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Abstrakt
Diplomová práce se věnuje analýze rodičovských kompetencí matek s psychiatrickou
diagnózou, přičemž je kladen důraz na obtíže, které může diagnóza vnést do fungování
rodiny. Jako nejzávažnější se z praxe jeví nutnost umisťování dětí do zařízení mimo
rodinu v případech, kdy péči o děti nemohou v době matčiny ataky převzít další členové
rodiny. Vzhledem k povaze onemocnění je možné předpokládat periodicitu, která
výrazným způsobem narušuje vývoj dítěte i vztahů v rodině.
Reálné důsledky byly v empirické části práce zjišťovány pomocí případové studie
6 rodin s psychiatricky nemocnou matkou. Pomocí rozhovorů byly mapovány potřeby
rodin, které byly následně porovnány se současnou nabídkou služeb neziskových
organizací. Z rozhovorů s těmito aktéry bylo zjišťováno, jaké služby poskytují
a v jakých směrech tyto rodiny potřebují podporu.
Vzhledem k povaze problému a nutnosti jeho systémového řešení v souvislosti
s poskytovanou psychiatrickou péčí, byl osloven současný ministr zdravotnictví
v demisi, který se k řešené problematice také vyjádřil.
Původní předpoklad, že vážné dopady má onemocnění především na rodiny matek
samoživitelek, se potvrdil, nicméně se ukázalo, že i pro kompletní rodinu je matčino
onemocnění velkou zátěží.

Klíčová slova
Rodičovské kompetence, psychiatrická diagnóza, výchova a péče, ústavní péče,
náhradní rodinná péče

Abstract
This diploma thesis deals with the analysis of parental competence of mothers with
psychiatric disorder, with an emphasis on the difficulties such diagnosis can have on the
family’s functionality. The most severe, in practice, seems to be the necessity to place
the children in institutions, away from their families, in cases where no other family
member can take care of these children during the mother’s absence as a result of the
attack. Due to the nature of the disorder, periodicity can be expected, which
significantly disturbs the child’s development and relationships within the family.
The real impact was observed in the empirical part via a case study focusing on six
families that have a mother diagnosed with a psychiatric disorder. The needs of these
families were mapped through interviews and were later compared to the current offer
of non-profit organizations. The results were used to find out, which services are offered
and in which areas do these families require support.
Due to the nature of this problem and the necessity for systematic solution when it
comes down to the provided psychiatric care, I reached out to the current Minister of
Health, who commented on the present situation.
The presumption that the biggest impact is observed in families with single mothers
proved to be right, however it is obvious, that even families with both parents see the
mother’s diagnosis as a heavy burden.

Keywords
Parenting skills, mental illnes, education and care, institutional care, foster care

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen
uvedené prameny a literaturu.
2. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 31.7.2018

Bc. Karolína Pavlíčková

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce za její odborné
vedení a čas, který mi věnovala. Děkuji také všem respondentům případové studie za
jejich ochotu sdílet své životní i pracovní zkušenosti.

1

Obsah
ÚVOD.......................................................................................................................................................... 3
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ .................................................................................................... 8
1.

RODINA JAKO INSTITUCE ......................................................................................................... 8
1.1 Typologie rodiny ....................................................................................................................... 8
1. 2 FUNKCE RODINY ................................................................................................................................ 9
1. 3 RODIČOVSKÉ KOMPETENCE ............................................................................................................. 10

2 PSYCHIATRICKÁ DIAGNÓZA - PŘEKÁŽKA (V) RODIČOVSTVÍ? ........................................ 11
2. 1 SCHIZOFRENIE, SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY (F20-F29) ...................................... 11
2. 1. 1 Schizofrenie - (F20) ............................................................................................................... 11
2. 1. 2. Paranoidní schizofrenie (F20.0) ........................................................................................... 15
2. 1. 3. Hebefrenní schizofrenie (F20.1) ........................................................................................... 15
2. 1. 4. Katatonní schizofrenie (F20.2) ............................................................................................. 16
2. 1. 5. Nediferencovaná schizofrenie (F20.3).................................................................................. 16
2. 1. 6. Postschizofrenní deprese (F20.4) ......................................................................................... 16
2. 1. 7. Reziduální schizofrenie (F20.5) ............................................................................................ 16
2. 1. 8. Schizophrenia simplex (F20.6) ............................................................................................. 16
2. 1. 9. Schizotypní porucha (F21) ................................................................................................... 16
2. 1. 10. Trvalé duševní poruchy s bludy (F22) ................................................................................ 17
2. 1. 11. Akutní a přechodné psychotické poruchy (F23) ................................................................. 17
2. 1. 12. Indukovaná porucha s bludy (F24) .................................................................................... 17
2. 1. 13. Schizoafektivní poruchy (F25) ............................................................................................ 18
2. 2. ATAKA - NEBEZPEČÍ PRO JEDINCE I RODINU .................................................................................... 19
2.3. PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ DLE § 452 ZÁKONA Č. 292/2013 SB., O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH . 19
2.3.1. Pěstounská péče na přechodnou dobu ................................................................................... 21
2.3.2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ....................................................................... 21
3 TEORETICKÉ A KONCEPTUÁLNÍ VYMEZENÍ ......................................................................... 22
3. 1. TEORETICKÉ VYMEZENÍ.................................................................................................................. 22
3.1.1. Child welfare policy ............................................................................................................... 22
3.1.2. Child-centered family policy .................................................................................................. 22
3.1.3. Teorie politických sítí ............................................................................................................. 23
3.2. RODINNÁ POLITIKA ......................................................................................................................... 24
3.3.1. AKTÉŘI......................................................................................................................................... 25
Ministerstva ...................................................................................................................................... 25
Krajské úřady ................................................................................................................................... 26
Nestátní neziskové organizace, služby .............................................................................................. 26
Orgány sociálně právní ochrany dětí ............................................................................................... 26
Sdělovací prostředky ........................................................................................................................ 26
Širší příbuzenstvo, kamarádi ............................................................................................................ 27
Rodina .............................................................................................................................................. 27
Rodič/dítě ......................................................................................................................................... 28
3.3.2. CÍLE VEŘEJNĚ-POLITICKÝCH OPATŘENÍ........................................................................................ 28
3.3.3. NÁSTROJE, OPATŘENÍ ................................................................................................................... 30
3.3.4. DOSTUPNÉ SLUŽBY A PODPORA RODINY ....................................................................................... 31
3.3.5. NÁVRHY DOSUD NEREALIZOVANÝCH OPATŘENÍ .......................................................................... 34
4 METODOLOGIE A ZDROJE DAT ................................................................................................... 36
VÝZKUMNÁ ČÁST ................................................................................................................................ 42
KAZUISTIKA Č. 1 .................................................................................................................................... 42
POHLED MATKY NA SITUACI V RODINĚ................................................................................................... 45
KAZUISTIKA Č. 2 .................................................................................................................................... 47
POHLED MATKY NA SITUACI V RODINĚ................................................................................................... 48

2
KAZUISTIKA Č. 3 .................................................................................................................................... 49
POHLED MATKY NA SITUACI V RODINĚ................................................................................................... 50
KAZUISTIKA Č. 4 .................................................................................................................................... 51
KAZUISTIKA Č. 5 .................................................................................................................................... 53
POHLED MATKY NA SITUACI V RODINĚ................................................................................................... 55
KAZUISTIKA Č. 6 .................................................................................................................................... 56
POHLED MATKY NA SITUACI V RODINĚ................................................................................................... 57
KAZUISTIKA Č. 7 .................................................................................................................................... 58
SHRNUTÍ ................................................................................................................................................. 71
SUMMARY .............................................................................................................................................. 71
POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................................................... 73
SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................................. 78
SEZNAM TABULEK .............................................................................................................................. 79
PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 80

3

Úvod
Téma diplomové práce a s ním související výzkum byl inspirován profesní praxí
autorky a problémy, se kterými se setkává v rámci výkonu své profese. Rodičovské
kompetence matek s psychiatrickou diagnózou nepatří mezi témata, kterým je věnována
dostatečná pozornost. Úměrně s rostoucím počtem psychiatrických onemocnění mezi
lidmi, stoupá počet dětí, které jsou nemocí svých rodičů či jednoho z nich ovlivněny
někdy až do té míry, že jsou umístěny mimo rodinu.
Vzhledem k profesnímu působení autorky na oddělení sociálně právní ochrany
dětí (dále jen OSPOD) ÚMČ Praha 8 byla výzkumná část práce pojata jako případová
studie Prahy 8. Se závažnějšími případy a problémovými rodinami v této městské části
již s největší pravděpodobností spolupracuje, přičemž vzhledem k povaze onemocnění
rodičů je tato spolupráce často dlouhodobá. Mnohdy je nad těmito rodinami stanoven
soudní dohled, čímž je spolupráce s rodinou ještě intenzivnější.
Psychiatrická diagnóza automaticky neznamená horší či žádné rodičovské
kompetence. Avšak s ní související výchovné prostředí či případná umístění mimo
rodinu v době hospitalizace rodiče zásadně ovlivňuje vývoj dítěte, především pokud je
rodinné prostředí narušováno často.
Práce se soustřeďuje na psychiatrické matky vzhledem k faktu, že mezi
psychiatrickými klienty OSPOD Prahy 8, kteří by měli dítě v péči, se muži nevyskytují.
Dále můžeme respondentky rozdělit na matky samoživitelky s nedostatečným sociálním
zázemím (kdy bývají děti umisťovány do zařízení typu Klokánek či pěstounské péče na
přechodnou dobu) a na matky žijící v manželství či partnerském svazku (kdy péči
přebírá otec, případně příbuzní, avšak ne vždy). V obou případech se jedná o rodiny
s více problémy, což bude podrobně zmapováno pomocí případové studie.
Z dat uváděných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen
ÚZIS) vyplývá, že mezi ženami je výskyt psychiatrických onemocnění, konkrétně
schizofrenie (F20-F29) vyšší než u mužů. Navzdory tomu lze z dat v tabulce níže
vypozorovat poměrně zásadní zvýšení výskytu schizofrenie jak u žen, tak i u mužů
v období 10ti let.
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rok 2006 rok 2016
Počet mužů

18 611

23 826

Počet žen

23 027

26 394

Počet nově diagnostikovaných

4 147

5 238

Pacientů celkem

41 638

50 220

Tabulka 1 Nárůst psychiatrických diagnóz mezi lety 2006-2016 (zdroj dat ÚZIS ČR)

Z tabulky lze dále vyvodit, že za období posledních 10ti let přibylo 8 582 nově
diagnostikovaných schizofreniků. Potřeba podpory a péče o tyto pacienty a rodiče bude
pravděpodobně s přibývajícími léty náročnější co do počtu, tak i kvality této péče.

Tabulka 2 Vybraná duševní onemocnění dle krajů ČR
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Tabulka 3 Počty psychologických a psychiatrických vyšetření

Teoretická část práce je rozdělena do 3 hlavních kapitol a dále členěna na podkapitoly.
První kapitola se stručně zabývá vydefinováním rodinného prostředí, jeho
funkcemi a možnými způsoby uspořádání. Dále definuje pojem „rodičovské
kompetence“. Druhá kapitola se zabývá teoretickým vymezením psychiatrických
diagnóz a jejich projevy. Hlavním přínosem této kapitoly má být přiblížení projevů
nemocného vůči okolí a z nich plynoucí případná omezení či nebezpečí. Třetí kapitola
se na problematiku dívá optikou veřejné politiky, definuje problémy, aktéry, cíle a
nástroje, kterými je možné dosáhnout stanovených cílů.
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Výzkumná část práce si klade za cíl zmapovat schopnosti pečovat a vychovávat
dítě psychiatrickou matkou a identifikovat zásadní nedostatky a problémy v pomoci
těmto matkám. Dále budou zmapovány způsoby pomoci a zajištění adekvátní péče pro
nezletilé děti.
Z níže vložené tabulky (MPSV, 2017) vyplývá, že jen na území hl.m. Prahy
spolupracuje se sociálními pracovníky 8 208 klientů se zdravotním nebo duševním
onemocněním. Ve většině případů jedná o mnohoproblémové rodiny, které spolupracují
kromě pracovníka OSPOD s vícero odborníky. Jako mnohoproblémovou rodinu lze
chápat rodinu, která se dlouhodobě a neúspěšně potýká s více než jedním problémem.
Problémy rodina řeší až v mezních krizových situacích a po jejím skončení přestává mít
o spolupráci s pomáhajícími organizacemi zájem Matoušek (2005).

Tabulka 4 Počty klientů sociálních pracovníků za rok 2016 (MPSV, 2017)

V kontextu rodin s psychiatrickým rodičem je nejčastěji řešena problematika
financí, bydlení, školního prospěchu dětí, náplně jejich volného času a výchovné
problémy.
Psychiatrická onemocnění mívají zpravidla dlouhodobý až doživotní charakter,
tudíž zde není předpoklad zlepšení. Pakliže však děti musí být umisťovány při každé
hospitalizaci matky, protože není, kdo by péči o ně převzal, dlouhodobě a nepřiměřeně
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je to zatěžuje. Nemají jistotu stabilního zázemí, navíc jsou často svědky projevů
zhoršení psychického stavu matky (halucinace, pokus o sebevraždu, apatie), což jim
působí značnou psychickou zátěž. Opakovaná umístění do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP),

jim sice zajišťují základní potřeby, avšak

nenahradí péči rodičovskou. Často umisťované děti trpí nejistotou, dochází ke zhoršení
školního prospěchu a vyvstává další otázka - je vhodné, aby děti byly navráceny do
péče matky?
Při opakovaných umístěních do výše zmíněných institucí, kdy se intervaly mezi
nimi zkracují a probíhají v podstatě od narození dítěte, nutně přijde okamžik, kdy je na
zvážení, zda by pro dítě nebylo vhodnější je předat do péče dlouhodobých pěstounů,
případně podat návrh na zahájení řízení o ústavní výchově. Jednou z možností jak na
toto nahlížet je jednak jako na pomoc dětem, ale také matce. Pěstounská péče dítěti
zajistí veškeré základní potřeby, avšak neznemožňuje styk s matkou a její částečný vliv
na výchovu. Naopak, matka je podporována ke kontaktu s dítětem a školení pěstouni
jsou si vědomi důležitosti udržení rodinné vazby. Přirozenou prvotní reakcí matek bývá
samozřejmě odmítnutí, avšak často po důkladném zvážení zjistí, že je to v tu chvíli
jediná možnost, jak poskytnout sobě i svému dítěti to nejlepší možné řešení.
Ataka psychiatrického onemocnění obecně může pro dítě znamenat buď přímé
ohrožení na životě či zdraví nebo aktuální zanedbání péče. S nemocnými matkami je
tudíž důležitý častý kontakt, ať už ze strany OSPOD či za pomoci jiné organizace. Tato
spolupráce umožňuje identifikovat rizikové situace a případně přijmout nutná opatření.
Jakýkoliv zásah do zaběhnutého řádu a režimu dítěte, navíc třeba doprovázený
změnou prostředí je velkým stresovým faktorem. Případová studie, potažmo celá
předkládaná diplomová práce má za cíl na tento problém poukázat, rozpoutat diskuzi
mezi odborníky a nalézt možná řešení, jak zabránit umístění dítěte mimo rodinu a
umožnit mu zdravý vývoj v jeho biologické rodině.
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Vymezení základních pojmů
1. Rodina jako instituce
Rodina. Základ státu. Jistota. Nejbližší lidé v životě člověka. Běžná slovní
spojení, znějící někdy jako klišé a zároveň obsahující všechno, co formuje a ovlivňuje
osobnost člověka. Od narození až do jeho smrti. Vliv rodiny na jedince byl mnohokráte
popsán, stejně jako jeho klady a zápory. Přestože rodina je mnohdy vnímána jako
stabilní, bezpečné zázemí, z mnoha rozličných důvodů to takto pro některé děti není.
Následující text se bude věnovat jednomu z rizikových faktorů, který může zdravý
vývoj jedince ohrozit a nastavit chybné vzory ve vnímání rodinného zázemí.
Psychiatrické onemocnění a jeho diagnóza bývá velkým zvratem v životě každého
pacienta. Nelze však opomenout skutečnost, že veškeré negativní projevy nemoci
neovlivňují jen nemocného, ale také jeho blízké okolí a rodinu. V rodinách se slabším
sociálním zázemím a dětmi může onemocnění představovat jeden z velkých problémů.
Zejména pakliže onemocnění zásadním způsobem ovlivňuje pečovat a vychovávat
nezletilé děti. Základní předpokladem stability rodiny, je dle Matouška (1993)
skutečnost, že oba rodiče jsou psychicky zdrávi. Zásada 4 Deklarace práv dítěte (1959)
v této souvislosti uvádí, že „dítě je oprávněno vyrůstat a rozvíjet se ve zdraví; proto se
jemu i jeho matce poskytuje zvláštní péče a ochrana včetně přiměřené péče v době před
jeho narozením i po něm. Dítě má právo na přiměřenou výživu, bydlení, zotavení a
lékařskou péči.“

1.1 Typologie rodiny
K rozdělení a typům rodiny přistupují různí autoři z různých hledisek. Mezi
základní dělení rodiny můžeme zařadit například dělení na rodinu úplnou, kde jsou
zastoupeni rodiče i děti a neúplnou, která zpravidla jednoho z rodičů postrádá z důvodu
rozvodu, smrti atp.
Dále můžeme rodinu rozlišit na:
- základní
- nukleární, tvořenou rodiči a dětmi
- vícegenerační, jejíž součásti jsou kromě rodičů a dětí také prarodiče (Čábalová, 2011)
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Rodinu dále můžeme dle Čábalové (2011) dělit dle stylů výchovy:
- autokratickou
- liberální
- sociálně integrační
Dalším hlediskem k posuzování rodiny může být hledisko funkčnosti, tedy zda odráží
osobnostní charakteristiky, stabilitu a zda zajišťuje péči o děti, tedy rodina:
- funkční, která plní veškeré funkce, tj. biologicko - reprodukční, emocionální, morální,
socializační funkci
- dysfunkční rodina nesplňuje některé z výše uvedených funkcí, ale rodina není
v akutním ohrožení
- afunkční (nefunkční) rodina nefunguje a je podstatně narušena schopnost vychovávat
děti (Čábalová, 2011)
Pakliže budeme hovořit o rodinách, které budou zmiňovány v případové studii, budeme
hovořit o rodinách převážně dysfunkčních a nefunkčních. V souvislosti se zhoršováním
zdravotního stavu rodiče v neúplné rodině se rodina dysfunkční postupem času mění na
afunkční. V té situaci rodič není schopen se o nezletilé adekvátně postarat a co více,
není zde často reálná možnost zlepšení, což v praxi může znamenat nařízení ústavní
výchovy.

1. 2 Funkce rodiny
Rodina plní ve společnosti i svým členům rozličné funkce, které již byly naznačeny
výše v textu. Tato podkapitola se jimi bude zabývat podrobněji.
- reprodukční funkce rodiny tvoří samotnou podstatu svazku muže a ženy, a to sice
plození dětí
- ekonomická funkce zajišťuje finanční zajištění rodiny a jejích členů. Po narození dítěte
se tato funkce soustřeďuje výrazněji na něj, v dospělosti dítěte a stáří rodičů se očekává,
že se tento vztah otočí. Institut společného jmění manželů a vyživovacích povinností má
zajistit finanční stabilitu a zajištění obou partnerů
- socializační funkce a její hlavní cíl je z dítěte vychovat člověka, respektive jej naučit
základním společenským zvyklostem, vystupování, jednání a umožnit bezproblémové
začlenění do společnosti
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- emocionální funkce znamená, že rodina poskytuje svým členům emocionální podporu,
jistotu, prostor pro vyjádření svých obav, přání. Členové fungující rodiny si toto
umožňují vzájemně tak, aby se všichni členové cítili dostatečně komfortně a mohli
bezpečně vyjádřit své pocity. Toto může být s psychiatrickým rodičem poněkud
obtížné, vzhledem k jeho ztížené schopnosti sdílet své prožitky. (Lovasová, 2006)

1. 3 Rodičovské kompetence
Rodičovské kompetence jsou jakýmsi souborem osobnostních vlastností, charakteristik
a vzorců chování, které v závislosti na míře své vyvinutosti či nevyvinutosti určují míru
schopnosti kvalitně a zodpovědně vychovávat dítě. Mezi základní osobnostní prvky
řadíme například:
- osobnostní připravenost a zralost na výchovu dítěte - uvědomění si, co výchova dítěte
obnáší, co dítě potřebuje a zda matka bude mít prostředky, ať už osobnostní či finanční
adekvátní péči poskytnout
- materiální připravenost - schopnost identifikovat a zajistit potřeby dítěte na materiální
úrovni, od bydlení, přes oblečení, pomůcky pro rozvoj až po adekvátní výživu
- rodičovská připravenost - aktivní zájem o možnosti výchovy a rozvoje dítěte, aplikace
výchovných postupů a strategií. Vyjasňování výchovných postupů, které se mohou
u rodičů lišit v souvislosti s jejich vlastním dětstvím a jejich výchovou (Ptáček,
Kuželová, 2013)
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že podstata rodičovských
kompetencí je úzce spojena s osobností rodiče. Dle respondenta z praxe (R/OSPOD,
2017) je u psychiatrických rodičů rizikem, že v důsledku své diagnózy nemusí
adekvátně reagovat na potřeby dítěte, nemusí je umět správně vyhodnotit, v nejzazším
případě nemusí dítě brát vůbec na vědomí a jeho potřeby přestat uspokojovat či je
uspokojovat v nedostatečné míře.
S psychiatricky nemocným rodičem je obtížné tyto skutečnosti
diskutovat, jelikož je časté, že rodič se zabývá sám sebou a svým stavem a není možné,
aby se vcítil do potřeb někoho, kdo je na něm často naprosto závislý. U psychiatrických
pacientů, kteří například žijí s dítětem v domácnosti sami je toto velkým problémem a
hrozícím nebezpečím pro dítě (R/OSPOD, 2017).
Autoři Matoušek a kol. (2010) se ve své studii zabývají protektivními
a rizikovými faktory působícími na děti. V této souvislosti používají termín ohrožené
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dítě, jež je pro potřeby článku vymezeno jako dítě, které se nachází v prostředí, ve
kterém spolupůsobí jak nepříznivé vlivy, tak i nepříznivé dispozice. Dále autoři hovoří
také o termínu ohrožená rodina, jejíž členy (děti) ohrožují nepříznivé vlivy, snižují
kvalitu jejich života a ohrožují také soudržnost rodiny jako celku.

2 Psychiatrická diagnóza - překážka (v) rodičovství?
Na respondentech vybraných do případové studie, jenž je součástí této práce je patrné,
že nejčastěji objevovanou diagnózou je některá z forem schizofrenie. Literatura uvádí,
že schizofrenie může narušit celý jedincův život, život jeho rodiny, může také
poznamenat interpersonální vztahy a ovlivnit pracovní uplatnění, což může vést
k vyčlenění jedince ze společnosti. Má tedy přímý dopad na kvalitu jedincova života
(Žaloudková, 2013). Následující podkapitoly mají za cíl rámcově představit specifika
jednotlivých psychiatrických poruch, jejich vnější projevy a demonstrovat závažný vliv
na osobnost jedince.

2. 1 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy (F20F29)

2. 1. 1 Schizofrenie - (F20)
Schizofrenie se dle odborníků řadí mezi nejzávažnější psychické poruchy. V klasifikaci
dle MKN-10 jsou "Schizofrenní poruchy obecně charakterizovány podstatnou
a typickou deformací myšlení a vnímání. Jasné vědomí a intelektuální kapacita jsou
obvykle zachovány, ačkoli určité kognitivní defekty se mohou v průběhu doby vyvinout.
Nejdůležitější psychopatologické fenomény zahrnují ozvučování myšlenek, vkládání
nebo odnímání myšlenek, vysílání myšlenek, bludné vnímání, pasivita, sluchové
halucinace, které komentují nebo diskutují o pacientovi ve třetí osobě, poruchy myšlení.
Průběh schizofrenních poruch je buď trvalý nebo epizodický s narůstajícím či trvalým
defektem, nebo může být jedna či více atak s úplnou nebo neúplnou remisí."
Neexistuje efektivní a trvalá léčba nemoci, je možné pouze tlumení jejích
projevů. Nejčastěji se poprvé projeví v pozdní adolescenci či rané dospělosti. Termínem
schizofrenie se označuje stav "rozštěpení mysli, psychiky, osobnosti". Dochází
k narušení integrace psychiky a jedinec ztrácí vědomou kontrolu své psychiky. Dle
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Nývltové jsou (2008: 146) některé psychické funkce výrazně oslabeny (např. emoční
procesy, vůle), jiné psychické procesy jsou roztříštěny (logické myšlení), jiné mohou být
naopak zesíleny (paměť, intuice, mimosmyslové vnímání)."
Průběh schizofrenie může být různý, například:
 Chronická schizofrenie - nedochází ke zlepšování stavu, pacient obvykle odchází
do invalidního důchodu nebo léčebny
 Epizoidní, s obdobími remise - projevy všech příznaků se střídají s obdobími
zlepšení, kdy se jedinec může opět zařadit do běžného života
 Úplná či částečná remise - u některých jedinců může dojít k částečné či úplné
remisi, kdy se poté jedinec může plně vrátit do života (Nývltová, 2008)
Z odborných empirických poznatků bylo zjištěno, že pakliže se schizofrenie
u jedince objeví v pozdějším věku, má obvykle bouřlivý nástup i průběh, avšak
prognóza je lepší. Pakliže je schizofrenie úspěšně diagnostikována jedinci v mladém
věku, prognóza bývá méně příznivá a naděje na uzdravení a vedení běžného života je
malá (Nývltová, 2008).
Schizofrenici nemají náhled na své onemocnění, své psychické poruchy si
nejsou vědomi a své prožívání vnímají jako naprosto normální. Mohou být tedy
nebezpeční jak sobě, tak i svému okolí. U některých jedinců se objevují sebevražedné
tendence, sebepoškozující sklony nebo násilné chování vůči okolí.
Schizofrenie se může u různých jedinců projevovat různě. V různých formách,
intenzitách a kombinacích. Dle Nývltové (2008) můžeme projevy schizofrenie rozdělit
následovně:
 Narušené emoční vnímání - emoční prožívání je chudé, méně intenzivní, působí
apatickým dojmem. Lze najít podobnosti s chováním autistů. U některých
jedinců se naopak objevuje chování zcela nepřiměřené situaci. Pacienti se
projevují emočním chladem, který je patrný ještě před propuknutím nemoci.
Další výrazné změny se projevují neverbální komunikaci, kdy schizofrenici
přestávají například udržovat oční kontakt. Vztahy s okolím bývají povrchní,
špatně se orientují v citech druhých, jejich schopnost empatie je velmi narušena.
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 Nápadnost v chování - v počátečních fázích se o sebe jedinec přestává starat,
nedbá na svůj vzhled, hygienu i své zdraví. Postupně se přidává nechuť k plnění
svých povinností, zanedbávání práce či školní docházky. V této fázi také
dochází ke změně zájmů.
 Narušené vnímání - někteří jedinci mohou pociťovat zbystření a zintenzivnění
vnímání, zejména v souvislosti s barvami a zvuky. V pozdějších stadiích se
objevují halucinace, přičemž u schizofreniků se nejčastěji jedná o hlasy, které
komentují chování schizofrenika nebo mu říkají, co má udělat (imperativní
schizofrenie). Pod vlivem těchto hlasů je schizofrenik schopen spáchat i závažné
trestné činy, včetně vraždy. Kromě hlasů se mohou halucinace projevovat ve
zrakové, čichové, chuťové, hmatové nebo motorické formě.
 Narušené logické myšlení - u některých jedinců se nemusí projevit vůbec,
v jiných případech přestává být jedinec schopen logického myšlení, což se
projevuje i v jeho chování. Projevy se mohou zdát jako příznaky demence, na
rozdíl od demence však nedochází k úbytku rozumových schopností. Jedná se
o roztříštěnost psychiky a kognitivních procesů. U některých schizofreniků
nedochází k rozpadu myšlení, mohou se však objevit jiné změny. Často mívají
například pocit, že někdo další zná jejich myšlenky, nebo že mohou pouhou
myšlenkou změnit nějaké události. Častým jevem je také to, že zapomenou svou
myšlenky, neví, kde ve svém projevu skončili. Mezi závažné a nebezpečné
poruchy myšlení patří bludy, kdy je schizofrenik přesvědčen o něčem nereálném
a nepravdivém, na čemž však staví své chování a každodenní prožívání. Bludy
nelze schizofrenikovi vyvrátit logickými argumenty, nelze jej přesvědčit
o skutečnosti, že jeho tvrzení jsou mylná.
 Narušená řeč - problémy s myšlením a ztráta schopnosti logicky uvažovat se
promítá i do způsoby, jakým se schizofrenik vyjadřuje. Jeho sdělení je zmatečné,
s četnými pauzami (Nývltová, 2008)
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Autorka Kučerová (2010) řadí mezi příznaky schizofrenie, konkrétně:
 Poruchu myšlení projevující se inkoherentní řečí - samotná slova jsou
srozumitelná, avšak jedinec je spojuje do vět tak, že dohromady nedávají smysl
 Pseudofilozofování - přemítání nad dobrem a zlem, posláním a významem
života, cílem svého bytí
 Vychudlé myšlení - omezená slovní zásoba, neadekvátní popis okolností, potřeb
dějů, obtíže při vyjadřování potřeb, přání
 Poruchami emotivity - projevy úzkosti, nejistoty
 Depresivní prožívání - v nejzávažnějších případech spojeno se sebevražednými
tendencemi
 Emoční plochost - snížená intenzita prožívání, laxnost, nezájem, snížené projevy
citů
 Emoční ambivalenci - porucha vůle a chtění, jedinec má něco nebo někoho rád,
ale zároveň nemá. Objevují se také tzv. ambitendence, což je zároveň chtění
i nechtění
 Emoční nepřiměřenost nebo nepřiléhavost - projevuje se v situacích, kdy
nemocný jedinec sděluje například závažné skutečnosti a směje se, či naopak.
Jejich reakce na určité situace se diametrálně odlišují od reakcí zdravého
člověka
 Apatie, netečnost
 Poruchy vůle - abulie, hypobulie - nemocný jedinec odmítá cokoliv dělat,
postarat se o sebe
 Problémy se spánkem - jedinec může trpět nespavostí, přerušovaným spánkem,
nočními můrami. Přítomnost a intenzita se liší u každého pacienta
 Poruchy pudů, jednání a vůle
 Agresivita vůči okolí i vůči své osobě - nejčastěji se vyskytuje pod vlivem
halucinací či bludů, jedinec není schopen situaci racionálně vyhodnotit a může
se uchýlit k fyzickému násilí různé intenzity
 Poruchy identity osobnosti - jedinec není sám sebou, má utkvělou představu, že
je někým jiným a jedná tak
 Psychomotorický neklid - nadměrná tělesná aktivita, ke které nemá jedinec
žádný zjevný důvod, přesto chodí, běhá, hraje si s prsty, vlasy nebo manipuluje
předměty
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Výše uvedené příznaky se často sdružují a jejich spolupůsobení zesiluje jejich účinnost
a závažnost. Nejčastěji se v praxi dle Kučerové (2010) sdružují následující projevy:
 Sluchové halucinace, paranoidní bludy, nejistota
 Intrapsychické halucinace, apatie, hypobulie
 Tělové halucinace, hypochondrický blud, deprese, suicidiální myšlenky/aktivity,
 Inkoherentní myšlení, pseudofilozofování, emoční oploštělost, suicidiální
myšlenky/aktivity
 Inkoherentní myšlení, emoční neadekvátnost, psychomotorický neklid
 Apatie, abulie, vychudlé myšlení, ztráta zájmu o okolí, neschopnost sociálních
kontaktů (Kučerová, 2010)

2. 1. 2. Paranoidní schizofrenie (F20.0)
Tento druh schizofrenie je ve společnosti nejfrekventovanější. Zpravidla postihuje
pacienty v pozdějším věku. Pro tuto formu jsou příznačné bludy a halucinace, emoční
prožívání a mluvený projev nebývají zásadněji ovlivněny. Nejčastěji se vyskytují tzv.
paranoidní bludy, které se vyznačují tím, že si nemocný dává běžné skutečnosti do
souvislosti se svou osobou, je extrémně vztahovačný. Dále se objevují perzekuční
bludy, kdy je nemocný přesvědčen, že je z nějakého důvodu pronásledován a bludy
mesiášské, které se vyznačují představou o moci, která lze ovlivnit reálný svět
(Nývltová, 2008).

2. 1. 3. Hebefrenní schizofrenie (F20.1)
Hebefrenní schizofrenie se nejčastěji vyskytuje u mladých či dospívajících jedinců
v rozmezí 15-25let. Nejvýraznějším projevem je změna emočního prožívání a vůle,
dochází k otupění reakcí a ztrátě vůle. Chování jedince je bezúčelné, zaměřené na jeho
osobu, přestává se zabývat dosavadními zájmy, jeho chování je nezodpovědné
a nepředvídatelné. Zmatenost myšlenek se promítá také do verbálního projevu. V této
formě schizofrenie jsou bludy a halucinace velmi mírné nebo žádné (Nývltová, 2008).
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2. 1. 4. Katatonní schizofrenie (F20.2)
Jedná se o nejvzácnější formu schizofrenie, která se vyskytuje nejméně ze všech
uváděných druhů. Vyznačuje se celkovým útlumem reakcí na vnější podněty
a setrváním v neobvyklých polohách - tzv. katatonní stupor (Nývltová, 2008).

2. 1. 5. Nediferencovaná schizofrenie (F20.3)
Jedná se o psychotické stavy, které splňují všeobecná diagnostická kritéria pro
schizofrenii, ale nelze je zařadit do žádného z podtypů nebo mají příznaky více než
z jednoho podtypu, bez výrazné převahy jednoho (Nývltová, 2008).

2. 1. 6. Postschizofrenní deprese (F20.4)
V některých případech se po úspěšné léčbě a následném vymizení příznaků schizofrenie
objeví deprese, která se vyznačuje sebevražednými sklony (Nývltová, 2008).

2. 1. 7. Reziduální schizofrenie (F20.5)
Jestliže jedinec prodělal ataku nemoci se všemi dominantními projevy, které následně
vymizely, ale přesto některé jevy v psychice a osobnosti přetrvávají, hovoříme
o reziduální schizofrenii. Může se jednat například o projevy ve formě snížené aktivity,
sociální izolace, citové otupění, zanedbávání vzhledu, strohá verbální i neverbální
komunikace (Nývltová, 2008).

2. 1. 8. Schizophrenia simplex (F20.6)
Jedná se o "poruchu s pozvolným, ale progresivním vývojem v podivnosti chování,
neschopností vyhovět společenským požadavkům a úpadek celkového projevu.
Charakteristické negativní jevy reziduální schizofrenie (např. afektivní plochost, ztráta
vůle, apod.) se vyvíjejí bez jakýchkoli zřejmých psychotických příznaků." (Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR, 2014)

2. 1. 9. Schizotypní porucha (F21)
Schizotypní poruchu je v běžném životě těžké odlišit od schizofrenie, jelikož má
některé z podobných znaků, např. omezené emoční reakce, bludy, podivné chování,
neobvyklé způsoby myšlení atp. Psychika jedinců trpících schizotypní poruchou však
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není roztříštěná, jedinec je schopen logicky uvažovat, netrpí halucinacemi a zpravidla
jsou schopni v životě běžně fungovat. Obvykle se objevuje v ranné dospělosti jedince.
Počátek poruchy nebývá možné přesně stanovit, potíže se objevují postupně v procesu
vývoje jedince (Nývltová, 2008).

2. 1. 10. Trvalé duševní poruchy s bludy (F22)
Jedná se o dlouhodobé poruchy, postihující zejména dospělé jedince. Vyznačují se
chorobným přesvědčením o skutečnostech, které jsou nepravdivé nebo nereálné.
Dle Nývltové (2008) se nejčastěji vyskytují bludy:
 Perzekuční - jedinec má pocit, že mu okolí úmyslně ubližuje a škodí, má
podezření, že jej někdo sleduje nebo odposlouchává
 Hypochondrické - jedinec je přesvědčen o svém špatném zdravotním stavu či
o ohrožení svého života
 Megalomanické - pacienti trpí utkvělou představou o svých mimořádných
schopnostech a osobnostních či profesních kvalitách, které jsou však nereálné.
 Žárlivecké - v partnerských vztazích jedinec reaguje přehnaně žárlivě na
sebemenší podněty (Nývltová, 2008)

2. 1. 11. Akutní a přechodné psychotické poruchy (F23)
Jedná se o krátkodobé závažné změny v psychice, které se projeví v řádu hodin,
maximálně dní a jejich spouštěčem bývá závažná stresující událost. Chování jedince se
vyznačuje zmateností, halucinacemi, bludy a znemožňuje běžné fungování (Nývltová,
2008).

2. 1. 12. Indukovaná porucha s bludy (F24)
Tato psychická porucha se projevuje u jedinců, kteří žijí s osobou, které je
diagnostikována některá ze schizofrenních poruch s bludy. Tato osoba své bludné
představy vsugerovává svému partnerovi nebo blízkému, aniž by jemu byla nějaká
z poruch

diagnostikována.

"Osoba

s

psychickou

poruchou

přenáší

své

psychopatologické projevy na někoho dalšího, a ten se poté chová jako by i on trpěl
psychickou poruchou." (Nývltová, 2008:155).
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2. 1. 13. Schizoafektivní poruchy (F25)
Mezi projevy schizoafektivních poruch řadíme jednak schizofrenní projevy, ale také
projevy typické pro afektivní poruchy (poruchy nálad), konkrétně manické nebo
depresivní projevy (Nývltová, 2008).
Dále se zde řadíme také Jiné neorganické psychotické poruchy (F28) a Neurčené
neorganické psychózy (F29).
Schizofrenie je nemoc, která má neustálý průběh a mění se v čase. Její příznaky
se u každého jedince objevují v různé míře, v různém složení a různě na každého
působí. Taktéž se nedá s jistotou předvídat její průběh.
V průběhu schizofrenie se mohou střídat ataky s fázemi remise, které jsou však
postupem času kratší a méně kvalitní. U některých pacientů probíhá bez atak, kdy je ale
postup nemoci rychlejší a často vede k defektu osobnosti. Objevují se také masivní
ataky, které vyžadují intenzivní péči a po kterých zůstávají reziduální příznaky
(Kučerová, 2010).
Dle Kučerové (2010) je schizofrenie dědičně podmíněná nemoc, což v případě,
že nemocí trpí více členů rodiny, zároveň tvoří specifickou atmosféru a vztahy. Naopak
i zdravým rodičům se může narodit potomek trpící schizofrenií, což zásadně ovlivňuje
fungování rodiny.
Riziku propuknutí nemoci je vystaveno asi 1% populace. V průběhu jednoho
roku se vyskytne průměrně 1,5-4,2 případů na 100 000 jedinců v rizikovém věkovém
rozmezí 15-54 let. Onemocnění má spíše chronický průběh a je spojeno s vyšší mírou
mortality, zejména ve spojitosti se sebevražednými tendencemi pacientů (Libiger,
2002).
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2. 2. Ataka - nebezpečí pro jedince i rodinu
Ataka obecně bývá vnímána jako destabilizace dosavadního stavu. V souvislosti
s psychiatrickým onemocněním se jedná o náhlou změnu psychického stavu. Tento
krizový okamžik však nezasahuje pouze nemocného, ale rovněž jeho blízké okolí.
Nejedná se pouze o krizi rodiče, ale o krizi celé rodiny. Opravdu nebezpečným se stává
v okamžiku, kdy na péči nemocného závisí další rodinní příslušníci, v tomto případě
nezletilé děti (R/OSPOD, 2017).
Jako osoby ohrožené či v nebezpečí můžeme vnímat jak děti, tak i nemocného
rodiče. Ten se v atace může pokusit o ublížení sobě samému, nebo se může nebezpečí
vystavit svými aktivitami. Ohrožení u dětí (pakliže v domácnosti není další osoba,
schopná alespoň v minimální míře saturovat jejich potřeby) tkví především
v potenciálním zanedbání základních potřeb, nedohlížením na jejich bezpečí,
v některých případech je možné rovněž akutní ohrožení na životě a zdraví ze strany
rodiče, např. pokud se u něj v rámci ataky objevují bludy (R/OSPOD, 2017).
V těchto případech se setrvání dětí v rodině jeví jako nevhodné, až nebezpečné.
Matky jsou ze strany podpůrných organizací obecně vedeny k tomu, aby v případě
náhlého zhoršení svého stavu uvědomily někoho ze svého širšího okolí, některého
z pracovníků, s kterým mají navázaný vztah nebo aby, pokud jsou toho schopny, samy
odvedly děti do FOD Klokánek na tzv. pobyt na vlastní žádost. Pakliže toho nejsou
schopny a v rodině není nikdo, kdo by o děti mohl pečovat, bývají děti na nezbytně
dlouhou dobu umístěny mimo rodinu (R/OSPOD, 2017).

2.3. Předběžné opatření dle § 452 zákona č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních
Jestliže se dítě ocitlo bez adekvátní péče, je OSPOD ze zákona povinen mu tuto
péči zajistit. Dle §15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí „ocitne-li se
dítě bez péče přiměřené jeho věku, zejména v důsledku úmrtí jeho rodičů nebo jejich
hospitalizace, je obecní úřad povinen zajistit takovému dítěti neodkladnou péči; při
zajištění této péče zpravidla dá přednost příbuznému dítěte.“ Související §16 (tamtéž)
výše uvedené konkretizuje „ocitne-li se dítě ve stavu nedostatku řádné péče anebo je-li
život dítěte, jeho normální vývoj nebo jeho jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo
narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen neprodleně podat návrh
soudu na předběžné opatření.“ K tomuto účelu se nejčastěji využívá tzv. „rychlého“
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předběžného opatření1, o kterém příslušný soud rozhodne do 24h od podání návrhu.
V návrhu na PO rovněž orgán sociálně právní ochrany dětí určí zařízení či pěstouna, do
jehož péče by mělo být dítě svěřeno (R/OSPOD, 2017).
Platnost předběžného opatření dle §452 zákona o zvláštních řízeních soudních je
platné 1 měsíc od jeho vykonatelnosti. Poté je potřeba soud informovat o aktuální
situaci v rodině. Pakliže nepominuly důvody, pro které bylo dítě umístěno mimo rodinu,
předběžné opatření se prodlužuje o další měsíc, nejdéle však na celkovou dobu půl roku.
Spolu s vydáním předběžného opatření soud zpravidla zahajuje řízení ve věci samé, tj.
řízení o nařízení ústavní výchovy. Pakliže vzhledem k rodinné historii nejsou
předpoklady pro nařízení ústavní výchovy, soud řízení zastaví.
V případě, že se jedná například o opakované umístění dětí mimo rodinu, což je
u psychiatrických matek časté, řízení o nařízení ústavní výchovy pokračuje. Zpravidla
tyto řízení bývají dlouhodobější (ať již kvůli trvajícím hospitalizacím rodičů,
vypracovávání znaleckých posudků z oblasti psychiatrie a psychologie apod). Z těchto
důvodů se mnohdy vyčerpá lhůta 6 měsíců, na základě které mohou být děti svěřeny do
ZDVOP. Tyto zařízení obecně jsou určena ke krátkodobému krizovému umístění dětí,
není tedy možné v nich nařídit ústavní výchovu. Jestliže tedy děti nadále zůstávají mimo
rodinu, není předpoklad jejich brzkého navrácení a probíhá řízení o ústavní výchově, je
nutné děti přesunout do zařízení, které je svou povahou určeno k dlouhodobějšímu
pobytu dětí tj. zpravidla dětský domov. Přesun probíhá na základě tzv. „pomalého“
předběžného opatření dle § 102 občanského soudního řádu2, které je, pokud soud neurčí
jinak, platné do rozhodnutí ve věci samé.
1

Předběžné opatření upravující poměry dítěte dle §452 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních

soudních
(1) Ocitlo-li se nezletilé dítě ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba,
která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně
ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu
tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí.
(2) Vhodným prostředím se rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit
nezletilému řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakož i rozumovou vyspělost a umožnit
realizaci případných jiných opatření stanovených předběžným opatřením. Předběžným opatřením podle
odstavce 1 lze svěřit dítě i do pěstounské péče na přechodnou dobu, po kterou rodič nemůže dítě ze
závažných důvodů vychovávat, nebo po jejímž uplynutí lze dítě svěřit do péče před osvojením, dát
souhlas rodiče s osvojením či rozhodnout o tom, že není třeba souhlasu rodiče k osvojení.
2

Předběžné opatření dle §102 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád
(1) Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že
by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
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2.3.1. Pěstounská péče na přechodnou dobu
Každé oddělení SPOD má pracovníky agendy náhradní rodinné péče. Vždy,
když je nutné umístit dítě mimo rodinu, je OSPOD povinen zjistit, zda má MHMP
v evidenci vhodné a volné pěstouny, kterým by mohlo být dítě svěřeno do péče.
Magistrát následně tyto pěstouny kontaktuje, sdělí jim informace o dítěti a dá
příslušnému OSPOD na vědomí, zda pěstoun dítě převezme či nikoliv (R/OSPOD,
2017).
V případě, že se najdou vhodní pěstouni (jednotlivec nebo rodina), tuto osobu
OSPOD specifikuje do návrhu na PO. Pakliže soud návrhu vyhoví, je třeba dohodnout,
jak si pěstoun dítě převezme (z domova, ze ZDVOP, od známých apod.). Předběžné
opatření jezdí vykonat soudní vykonavatel s asistencí OSPOD, v některých případech
i za asistence Policie ČR, a společně s doručením vydaného usnesení dítě předává do
v něm specifikované péče - pěstoun nebo zařízení (R/OSPOD, 2017).

2.3.2. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Tyto zařízení (dále jen ZDVOP) jsou uzpůsobena pro akutní přijetí dítěte, které
nemá zajištěnu adekvátní péči. Je možné zde umístit děti do 18ti let, přičemž dětem ve
věku 0-3 je vhodné najít pěstounskou péči na přechodnou dobu. V opačném případě je
nutné je umístit do kojeneckého ústavu, případně dětského centra (např. Dětské centrum
při Thomayerově nemocnici v Praze 4 – Krči). Mezi veřejností nejznámější ZDVOPy
patří pravděpodobně zařízení FOD Klokánek. Ty jsou v současné době na území Prahy
celkem 3 – ul. Chabařovická, Láskova a Štěrboholy. Ke dni 16.07.2018 bylo v těchto
Klokáncích 8 volných míst, připadajících na celou Prahu (oficiální webové stránky FOD
Klokánek).
V akutních případech je možné dítě umístit do ZDVOP na žádost OSPOD,
přičemž zařízení dítě přijme na 24h bez soudního rozhodnutí. V této době je možné
vyhledat vhodné pěstouny či zařízení, ve kterém může být dítě po potřebnou dobu.
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3 Teoretické a konceptuální vymezení
3. 1. Teoretické vymezení
3.1.1. Child welfare policy
Hlavním a nejvyšším cílem politiky péče o děti je dle Pecory (2013) ochrana
dítěte před újmou v jakékoliv životní oblasti. Mezi druhotné cíle autor řadí zachování
a podporu stávajících rodin - obou biologických rodičů a příbuzných a dále podporu
rozvoje dětí v nezávislé a plnohodnotné členy společnosti.
V souvislosti s podporou stávajících rodin autor vyzdvihuje spolupráci
s odborníky zaměřenými na podporu rodin, přičemž jako nejzásadnější spatřuje ochotu
těchto rodin ke spolupráci. Bez ohledu na to, co pro rodinu mohou odborníci udělat,
výsledek jejich spolupráce vždy závisí na schopnosti a ochotě členů rodinu tuto pomoc
přijmout a s těmito odborníky cíleně spolupracovat na řešení nastalé situace (Pecora,
2013).
Možnost vyrůstat ve stabilní rodině je velmi důležitý faktor, který dětem
poskytuje jistotu a předvídatelnost. Byť dočasné umístění mimo biologickou rodinu
a nejistota způsobená nepředvídatelností nastalé situace je pro dítě velmi stresující
(tamtéž). Pro svůj optimální vývoj tak dítě potřebuje rodiče plně oddané jeho výchově
a péči o něj (Pecora, 2013).

3.1.2. Child-centered family policy
Child-centered family policy (pro účely této práce překládána jako rodinná
politika orientovaná na dítě) staví, jak vyplývá z názvu, do popředí zájmy a práva dítěte,
nikoliv rodičů. Autorky Funcke a Menne (2015) v tomto ohledu zdůrazňují, že současná
rodinná politika klade důraz na opatření jako např. zlepšení koordinace rodinného
a pracovního života, což je jistě přínosné, ale v první řadě toto opatření reflektuje zájmy
a závazky rodičů, avšak v menší míře potřeby dítěte.
Dalším bodem, na který se autorky ve své studii zaměřují, je potřeba zajištění
bydlení, alespoň na základní sociálně přijímané úrovni. Finanční zdroje rodiny obecně,
zásadně ovlivňují postavení dětí ve společnosti, jelikož ovlivňují přístup dětí ke
vzdělání, zdravotní péči, možnosti trávení jejich volného času atp (Funcke, Menne,
2015).

23
Autorky dále upozorňují na vývoj různých forem rodinného soužití a současné
nastavení rodinných politik, které obecně tuto skutečnost dostatečně nereflektuje.
Zejména fenomén matek samoživitelek, potažmo rodin s jedním rodičem. Rodinná
politika orientovaná na dítě by se tak dle jejich mínění měla soustředit na různorodost
rodin, ve kterých dnes děti žijí a umožnit jejich zdravý vývoj a rozvoj nezávisle na
prostředí, ve kterém vyrůstají.
Mezi další klíčové oblasti patří dle autorek efektivní podpora rodin, která jim
umožní jejich případné problémy vyřešit svépomocí a umožní rodinám cítit se
soběstačně, samostatně a kompetentně ke svépomoci.
Funcke a Menne (2015) se ve své studii rovněž zabývají spoluprací mezi rodiči
a školními zařízeními. Ta se dle jejich názoru mají stát prostorem pro setkávání všech
dětí, ale i jejich rodičů, bez ohledu na jejich individuální zázemí. Aby bylo možné
tohoto docílit, je nutné, aby všechny zúčastněné strany uznaly a vzájemně respektovaly
své rozdílné přístupy a zájmy.
V praxi se často oba výše jmenované přístupy k rodinné politice vyskytují zároveň,
jejich cíle jsou však mnohdy protichůdně či vágně formulované (Križ, Skivenes, 2014).
Často se skrývají pod "nejlepší zájem dítěte, zachování rodiny, stabilitu a bezpečí", jak
lze vypozorovat i ve výše uváděném textu.

3.1.3. Teorie politických sítí
Rhodes (2006) definuje politické sítě jako soubory formálních i neformálních
vazeb mezi vládními a dalšími subjekty, které sdílí stejná přesvědčení a zájmy při
tvorbě a implementaci veřejné politiky. Do řešení předkládaného problému je zapojeno
široké spektrum aktérů, kterých se problematika osobně či profesně dotýká. Ti se snaží
v politickém prostoru prostřednictvím vzájemných interakcí dospět k získání variant
možných řešení problému (Potůček, 2005). Sítě formálně i neformálně propojují různé
typy elit, subelit i veřejnost, kteří mají zájem o konkrétní problém, jež však vnímají
každý odlišně a upřednostňují své zájmy (Ochrana, 2010). "Mají vliv na formování
státních rozhodnutí a snaží se o kontrolu určitých, zpravidla segmentovaných oblastí
politiky"(Fiala, Schubert, 2000: 97-98).
Na teorii politických sítí lze pohlížet i jako na formu vládnutí, jehož specifikem
je zapojení všech mocenských struktur tím, že nedochází k striktnímu rozdělení elit
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a veřejnosti (Ochrana, 2010). Na rozhodování se tak podílí široké spektrum aktérů
s různým postavením, včetně tzv. "expertních občanů" (neziskové organizace a hnutí).

3.2. Rodinná politika
Transformace rodinné politiky více či méně koresponduje s celospolečenským
vývojem a přirozenými změnami. Z pohledu politických aktérů podílejících se na tvorbě
rodinné politiky je třeba respektovat zejména změnu a "přerod" fungování tradičních
rodin v rodiny moderní. Je třeba zaobírat se spoustou nových faktorů a podmínek, které
na dnešní rodiny klade současná doba (R/OSPOD, 2017).
Obecně můžeme definovat tři systémy podpory rodin z hlediska rodinné
politiky, přičemž se jedná o modelové příklady, které jsou v praxi povětšinou vzájemně
kombinovány. Dle Krebse (2010) se jedná o systém:
Liberální, který veškerou odpovědnost přenáší na občana a zasahuje v nezbytně nutné
míře v nezbytně nutných případech. Tento systém se vyznačuje velkou mírou aktivity
nestátních subjektů
Sociálně tržní vychází z předpokladu, že veškeré potřeby rodin či jednotlivců by měly
být primárně uspokojovány prostřednictvím jejich pracovních aktivit a výkonnosti.
Podpora rodin se odvíjí od jejích příjmů a zásluh a zejména finanční podpora (dávky
státní sociální podpory) jsou závislé na výši jejich příjmů. V tomto systému spolupůsobí
státní i nestátní subjekty.
Univerzalistický systém, jak vyplývá z jeho názvu, neklade velké podmínky na zájemce
či žadatele o podporu, poskytuje ji víceméně plošně bez přihlédnutí k situacím
v jednotlivých rodinách. Kooperace rodin s nestátními subjekty bývá více či méně
potlačena a hlavní roli má v tomto systému stát (Krebs, 2010).
Dle MPSV (2017) je „rodinná politika je v ČR realizována silně skrz daňový
systém, což je koncepční i věcná evropská rarita.", dále skrze přímou sociální podporu
státu a prostřednictvím veřejných služeb (sociální bydlení, předškolní a raná péče
(MPSV, 2017).
Podporu rodiny z hlediska rodinné politiky můžeme na nejzákladnější úrovni
dělit na přímou a nepřímou. Obě tyto skupiny se pojí s finanční podporou rodiny
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a spadají do nich sociální dávky určené pro rodiny s dětmi, účelové dávky, daňové
odpočty či různá zvýhodnění a slevy.
Finanční stránka je pro fungování rodiny často klíčová a nedostatek prostředků
způsobuje rodičům a následně i dětem stres. Rodiny s psychiatricky nemocným rodičem
se často mohou potýkat s nedostatkem prostředků. Může se jednat o celkově sociálně
slabší rodiny, ale i v případě, že v atace nemoci je rodič delší dobu práce neschopný,
celkové příjmy rodiny se snižují a rodina se může dostat do problémů. Pro jakoukoliv
rodinu jsou značně zatěžující starosti o zajištění základních potřeb, takže podpora státu
ve finančním ohledu je více než vítána.

3.3.1. Aktéři
Jak již bylo uváděno, zkoumaná problematika má velmi široký okruh aktérů,
kterých se dotýká či na nichž je v nějakém směru závislá. Systém péče o psychiatricky
nemocné pacienty je nadresortní povahy a je nutné, aby byly související aktivity
zastřešeny vládou ČR tak, jako v zemích, kde reforma psychiatrické péče úspěšně
proběhla - například Norsko, Velká Británie a Irsko (Zdraví 2020, 2015).

Ministerstva
Ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož působnosti spadá posuzování invalidity
a příspěvků na péči, ale také podpora zaměstnání pro psychiatricky nemocné. Jakožto
nejdůležitější se však jeví oblast sociálních služeb, které mají zásadní vliv na podporu
rodin a jejich běžného fungování.
Ministerstvo zdravotnictví, jakožto hlavní článek mezirezortní spolupráce na návrhu
a vzniku samostatného zákona o duševním zdraví, kterým Česká republika jakožto
jeden z posledních evropských států nedisponuje (Zdraví 2020, 2015).
Ministerstvo pro místní rozvoj, které řeší problematiku bydlení a sociálního bydlení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které by mělo aktivně zamezovat
znevýhodňování dětí s projevy úzkostných, afektivních nebo schizofrenních poruch.
Dále by mělo podporovat destigmatizační aktivity na školách a zvážit podporu
volnočasových aktivit dětí z rodin s duševním onemocněním.
Kromě výše zmiňovaných by se však mohly a měly do řešení problematiky zapojit
i další rezorty (dle autorčiných zkušeností z praxe, 2018).
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Krajské úřady
Působí jako krajský koordinátor a metodik v rámci rodinné a prorodinné politiky. Má
velký vliv na rozvoj a nabídku služeb rodinám, rovněž má možnost se podílet na
dalších, pro tyto rodiny podstatných, okolnostech jako je například adekvátní bydlení
nebo podpora zaměstnavatelů v zaměstnávání psychiatricky nemocných (dle
autorčiných zkušeností z praxe, 2018).

Nestátní neziskové organizace, služby
Nabízejí a poskytují širokou paletu pomoci a podpory rodinám, které nejsou schopny
adekvátně zabezpečit potřeby všech svých členů. Zástupci některých služeb a organizací
dostali prostor k představení svých aktivit v případové studii. Tito aktéři jsou velmi
důležitým a nepostradatelným článkem systému péče o psychiatrické rodiny (dle
autorčiných zkušeností z praxe, 2018).

Orgány sociálně právní ochrany dětí
Jejich činnost již byla v souvislosti s rodinou s psychiatricky nemocným rodičem
osvětlována. Výkonem SPO mapuje situaci v rodině a sleduje zajišťování veškerých
potřeb nezletilých dětí. Dle potřeby dále doporučuje navázání spolupráce se službami,
případně je zpravidla tím, kdo v případě nutnosti podává návrh na umístění dětí mimo
rodinu. V některých případech také vykonává uložený soudní dohled nad výchovou
a o dění v rodině v určených intervalech informuje soud (dle autorčiných zkušeností
z praxe, 2018).

Sdělovací prostředky
Média mají obecně velký vliv na veřejné mínění společnosti. S tímto rozsahem vlivu by
se však nutně měla pojit určitá zodpovědnost za předávané informace. Vnímání
psychiatrického onemocnění veřejností doznalo určitých, ne však zásadních změn. Již
není problém mezi lidmi zaslechnout "že má někdo depku", ale málokdo se takto
veřejně přiznává k závažnějším psychiatrickým a psychickým nemocem. Je velmi "in"
chodit k psychologovi, ale několikaměsíční pobyt na oddělení psychiatrické nemocnice
již není tak dobře přijímaný okolím.
Psychiatričtí pacienti jsou i dnes do jisté míry stigmatizováni. "Současný mediální
diskurz stigmatizaci duševně nemocných prohlubuje, duševně nemocná osoba je pak
veřejností vnímána a priori negativně, jako osoba potenciálně vysoce nebezpečná, před
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kterou musíme majoritní společnost chránit tím, že duševně nemocné zavřeme,
izolujeme a z majoritní společnosti ostrakizujeme." (Zdraví 2020, 2015)
Ve společnosti se objevují různé destigmatizační projekty a záměry, které mají za cíl
ukázat psychiatrické pacienty v jiném světle. Tématu se začínají věnovat jak političtí
aktéři, tak i neziskové organizace a dokonce také studenti medicíny.3 Organizátorky ke
svému počinu uvádějí: "Naším cílem není jen informovat veřejnost o jednotlivých
nemocech, ale především umožnit lidem blíže poznat, jaký je život člověka trpícího
duševním onemocněním. Jaké problémy řeší, jak to prožívá a co mu pomáhá. Základním
prvkem jsou příběhy konkrétních lidí. Podle její kolegyně stojí za vznikem projektu fakt,
že se nejen jako studentky medicíny setkávají s lidmi, kteří se potýkají s různými
psychickými problémy, ale stále trpí ostychem vyhledat odbornou pomoc.
„Z toho důvodu jsme věnovaly jeden panel právě informacím, jak se v podobné situaci
zachovat. Chceme lidem ukázat, že duševní onemocnění je prostě nemoc jako jakákoliv
jiná a je třeba o tom mluvit.“(Ondráčková, Špačková, 2017)

Širší příbuzenstvo, kamarádi
V tradičním pojetí rodiny byla tato "záchranná síť" velmi běžná, avšak se změnami
v moderním pojetí rodiny a v závislosti na celkovém rozvolnění vztahů v rodinách je
v dnešních dnech tato opěrná síť velmi oslabená. Zejména v kontextu této problematiky
by se však jednalo o jedno z velkých pozitiv a přínosů při řešení krizových situací
v rodinách psychiatrických pacientů. Zejména pro děti by funkční příbuzenská síť
mnohdy znamenala alternativu umístění v některém ze zařízení, případně PPPD (dle
autorčiných zkušeností z praxe, 2018).

Rodina
Obecné vymezení funkcí rodiny již bylo v textu dříve uvedeno, nezbývá tedy než
opětovně poukázat na její důležitost pro společnost a apelovat na výše uvedené aktéry,
aby při svém politickém i soukromém konání domýšleli jeho důsledky a podporovali
rodiny a rodiče, potýkající se s nemocí člena (dle autorčiných zkušeností z praxe, 2018).

3

"Příběhy bláznovství" je aktivita studentů medicíny Masarykovy univerzity v Brně
https://www.online.muni.cz/student/9351-pribehy-blaznovstvi-medicky-bojuji-proti-stigmatizacidusevnich-nemoci
https://www.facebook.com/pribehyblaznovstvi/
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Rodič/dítě
V kontextu této diplomové práce vystupují jako příjemci sociálněpolitických opatření,
přičemž zejména dítě (jestliže v tomto kontextu hovoříme o nezletilém) nemá
prostředky ani možnosti, jak tato opatření a jejich působení na svou osobu ovlivnit.
Psychiatricky nemocný rodič se v některých případech jeví v očích okolí jako
"problém", který zaměstnává široké spektrum lidí, vyžaduje pomoc a podporu a nadto
poškozuje své děti a fungování celé rodiny (dle autorčiných zkušeností z praxe, 2018).

3.3.2. Cíle veřejně-politických opatření
Na cíle se v tomto kontextu dá pohlížet rovněž z několika perspektiv a osobních
etických norem. Můžeme je specifikovat ve vztahu ke společnosti, rodině, rodiči či
dítěti.
Pro účely této práce vycházejme z předpokladu, že jedinec je základ společnosti
a cíle vztahujme k jednotlivci, respektive dítěti.
Jak již bylo zmiňováno, existuje genetická predispozice k psychiatrickému
onemocnění, která je dědičná, tedy předávána v rámci rodiny. S nemocí se pojí další
možné nesnáze a komplikace, které dítě rovněž může převzít do svého života. Jedná se
zejména o sociální návyky a rodinné fungování, vzdělání, potažmo profesní a pracovní
aktivity, s tím související finanční zabezpečení apod. Obecně se tedy dá říci, že dítě
nedědí jen predispozice k onemocnění, ale i život s ním spojený, který dále předává
svým případným potomkům. Graficky lze tento přenos znázornit následovně:
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Obrázek 1 "Začarovaný kruh"
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zdroj: autorka

Výše zmíněný nákres dává ve stručnosti tušit, jaké by byly a jsou hlavní
problémy. Největším problémem, od kterého se vše odvíjí, je samotná diagnóza duševní
nemoci. Zde však není žádné zásadní řešení, které by její výskyt dokázalo snížit nebo
mu zcela zamezit, a proto je třeba se soustředit naopak na zlepšování kvality života
pacientů i jejich rodin, rozvoj služeb a dalších možností podpory.
Z tohoto důvodu bylo opuštěno od tvorby stromu problémů, ale byl využit
naopak strom cílů, jehož "smyslem je ozřejmit, jakou pozitivní situaci chceme
v budoucnosti dosáhnout." (Veselý, Nekola, 2007). Mělo by z něj být lépe patrné, na
jaké oblasti by se měli zúčastnění aktéři více zaměřit, aby postupně došlo ke zlepšení
situace.
Jakožto základní a nejvyšší cíl bylo, v souladu s teoretickými východisky,
stanoveno "stabilní výchovné prostředí pro dítě vyrůstající s psychiatrickým rodičem",
jelikož i vzhledem k obrázku č. 1 se jedná o problém s cyklickým průběhem.
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Obrázek 2 Strom cílů
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3.3.3. Nástroje, opatření
Nástroje lze chápat jako metody či postupy využívané za účelem dosažení
stanovených cílů (Veselý, 2007). V kontextu této práce je jako obecný cíl chápáno
stabilní výchovné prostředí pro dítě vyrůstající s psychiatrickým rodičem. K dosažení
tohoto cíle byly dle Guy Peterse (1999, in Veselý 2007) identifikovány následující
nástroje a z nich vyplývající opatření:
 Zákony - zejména úpravy a inovace v rezortu ministerstva zdravotnictví,
směřované k psychiatrické péči. Dále aktivita MPSV v oblasti podpory rodiny.
Usnadnění získání bydlení a podpora v jeho udržení. Větší podpora
zaměstnavatelů při zaměstnání duševně nemocných zaměstnanců.
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 Služby - zohlednění psychiatrických diagnóz při vzdělávání dětí i spolupráci
s psychiatrickým rodičem. Služby neziskových organizací. Důraz na dostupnost
a širokou síť služeb.
 Peníze - dosavadní systém příspěvků na dítě, porodného a dalších sociálních
dávek. Valorizace invalidních důchodů, zefektivnění posudkové lékařské služby.
 Daně - dosavadní možnost odpočtu daní na vyživované dítě
 Osvěta a přesvědčování - informační aktivity ze strany aktérů, podpora
destigmatizace a změna ve vnímání společnosti (Guy Peters, 1999 in Veselý,
2007)
V této souvislosti je namístě uvést koncept center duševního zdraví, které by
měly být do budoucna hlavním přínosem a inovací psychiatrické péče u nás. Na jejich
zřizování a koncepci úzce spolupracuje MPSV a MZd. Dle příspěvku v novinách MPSV
(04/2018) je v souvislosti s dotačním titulem v rámci Programu podpory center
duševního zdraví počítáno se vznikem 30 center do roku 2021 a následně síť až 100
těchto zařízení napříč Českou republikou. Dle exministryně MPSV Němcové se jedná
o službu, založenou zejména na terénní práci multidisciplinárního zdravotně-sociálního
týmu, který bude minimálně polovinu času pracovat v přirozeném prostředí klientů
s duševním onemocněním (Práce a sociální politika, 2018).

3.3.4. Dostupné služby a podpora rodiny
V kontextu současné legislativní úpravy je možné identifikovat několikero
způsobů, jak rodiny s psychiatricky nemocným rodičem podporovat. Obecně lze tyto
formy pomoci rozdělit na:
Zajištění prostřednictvím dávek státní sociální podpory (SSP) - dle zákona č.117/1995
Sb., o státní sociální podpoře „Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů
na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých
dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech
poskytuje v závislosti na výši příjmu.“ V cílové skupině předkládané práce se tak jedná
nejčastěji o příjemce následujících dávek.
 Příspěvek na bydlení §24 zákona č. 117/1995 Sb. – dávka určená pro nájemce
nebo majitele bytu, kteří jsou v předmětném bytě přihlášeni k trvalému pobytu
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a jejichž náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu
v rodině a koeficientu 0,30 (0,35 na území hl.m.Prahy)
 Přídavek na dítě §17 zákona č. 117/1995 Sb. - nárok má nezaopatřené dítě,
jestliže rozhodný příjem v rodině nepřesahuje součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 2,70. Přiznáván ve výši 500Kč pro dítě do 6ti let věku,
610Kč ve věku 6-15let a 700Kč pro dítě ve věku 15-26 let.
 Rodičovský příspěvek §30 zákona č. 117/1995 Sb. - dávka pro rodiče, který
osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině po dobu kalendářního
měsíce. Je poskytován nejdéle do doby, než je vyplacena celková částka
220.000Kč z důvodu péče o toto dítě.
 Porodné §44 zákona č. 117/1995 Sb. - nárok má matka prvního nebo druhého
živě narozeného dítěte, jestliže rozhodný příjem rodiny nepřevyšuje součin
částky životního minima a koeficientu 2,70.
Pro rodiny v obzvláště tíživé situaci jsou určeny dávky pomoci v hmotné
nouzi, vymezené zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Ty mají
občanům zajistit základní životní podmínky a potřeby. Řadíme zde příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.
Dalším, u psychiatrických pacientů, velmi častým způsobem finančním
zajištěním je přiznaný invalidní důchod dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění. Dle něj má na invalidní důchod nárok ta osoba, která nedosáhla věku 65 let,
avšak stala se invalidní a získala potřebnou dobu pojištění.
Dle §39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění "(1) Pojištěnec je invalidní,
jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho
pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
(2) Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla
a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně."
Sociální služby jsou nepostradatelnou součástí a podpůrným článkem rodin obecně.
Rozsahem svých aktivit a služeb se zaměřují na široké spektrum specifických potřeb
veřejnosti. Jejich výčet a povahu jejich činnosti taxativně vymezuje zákon č. 108/2006
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Sb., o sociálních službách. V kontextu podpory psychiatrických rodičů je možné jako
nejpřínosnější či nejčastěji využívané vnímat služby:
 Azylové domy, v kontextu práce nejčastěji azylové domy pro matky s dětmi,
poskytující zázemí v případě, že matka o dosavadní bydlení přišla nebo jej
musela opustit, například kvůli neshodám s partnerem apod.
 Zařízení pro krizovou pomoc - ve spojitosti s prvotními příznaky ataky, nejlépe
tedy zařízení spolupracující či přímo spadající pod některou psychiatrickou
nemocnici.
 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jakožto způsob kvalitního a časově
nenáročného trávení volného času dětí, pokud jej rodiče nejsou schopni zajistit
sami. Zpravidla také s možností doučování či přípravy do školy. Podporují
kontakt dětí s ostatními vrstevníky.
 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které probíhají terénní formou (tj.
docházkou do rodiny). Řadíme zde například služby Diakonie či Střepu
směřující k zajištění správného vývoje dítěte a nápomoci řešení složité sociální
situace rodiny (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
Všeobecným přínosem (pro odborníky i samotné pacienty) jsou destigmatizační
či výzkumné projekty. V období 14.1.2015-31.8.2016 kupříkladu probíhal projekt
s názvem "Komplexní systém ucelené rehabilitace rodiny zatížené psychiatrickou
poruchou některého z jejich členů." Projekt byl realizován v Dětském centru
s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Thomayerově nemocnici v Praze 4 Krči s cílem projektu "zajistit sanaci rodiny postižené psychiatrickou diagnózou
některého z jejích členů (zejména matky nebo dítěte) se záměrem předcházet, zmírnit
nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu
k zachování rodiny jako celku"(oficiální leták projektu, příloha č.1).
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3.3.5. Návrhy dosud nerealizovaných opatření
Základním problém, který inicioval výběr tématu diplomové práce je
problematika častého umisťování dětí mimo rodinu v případech, kdy je jejich rodič
hospitalizován v důsledku ataky svého onemocnění a o dítě se nemá kdo postarat.
Hospitalizace jsou většinou dlouhodobější povahu - v řádech týdnů až měsíců, a tyto
časté a dlouhodobé změny v pečujícím prostředí nemají dobrý vliv na fungování
a vztahy všech rodinných příslušníků. V tomto kontextu mne vyvstal teoretický návrh
služby, která v současné době není v praxi zavedena. Jedná se službu, zařízení, které
kombinuje lůžkovou péči pro psychiatrické pacienty a zároveň umožňuje v tom samém
zařízení pečovat o děti pacientů. V závislosti na jejich aktuálním zdravotním
a psychickém stavu se o své děti samostatně, ale pod dohledem starají a poskytují jim
osobní péči. Takto je zachován kontakt dítěte s rodičem, rodič podstupuje potřebný
léčebný režim a zaměstnanci zařízení dohlížejí na péči i léčbu. Cílem pobytu v tomto
zařízení by měla být stabilizace psychického stavu rodiče bez většího negativního
důsledku na nezletilé dítě.
Z praxe je známo, že děti se zpravidla bez větších problémů přizpůsobí pobytu
v jakémkoliv prostředí, pakliže zde mají svou známou, důvěryhodnou osobu a mají
náležitě uspokojovány všechny své potřeby.
Co se týče personální náročnosti, mezi hlavní zaměstnance zde patří psychiatr,
psycholog, zdravotní sestry, sociální pracovník, speciální pedagog, případně další
medicínské obory. Péče v těchto zařízeních by byla z medicínské části hrazena
z veřejného zdravotního pojištění, na péči o děti by přispívali rodiče tak, jako je tomu
dosud při pobytech v zařízení typu Klokánek.
Uvedení navrhovaného opatření do praxe by spadalo do gesce ministerstva
zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí (dle autorčiných zkušeností z praxe,
2018).
Dalším, dosud ne zcela realizovaným opatřením je zintenzivnění komunitní
péče. V reálu například prostřednictvím center duševního zdraví a jejich mobilních
týmů. Jejich člen/členové by v době, kdy psychický stav rodiče nebude zcela
kompenzován a stabilizován, docházel do domácnosti a ve velkém časovém rozsahu by
se rodině věnoval, myšleno například od 8h od rána, kdy by děti šly do školy, do 20h
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večer, kdy by děti měly hotové domácí úkoly, hygienu, večeři a šly by spát. V nočních
hodinách by byl na telefonu psychiatr nebo zdravotní sestra tak, jak to například ve
Fokusu funguje běžně. Takto by bylo dohlíženo jak na duševní stav rodiče, tak i na
zabezpečování potřeb nezletilých dětí.
Negativem zde může být v prvé řadě nedostatek center duševního zdraví
(zejména v některých oblastech republiky), dále vysoká časová náročnost, také
psychická náročnost jednotlivých pracovníků a v neposlední řadě se jedná o značný
zásah do soukromí rodiny, na což je v dnešní době brán velký zřetel. Pozitivem však
může být navázání opravdu důvěrného a blízkého vztahu pracovníka a rodiny, což je
pro poskytování jakékoliv služby rodině klíčové (dle autorčiných zkušeností z praxe,
2018).

36

4 Metodologie a zdroje dat
Podnět výzkumu
Téma diplomové práce a s ním související výzkum byl inspirován profesní praxí
autorky a problémy, se kterými se setkávají i její kolegové. Rodičovské kompetence
matek, potažmo rodičů s psychiatrickou diagnózou nepatří mezi témata, kterým je
věnována dostatečná pozornost. Dá se říci, že jako se rozšiřují psychiatrická
onemocnění mezi lidmi, úměrně s nimi stoupá počet dětí, které jsou nemocí svých
rodičů či jednoho rodiče ovlivněny někdy až do té míry, že jsou umístěny mimo rodinu.
Vzhledem k působení autorky na oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále jen
OSPOD) ÚMČ Praha 8 byl výzkum pojat formou případové studie Prahy 8
a doplňujícími rozhovory s odborníky. Vzhledem k povaze řešené problematiky byla
jako výzkumná metoda zvolena případová studie, která daný fenomén zkoumá do
hloubky a v jeho skutečném kontextu (Yin, 2009). Jedná se o kvalitativní formu
výzkumu zaměřenou na exploraci aktuálně nastaveného systému pomoci rodinám
(Mareš, 2015).
Cíl práce
Výzkum si klade za cíl zjistit, jak je nastavena rodinná politika ve vztahu
k rodinám s rodičem s psychiatrickým onemocněním a identifikovat problémy
a nedostatky v této politice. Dále budou zmapovány způsoby pomoci a zajištění
adekvátní péče pro nezletilé děti. Ataka psychiatrického onemocnění obecně může pro
dítě znamenat buď přímé ohrožení na životě či zdraví nebo potenciální riziko zanedbání
péče.
Jakýkoliv zásah do zaběhnutého řádu a režimu dítěte, navíc třeba doprovázený změnou
prostředí je velkým stresovým faktorem. Případová studie má za cíl na tento problém
poukázat, rozpoutat diskuzi mezi odborníky a identifikovat možnosti podpory stability
v rodině.
Pro ilustraci současné situace demonstruje tabulka níže celorepublikový souhrn,
kolik dětí bylo v průběhu roku 2016 umístěno mimo rodinu a do jakého zařízení.
Rovněž je z tabulky možné vyčíst počty dětí, které byly do ZDVOP umístěny na
základě rozhodnutí soudu či žádosti rodičů nebo OSPOD.
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Tabulka 5 Počty dětí umístěných mimo rodinu
(MPSV, 2017)

Případová studie by měla mimo jiné zodpovědět na následující otázky:
1) Ohrožuje psychiatrická diagnóza rodiče vývoj a výchovu dítěte?
2) Jaké psychiatrické diagnózy se u klientů nejčastěji objevují?
3) S jakými odborníky mohou rodiče spolupracovat?
4) Jaké možnosti pomoci a podpory psychiatričtí rodiče nejčastěji využívají?
5) Jaká forma podpory rodičům nejvíce chybí?
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Respondenti
Mezi respondenty, kteří jsou zapojeni do případové studie, patří:
1) Klienti OSPOD - konkrétně ti, u kterých je psychiatrická diagnóza dlouhodobě
diagnostikována a sledována právě kvůli problémům se zabezpečením péče
o děti. Mezi tyto klienty patří především matky, často samoživitelky, s nižším
sociálním statusem a nedostatečným rodinným a sociálním zázemím.
Součástí práce jsou kazuistiky těchto rodin a pohovory s klienty, kterých je
celkem 7.
Dále je využito systematizující expertní šetření (Bogner a kol. 2009) s následujícími
relevantními

odborníky,

kdy

je

problematika

diskutována

prostřednictvím

polostrukturovaného rozhovoru. Každý respondent je expertem na odlišnou část
problematiky a poskytuje jedinečné expertní vědění. Informace od expertů označuji
v textu zkratkou/označením uvedeným v následujícím výčtu expertů:
2) Pracovnice FOKUSu - centra duševního zdraví (R/CDZ)
3) Pracovnice Střepu – centra pro sanaci rodiny (R/STR)
4) Pracovnice Diakonie (R/DIA)
5) Psychiatr (R/PSY)
6) Ministr zdravotnictví (R/MIN)
7) Pracovnice OSPOD (R/OSPOD)

Kromě pohovorů s klienty a odborníky budou informace čerpány taktéž ze spisové
dokumentace vedené oddělením SPOD. Nebudou však v práci citovány ani jinak přímo
využívány, zpracovány budou pouze informace zda a jak často děti pobývají mimo
rodinné prostředí na základě žádosti rodičů či předběžných opatření vydaných soudem.
Operacionální definice proměnných
Nezletilé dítě - dítě do 18ti let
Klient - rodina/rodič se kterou spolupracujeme v rámci výkonu SPOD
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Psychiatrická diagnóza - diagnostikované psychiatrické onemocnění, pro které je klient
sledován psychiatrem, příp. farmaceuticky kompenzován, nejčastěji se jedná
o paranoidní schizofrenii
Rodinné prostředí - funkční rodina s rodiči/rodičem, kteří adekvátně pečují o nezletilé

Další v práci využité metody:
 Analýza dokumentů (tzv. šedé literatury) - získání informací ze spisové
dokumentace OSPOD, včetně lékařských zpráv a znaleckých posudků z oblasti
psychologie a psychiatrie
 Desk research - analýza sekundárních dat zaměřených zejména na prevalenci
výskytu psychiatrických onemocnění, počty umístěných dětí apod.
 Zúčastněné pozorování

Volba technik sběru dat
Nejprve bylo provedeno prostudování spisové dokumentace za účelem získání
informací o klientech příslušného OSPOD.
Výběr respondentů byl proveden na základě interních dokumentů. Konkrétně
byly vybrány rodiny, se kterými oddělení dlouhodobě spolupracuje právě z důvodu
jejich nemoci. Je pravděpodobně možné říci, že jestliže na Praze 8 žije rodič
s psychiatrickou diagnózou, která ovlivňuje jeho schopnost výchovy nezletilých dětí,
s největší pravděpodobností bude s oddělením spolupracovat. Často se jedná
o mnohaproblémové rodiny, nad některými je stanoven soudní dohled, takže se jedná
o častou a intenzivní spolupráci.
Dalším krokem byl pohovor s jednotlivými rodiči, kteří trpí psychiatrickou
diagnózou na základě scénáře níže.
Pro získání uceleného pohledu na danou problematiku byli k účasti v případové
studii

přizvání

i

odpovídající

odborníci.

Záměrem

bylo

vystihnout

šíři

zainsteresovaných aktérů a zjistit jejich odborná stanoviska. Byl osloven rovněž ministr
zdravotnictví jakožto "garant" úrovně poskytované psychiatrické péče.
Scénář rozhovoru s klienty
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- rozhovory byly prováděny v domácím prostředí klientů, po jejich souhlasu
a informování
- provedení rozhovoru bylo spojeno s dalšími pracovními povinnostmi, aby se předešlo
nadměrnému zatěžování rodiny a zásahu do jejího soukromí
V závislosti na ochotě a otevřenosti klientek byly diskutováno o následujících tématech:
 stanovení diagnózy, medikace, identifikace spouštěče
 omezení nemocí v každodenním životě (rodinném, profesním, osobním,
partnerském)
 možnosti pomoci pro psychiatrické pacienty, spolupráce s podpůrnými
organizacemi, případně její vyhodnocení
 vnímání možnosti, že po dobu hospitalizace by byly děti umístěny mimo rodinu
 případné negativní následky na dětech, pokud bývají umisťovány mimo rodinu
Výše uvedené vymezení je pouze rámcové, rozhovory byly vedeny spíše volně.
V průběhu rozhovoru byly autorkou zapisovány poznámky, k nahrávání nebylo
přistoupeno kvůli zachování důvěrného vztahu a pocitu bezpečí. Rozhovory byly
vedeny s respektem, trpělivostí, empatií a byly respektovány veškeré hranice klientek.
Kvůli posílení jistoty a sebevědomí probíhaly rozhovory v domácnostech klientek,
nikoliv v kanceláři. Z praxe je známo, že se doma cítí jistější a sebevědomější. Při
rozhovorech bylo akceptováno riziko, že se rozhovor nepodaří dokončit z důvodu
psychického stavu respondenta (časté změny nálad, utlumenost vnímání či naopak,
apod.)
Po ukončení samotného rozhovoru následovalo poděkování za spolupráci,
rozloučení a případné dohodnutí dalších návštěv či jednání v rámci SPOD. Rozhovory
s matkami byly zapisovány při rozhovoru velmi volně do formy souvislého textu,
simulujícího výpověď matky k probíranému tématu. Vzhledem k citlivosti získávaných
údajů bylo nutné respektovat tempo hovoru či případné záměrné odchylky od tématu.
Do terénních zápisků z rozhovoru byly tedy zahrnuty pouze relevantní části sdělení.
Rozhovory s odborníky probíhaly po předchozí emailové či telefonické domluvě
v kanceláři autorky či jednotlivých odborníků. Výjimku tvořil pouze ministr
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zdravotnictví, se kterým nebylo možné kvůli jeho pracovnímu vytížení hovořit osobně.
Témata a otázky mu byly kladeny prostřednictvím emailu a stejným způsobem na ně
bylo také odpovězeno. Se zbylými respondenty bylo hovořeno osobně. Bylo využito
polostrukturovaných rozhovorů tak, aby byly získány různé pohledy na stejná témata.
V tomto případě byla zvolena doslovná transkripce provedených rozhovorů.
Analýza dat
K analýze dat byla využita tematická analýza (Braun, Clarke 2006), která mi umožnila
hledat jednotlivá témata napříč všemi rozhovory (jak s klienty, tak i s odborníky).

Očekávaný přínos výzkumu
Jak již bylo řečeno v předchozím textu, případová studie má za cíl poukázat na
pozvolna rozvíjející se problém v rodinách psychiatricky nemocných rodičů. Ve
společnosti se postupně rozšiřuje povědomí o těchto nemocech, bourají se tabu
a předsudky. Nejen náplní práce pracovníků OSPOD, ale i dalších zainteresovaných
odborníků je zajistit, aby dětem byla poskytována adekvátní péče v jakékoliv fázi jejich
života i života jejich rodičů a tyto rodiče co nejvíce podporovat v jejich soběstačnosti.
Jestliže toto nedokáží zajistit sami rodiče ani okruh blízkých příbuzných, je bohužel
třeba do života dítěte zasáhnout znatelněji. Přestože mnohdy například matky nežijí
s dětmi samy, v krizové situaci kdy jsou odkázány často samy na sebe a není výjimkou,
že přestože příbuzní existují, odmítnou si děti převzít do péče. Mezi takové případy
patří například prarodiče v pokročilém věku a ve špatném zdravotním stavu nebo
otcové, kteří se dětem nikdy příliš nevěnovali a péči o ně nejsou ochotni ani schopni
převzít.
Je poměrně časté, že opakovaně umístěné děti již nastalou situaci berou jako
normu, něco, co čas od času zažívají a umístění mimo rodinu vnímají jako něco skoro
běžného. Tento stav by se však neměl stát obecně přijímanou normou a rodinám je třeba
nastavit a nabídnout takový systém podpory, který umožní zachovat její běžné
fungování.
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Výzkumná část
Kazuistika č. 1
Rodina byla přijata do péče OSPOD krátce po narození starší dcery B. v roce
2005, v roce 2006 se narodil její polorodý bratr E. Nad výchovou obou nezletilých je
stanoven soudní dohled a s rodinou se dlouhodobě intenzivně spolupracuje.
Matka je v invalidním důchodu kvůli paranoidní schizofrenii, se kterou se
dlouhodobě léčí a která jí byla diagnostikována v jejích 24letech po narození B.
Jedinými příjmy matky jsou dávky SSP a zmiňovaný invalidní důchod. S otcem B. je
matka rozvedená, otec žije a pochází ze zahraničí. O nezletilou se prakticky nezajímá a
stanovené výživné hradí velmi nepravidelně. S otcem E. matka opakovaně vztah
ukončovala a navazovala, dvakrát podala návrh na rozvod manželství a byly také
soudně upraveny poměry k nezletilému. Matka však s otcem opětovně navázala vztah
a již poslední rok opět sdílí společnou domácnost. Taktéž otec nezletilého je cizinec
a má velké problémy se dorozumět česky. Pracuje jako pomocná síla v kuchyni. Nikdy
v minulosti otec nebyl schopen a ochoten o nezletilého a jeho polorodou sestru pečovat,
takže tito byli v případě nutnosti umístěni do ZDVOP.
Co se týče bytového zázemí, matka žije dlouhodobě v bytě své matky a babičky
nezletilých. Před smrtí babičky měla matka s dětmi k dispozici pouze jeden pokoj.
V současné době již mají nezletilí svůj dětský pokoj a rodiče svou ložnici. Vybavení
bytu je starší, ale funkční. V oblasti úklidu a čistoty má matka menší rezervy.
V rámci multidisciplinárního týmu, se kterým matka spolupracuje, je zahrnuta
organizace FOKUS - centrum duševního zdraví, která taktéž úzce spolupracuje
s ošetřujícím psychiatrem matky v PN Bohnice. V případě akutního a nečekaného
zhoršení psychického stavu matky tato spolupráce umožňuje rychlé a odborné
posouzení stavu matky a jejích rodičovských kompetencí.
Oba nezletilí jsou v případě matčiny ataky od svého útlého věku umisťováni
mimo rodinu. Díky spolupráci s FOKUSem byla matka několikrát schopna vyhodnotit
svůj stav sama a děti samostatně předat do Klokánku, společně se všemi potřebnými
věcmi. V posledních dvou případech však již schopna nebyla. Zejména poslední případ
ataky byl o to závažnější, jelikož se matka v domácnosti, kde byly i děti, pokusila
o sebevraždu předávkováním se léky. Díky častému telefonickému kontaktu
a "kontrole" ze strany pracovnice FOKUSu byly děti schopné na matčin stav upozornit
a pracovnice neprodleně přijela do domácnosti a zavolala pomoc.

43
Psychiatr zkoušel již několik způsobů léčby, avšak dosud se nepodařilo najít takový
systém, který by matce umožnil dlouhodobě plnohodnotně pečovat. Zejména
v posledních letech se intervaly mezi jednotlivými atakami zkracovaly. Matka
opakovaně poukazuje na skutečnost, že při vyšší medikaci je utlumená a nezvládá o děti
pečovat. Při snížení dávek však postupně dochází ke zhoršení stavu a následné atace,
která si vyžádá hospitalizaci v řádu měsíců.
Pakliže bychom trvání všech pobytů dětí mimo rodinu sečetli (bylo jich 7),
dostaneme se na bezmála 4 roky, které děti strávily mimo rodinu.
U matky se s ohledem na její proměnlivý psychický stav mění také schopnost
a ochota spolupracovat s OSPOD. V době, kdy je matčin stav v rámci možností stabilní
a zaléčený je matka schopna bezproblémově spolupracovat, bere si děti na propustky,
vymýšlí jim víkendový program a poměrně bezproblémově pečuje. V horších obdobích
je matka výrazně utlumená medikamenty, což se projevuje na jejím verbálním projevu
i schopnostech vnímat obsah sdělení. Toto utlumení se občas střídá s výbuchy vzteku
v rámci minut. Matka poté většinou naštvaně odchází a odmítá jednat.
Ze strany matky je velmi upřednostňován především E., což mezi sourozenci
způsobuje rivalitu. Vztah B. s matkou je komplikovaný a problematický, B. je méně
navázána na matku a celkově domov než E. Při umisťování oba sourozenci shodně
uváděli, že se těší na výlety, na které budou jezdit apod. Což odráží matčiny nedostatky
v kvalitním trávení volného času sourozenců. Taktéž vypracovávání domácích úkolů
a učení se s pomocí dospělé osoby bylo pro sourozence velmi nezvyklé.
E. je dle psychologických testů a vyšetření velmi chytrý, jeho schopnosti však
nejsou adekvátně rozvíjeny. Neumí správně komunikovat se svým okolím. Ostatní děti
jej často vnímají jako rýpavého "všeználka". Je velmi pohodlný, nemá moc rád aktivitu,
upřednostňuje klidnější aktivity jako je hraní na tabletu apod. Rád si dokazuje svou
nadřazenost nad méně chytrými dětmi, jeho sestru nevyjímaje.
B. působí velmi tichým a zakřiknutým dojmem. Snáze navazuje vztahy
a kontakty se ženami, na které se velmi fixuje. Její mentální schopnosti jsou slabší než
jejího bratra, což je znát také na jejím verbálním projevu. Je emočně velmi plochá,
s nevyhraněným názorem a zájmem, které ráda přebírá od okolí. Na otázky velmi často
odpovídá, že neví. Alarmující je především její vlažný vztah k matce. B. dává přednost
zařízení před pobytem u matky na propustce. Při poslední dlouhodobé propustce
o letních prázdninách prodělala matka ataku, byla hospitalizována a oba nezletilí byli za
asistence OSPOD předání zpět do péče dosavadního dětského domova.
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Kvůli zmiňovanému protěžování E. ze strany matky i jeho otce je vztah mezi sourozenci
spíše napjatý, není výjimkou i fyzické napadání mírnějšího rázu. Přestože s E. o tomto
bylo mnohokrát hovořeno, vnímá napadání své sestry jako něco, co je naprosto
v pořádku.
Oba nezletilí i matka byli v rámci soudního jednání o nařízení ústavní výchovy
podrobeni znaleckému zkoumání. Ze znaleckých posudků vyplývá, že oba nezletilí jsou
hluboce citově deprivovaní, přičemž E. si potřeby saturuje jídlem. Matka opětovně
u znalců uvedla, že se domnívá, že pokud by vychovávala pouze jedno z dětí - E., její
ataky by přestaly a byla by schopna běžného fungování. B. by ráda ponechala ve
stávajícím zařízení, do budoucna tedy v ústavní výchově. Znalci shledali, že v době
ataky matka není schopna o nezletilé pečovat a nezletilí jsou ohroženi. V době remise je
matčina schopnost výchovy a péče snížena její nedostatečnou vnímavostí. Na případové
konferenci se zúčastnění odborníci rovněž shodli, že v současné době rodina
neposkytuje nezletilým stabilní výchovné prostředí.
V rámci soudního jednání bylo soudcem rozhodnuto, že E. se vrátí zpět do
rodiny. Hlavním argumentem bylo především jeho přání a skutečnost, že matka žije
s jeho biologickým otcem. U B. byla stanovena ústavní výchova v dosavadním zařízení.
I v tomto případě se přihlíželo k přání dívky i celkové situaci v rodině.
Podobná rozdělení sourozenců nejsou častá a vždy vyžadují pečlivé posouzení.
Do budoucna bude tedy matka vedena k posilování jednak svého vztahu s B., ale
i vztahu mezi sourozenci. Nelze v tuto chvíli předvídat, zda se odloučení projeví na
rodinných vztazích pozitivně či negativně, rozhodně je to však oblast, na kterou je
potřeba se nadmíru zaměřit a motivovat matku ke kontaktu s B.
Matka nadále navštěvuje svého psychiatra, spolupracuje s Fokusem i Střepem.
Na naše oddělení se obrací s žádostmi o propustky pro B., v současné je to zhruba každý
druhý víkend a všechny prázdniny. Co se týče E., je v úvaze jeho navázání na službu
typu 5P, tzn. program, kde působí dobrovolníci a tráví s dětmi volný čas různými
aktivitami.
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Pohled matky na situaci v rodině
I po nařízení ústavní výchovy B. je nad rodinou stanoven soudní dohled ve dvou
měšíčním intervalu. Naše oddělení tak s rodinou nadále úzce spolupracuje a předává si
informace s dalšími zainteresovanými odborníky tak, aby mělo přehled o situaci.
S matkou bylo v rámci jedné z návštěv v rodině hovořeno. Uvedla, že poté, co
má v péči pouze E. se jí velmi ulevilo. Opětovně přiznala, že dvě hádající se děti
v pubertálním věku nezvládá a jsou na ni moc. Má částečně výčitky kvůli tomu, čím si
její děti prošly a že kvůli svému psychickému stavu nebylo schopná jim dát péči, jakou
potřebovaly a potřebují. I vzhledem k délce jednotlivých umístění mimo rodinu si matka
"stěžuje", že jsou děti nevychované, především po pobytu v jednom z Klokánků se
jejich chování výrazně zhoršilo mezi nimi vzájemně i vůči matce. Matka si také
stěžovala na výchovné postupy či praktiky, které jsou údajně v některých z Klokánků
uplatňovány. Souhlasí s tím, že kdyby byla možnost děti umístit do pěstounské péče na
přechodnou dobu, asi by to pro ně bylo lepší.
Matku dlouhodobě trápila finanční situace. Poté, co obnovila vztah se svým
manželem, který je zaměstnán sice "na černo", ale pracuje, se situace trochu zlepšila.
Ona sama pobírá pouze invalidní důchod, o sociální dávky zažádáno nemá. Matka nemá
dostatečnou úroveň finanční gramotnosti. Dle svých slov se dlouhodobě snaží dětem
finančně kompenzovat to, čím si prošly a kupuje jim v podstatě cokoliv, co chtějí, od
mobilních telefonů po večeře ve fast foodech. Poté jí často nezbývají finance na nákup
základních potravin nebo dalších nutné platby.
Velmi přínosně hodnotí matka spolupráci s navázanými neziskovými
organizacemi. Střep je jí nápomocen při "rodinných záležitostech" - jak dětem stanovit
doma režim, jak jim udělat program, jak zvládat jejich hádky a zlobení, nalezení
psychoterapeuta apod. Přínos Fokusu spočívá v dohledu nad aktuálním stavem její
nemoci. Pracovníci mají bohaté zkušenosti s prací s psychiatrickými klienty a znají
specifika jednotlivých onemocnění. Dokáží tak z matčiných projevů zjistit, zda hrozí
dekompenzace či ataka jejich nemoci. Matka velice oceňuje vypracování krizového
plánu, kdy má na ledničce na papíře přesně rozepsány jednotlivé kroky pro případ, že by
vycítila zhoršení svého stavu. Velkým pozitivem je také možnost telefonické konzultace
s psychiatrem organizace, který může případně doporučit hospitalizaci či jiné
alternativní řešení.
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Matka celkově není ztotožněna s předpokladem, že největší podíl na průběhu
dětství jejích dětí má ona a její nemoc. Samu sebe vnímá jako největší oběť v rodině,
často uvádí, že jí nikdo nepomáhá, pouze jí všichni škodíme, spikli jsme se proti ní
a dáváme jí najevo, že je špatná matka. Není však schopna definovat, co by se
v krizových situacích její nemoci dalo udělat jinak nebo jak jinak děti zabezpečit.
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Kazuistika č. 2
V pořadí druhou rodinu vedeme v evidenci od roku 2015. Jedná se o dvojčata M.
a G., která se narodila velmi předčasně a do nedávna měla výrazné prenatální zatížení.
M. krátce po narození prodělal operaci mozku kvůli vnitrolebnímu krvácení, má
přidruženu spastickou triparezu. G. rovněž krátce po narození prodělala operaci srdce.
Matka měla již v době těhotenství diagnostikovánu paranoidní schizofrenii, která
se však nijak výrazněji neprojevovala. Nezletilí byli po porodu a prodělaných operacích
dlouhodobě hospitalizováni, po propuštění matka několik měsíců společně s manželem
o děti pečovala. Poté se rodina přestěhovala do Prahy a došlo k rozpadu manželství.
Matka složitou životní situaci psychicky nezvládla, projevila se u ní ataka, kdy odešla
z domova, toulala se, údajně dočasně přebývala v lese a poté nastoupila na dlouhodobou
léčbu v PN Bohnice. Její neschopnost pečovat trvala bezmála jeden rok. V této době si
otec požádal o svěření nezletilých do své péče, našel si novou ženu a oženil se. Nová
manželka otce se na péči o nezletilé v široké míře podílela, avšak vzhledem ke svému
extrémnímu náboženskému vyznání a praktikování byli nezletilí touto péčí poškozeni.
I přes závažnou prenatální zátěž s nezletilými nedocházeli na pravidelné prohlídky
k pediatrovi a odborníkům, které vzhledem ke svému závažnému stavu po narození
potřebovali, resp. zejména M. Dále byly nezletilým zakazovány běžné dětské pohádky,
musely se několikrát denně modlit a chodit do kostela.
Vztah mezi manželi se začal komplikovat a byl nadále neudržitelný. Otec se
rozhodl ze společné domácnosti s novou manželkou odejít, avšak nebyl schopen sám
pečovat o děti s takto výrazně zvýšenými potřebami, zajišťovat provoz domácnosti
a docházet do zaměstnání. Z tohoto důvodu byli oba nezletilí na jeho žádost umístěni do
zařízení FOD Klokánek. To již bylo v době, kdy matka byla zaléčená. Když byla
informována o skutečnosti, že jsou nezletilí v zařízení, neprodleně je navštívila, začala
pracovat na opětovném navázání vzájemného vztahu a usilovala o navrácení dětí do její
péče, což se po několika týdnech povedlo.
Matka si v době své hospitalizace našla partnera, se kterým začala žít a společně
o nezletilé pečovat. Její zdravotní stav se až na menší výkyvy dosud jeví jako relativně
stabilní. Ke zhoršení došlo především v průběhu soudních řízení, kdy byl otec obviněn
z týrání svěřených osob a ublížení na zdraví s trvalými následky, za což byl odsouzen
k podmíněnému trestu.
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Po dobu naší spolupráce s rodinou nedošlo u matky k atace, která by vyžadovala
její hospitalizaci. Matka vždy byla schopna na změny svého stavu reagovat a obrátit se
na svého ošetřujícího psychiatra. Rovněž partner sdílející společnou domácnost byl
v tomto případě velkým přínosem, jelikož je srozuměn s příznaky a projevy matčiny
nemoci a je mu známo, kam se v případě potřeby obrátit.
Rodina z této kazuistiky rovněž navázala spolupráci s FOKUSEM, matka se
však chtěla co nejrychleji vrátit do běžného života, začít pracovat apod., bylo tedy
složitější najít vyhovující termíny setkání. Matka se v praktických životních
i provozních záležitostech jevila velmi schopná, proto byla spolupráce po poměrně
krátké době ukončena, aby rodina nebyla přetěžována a byl jí poskytnut adekvátní
prostor pro stabilizaci.
Rovněž v tomto případě byl soudně nařízen dohled nad výchovou nezletilých
dětí. Další situace v rodině nám není známa, jelikož se před odevzdáním práce rodina
odstěhovala z našeho správního obvodu.

Pohled matky na situaci v rodině
Jak již bylo řečeno v kazuistice výše, matka měla velmi dobrý náhled na své
onemocnění. Byla ochotná k navázání spolupráce s nabízenými službami, ale zároveň
bylo patrné, že chce situaci zvládnout za podpory partnera a zařadit se zpět do běžného
života.
Matka projevila hlubokou lítost nad skutečnostmi, které následovaly po její
hospitalizaci. Opakovaně si kladla za vinu rozpad manželství a vztah otce dětí s novou,
nábožensky vyhraněnou ženou. Po celou dobu spolupráce s naším oddělením
projevovala velkou snahu dětem vše vynahradit, zařadit je do běžného života. Ráda jim
vymýšlela mimoškolní aktivity, jezdili na výlety, sportovali, chodili za kulturou
a především matka úzkostlivě dbala na to, aby děti navštěvovaly veškeré potřebné
odborníky. M. zařídila operaci nohy, která měla proběhnout již o několik let dříve,
absolvovala s ním veškerou rehabilitaci i lázeňský pobyt. Těšila se z jejich školních
úspěchů, hrdě nám ukazovala fotky ze školních vystoupení.
Matka si poměrně rychle našla zajímavě finančně ohodnocenou práci
a s partnerem si zařídili rodinný dům mimo Prahu, kam se před dokončením této práce
odstěhovali.
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Kazuistika č. 3
Rodinu se 4 sourozenci vedeme od roku 2009. Rodina si prošla náročnou situací,
kdy v době, kdy jedno z dětí hlídala babička, zemřelo. Skutečnost prošetřovala Policie
ČR kvůli možnému zanedbání péče, přičemž nikdo z rodičů nebyl trestně stíhán. Krátce
po smrti dítěte se rodina přestěhovala do našeho správního obvodu a narodil se
nejmladší sourozenec. Krátce po porodu však u matky vypukla laktační psychóza a na
to jí byla diagnostikována bipolární afektivní porucha. Matka v atace slyšela hlasy,
odcházela z domácnosti, toulala se po okolí, následně byla hospitalizována v PN
Bohnice.
Otec, který se dosud staral o finanční zabezpečení rodiny a převážná část péče
o sourozence byla na matce, situaci vyhodnotil tak, že není schopen se o sourozence
sám postarat a na vlastní žádost umístil nezletilé do FOD Klokánek. S ohledem na tuto
skutečnost byl nad rodinou stanoven soudní dohled.
Po propuštění se matka plně zapojila do chodu domácnosti i péče o nezletilé, otec
rodinu nadále finančně zajišťuje.
Při další atace, která u matky propukla a kterou matka naštěstí včas rozpoznala
a obrátila se na psychiatra, bylo s otcem sourozenců úzce spolupracováno. Rodině byla
dohodnuta výpomoc neziskové organizace, která otci vypomáhala s běžnými
provozními záležitostmi, vařením jídla, úklidem, programem pro děti apod. Bylo tedy
možné, aby nezletilí zůstali po celou dobu matčiny hospitalizace v domácím prostředí
a nebyl narušen jejich běžný život. Po návratu matky se tato bez problémů začala
podílet na fungování domácnosti. V současné době navštěvují sourozenci školská
zařízení, nejmladší ze sourozenců mateřskou školu. Matka chodí na půl úvazku do
zaměstnání. Dohled nad rodinou nadále trvá. Situace je v rodině je v současné době
stabilní, matka je schopna reagovat na svůj aktuální psychický stav a rodina má již
ověřeno, že v případě další matčiny ataky je možné s adekvátní podporou zajistit
normální fungování rodiny. Výhledově je předpoklad zrušení soudního dohledu. V této
věci bylo v březnu 2018 nařízeno soudní jednání, u matky však došlo k relapsu
a jednání tak bylo odročeno. Nezletilé děti zůstaly v době hospitalizace v péči otce,
který uváděl, že všechno v pořádku zvládá.
Při náhodném neohlášeném šetření bylo zjištěno, že otec je silně pod vlivem
alkoholu, projevuje se agresivně, není zcela orientován v prostoru. Vzhledem ke
skutečnosti, že měl v té době v péči 4 děti, z nichž dvě vzhledem ke svému zdravotnímu
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a psychickému stavu vyžadují plnohodnotnou péči, byla zavolána hlídka PČR. Jeden
z chlapců, který trpí autismem, byl vyhrocenou situací velmi dekompenzován. Ze
strachu o jeho zdraví byla zavolána záchranná služba, která jej převezla na dětské
oddělení PN Bohnice. Další dva sourozenci byli umístěni do FOD Klokánek a nejmladší
děvče bylo, vzhledem ke svému nízkému věku, umístěno do Dětského centra při
Thomayerově nemocnici v Krči.
Po této události měla klíčové pracovnici telefonovat matka a uvádět, že je ráda,
že děti nejsou samy s otcem. V posledních několika měsících se měl otec údajně
projevovat vůči matce agresivně z důvodu nadměrného požívání alkoholu. Matka však
s touto skutečností ze strachu nic dělala.
Zda se jedná o pravdivé sdělení či vyjádření pod vlivem ataky nemoci není možné
s určitostí říci. V tuto chvíli je také velmi obtížné předvídat další budoucnost rodiny.

Pohled matky na situaci v rodině
S matkou bylo hovořeno před poslední atakou nemoci a její hospitalizací.
Uváděla, že se dlouhodobě cítí dobře, zvládá péči o domácnost i o děti. Otec dochází do
zaměstnání, ona rovněž tak, na zmiňovaného půl úvazku. V současné době není rodina
navázána na žádnou neziskovou či jinou podpůrnou organizaci, jelikož se to nejevilo
jako nutné. Rodiče byli schopni veškeré potřeby nezletilých saturovat sami a bez
pomoci. Matka se dlouhodobě jeví jako klidná, o dětech hovoří velmi hezky, je znát, že
jí na nich velmi záleží.
Přestože rodina v současné době nevyužívá žádnou službu, matka velmi
pozitivně hodnotí pomoc a spolupráci s Diakonií při její poslední hospitalizaci. Je pro ni
velmi důležité, že otec se zvládl o děti postarat v domácím prostředí a nemusely být
umístěny do zařízení jako naposledy. Matce byla tato skutečnost velmi líto, ale chápala,
že postarat se zcela sám o 4 děti velmi nízkého věku bylo pro otce téměř nesplnitelné.
Doufá, že do budoucna již k tomuto nedojde a pokud by měla být opět hospitalizována
doufá, že se o děti tentokrát otec zvládne postarat, jelikož jsou již vyspělejší a starší
sourozenci jsou již více samostatní. Rodina je finančně stabilně zaopatřena, kromě
pravidelných návštěv v rámci soudního dohledu nebylo potřeba řešit nějaké větší
problémy. Matka nezmiňovala žádné nedostatky či potřeby, které by nebyly saturovány.
Rodině byla pouze poskytnuta pomoc s hledáním předškolního zařízení pro jednoho
z chlapců a při žádosti o zařazení do projektu obědy ve školách zdarma.
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Kazuistika č. 4
Na rodinu nás upozornilo oddělení sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 2,
poté, co v rámci výkonu pohotovosti umisťovali mimo rodinu dvouletou holčičku M.
Z informací, které zdejší oddělení dostalo, bylo patrné, že uplakaná holčička o samotě
běhala po městském parku a volala matku. Ta ve své atace nezletilou do parku vzala,
přestala však být schopna vnímat své okolí a nezletilou ztratila z dohledu,
pravděpodobně si vůbec nebyla vědoma skutečnosti, že zde má dítě. Matka byla
následně záchrannou službou převezena na psychiatrické oddělení nemocnice na
Karlově náměstí a nezletilá byla umístěna do DC při Thomayerově nemocnici na Praze
4.
Zdejšímu oddělení byly tyto informace předány, jelikož nezletilá spadá svým
trvalým i faktickým bydlištěm do našeho správního obvodu. Pokoušeli jsme se zjistit,
zda má nezletilá nějaké příbuzné, kteří by o ni mohli pečovat, přičemž bylo zjištěno, že
nezletilá nemá otce uvedeného v rodném listě. Dále bylo zjištěno, že v Praze žije otec
matky, tj. dědeček nezletilé. Ten projevil zájem o nezletilou pečovat a převzal ji do své
péče. Bylo mu rovněž známo, že matka nevede spořádaný život i v jiných oblastech
a podal si návrh na svěření nezletilé do pěstounské péče. Soud jeho návrhu vyhověl a po
soudním řízení byla nezletilá svěřena do péče dědečka. Při jednáních na našem oddělení
uvedl, že je mu známo, že matka má problémy v různých oblastech života, na něj se
však nikdy o pomoc neobrátila. Dle jeho informací se podobná událost stala poprvé
a holčička nikdy předtím nebyla umisťována do žádného zařízení, což je vzhledem
k jejímu věku samozřejmě pozitivní skutečnost.
V tomto případě nebyl soudem stanovený dohled vzhledem k umístění dítěte
mimo rizikové prostředí a dále s ohledem na to, že výkon pěstounské péče je
dlouhodobě sledován jak příslušným OSPOD, tak doprovázející organizací a nadto má
pěstoun povinnost dvakrát do roka soud písemně informovat o průběhu výkonu
pěstounské péče.
Vzhledem ke skutečnosti, že dědeček má trvalé i faktické bydliště mimo náš
správní obvod a po pravomocném rozsudku o svěření do pěstounské péče si rovněž
nezletilou přehlásil k sobě, nemáme o rodině aktuální informace. S matkou jsme neměli
příležitost osobně jednat, jelikož byla hospitalizována a po jejím propuštění již byla
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nezletilá v pěstounské péči dědečka a naše oddělení tak nebylo příslušné k dalšímu
vedení dokumentace o rodině.
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Kazuistika č. 5
V tomto případě se jedná o matku jednoho dítěte, chlapce M., který se jí narodil
již v poměrně pozdním věku. Matka se dlouhodobě potýká s psychickými problémy,
přičemž spolu se stárnutím a vyspíváním chlapce se zvyšovaly také jeho nároky na péči.
Matka nemá k dispozici pomoc širší rodiny ani otce chlapce, je v domácnosti a pobírá
invalidní důchod vzhledem kvůli své diagnóze. Její sociální chování je velmi
proměnlivé, obecně špatně vychází s okolím, které nese prvky jakési kontroly či dozoru.
Dá se také označit za sběrače či hromadiče odpadků, tzn. že byt byl v minulosti zaplněn
starými krabicemi, papíry, novinami apod. I s přispěním této skutečnosti došlo v bytě
k požáru, který jej prakticky učinil neobyvatelný. Jelikož byl v matčině vlastnictví,
ocitla se rodina v pasti. Matka neměla dostatek financí na opravu bytu, zároveň se však
jednalo o naprosto neprodatelnou nemovitost.
Městská část matce přidělila azylový (dříve sociální) byt, uspořádala dokonce
sbírku, jelikož rodina přišla i o všechny předměty denní potřeby, oblečení, hračky apod.
Bytová situace se tedy zdála vyřešená, avšak rodina musela řešit další záležitosti. Tento
tlak a náročné období se negativně projevoval na matčině psychické kondici, což se
odrazilo také na jejím přístupu k chlapci a celkově k výchově. Matka však odmítala
jakoukoliv spolupráci, která vyžadovala nějakou aktivitu z její strany, stavěla se do
pozice poškozené a ublížené, na kterou okolí ani zdejší oddělení nebere žádný ohled.
Matka na naléhání našeho oddělení navázala spolupráci s centrem pro sanaci
rodiny, které jí mělo podporovat v uplatňování jejích rodičovských kompetencí,
podporovat při jednání s úřady, školou, apod. Spolupráci však kolegové vyhodnotili
jako nepřínosnou, jelikož matka ji účelově bojkotovala. Nedodržovala termíny schůzek,
nedodržovala sliby, nezařizovala, co bylo potřeba. Klíčové pracovnici při jednáních
samozřejmě uváděla, že ke spolupráci je ochotná, potřebuje pomoc v mnoha oblastech
a to, jak její přístup hodnotí pracovnice Střepu je samozřejmě smyšlené.
Chování matky k chlapci vedlo k závažným projevům v jeho chování, projevily
se jeho sebepoškozující tendence a agresivitu obracel rovněž vůči okolí. To činilo
nemalé problémy ve školním kolektivu. Matka toto vůbec nepřijímala, nereflektovala,
neměla náhled nad závažnost tohoto chování. Vzhledem k tomu, že matka nijak
nereagovala na chlapcovy potřeby, nečinila kroky dle domluvy s OSPOD a situaci
celkově banalizovala, byl nezletilý umístěn do ZDVOP - Klokánku.
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Matka svou aktivitu vyvíjela veškerými různými směry kromě, toho
nejdůležitějšího. Psala stížnosti, odvolávala se proti soudnímu rozhodnutí, ale za
chlapcem nedocházela, a pokud ano, většinou její návštěva vrcholila scénou v zařízení,
která chlapci žádným způsobem neprospěla.
Dlouhodobě bylo patrné, že chlapec by potřeboval stálé a klidné rodinné
prostředí s pečující osobou, která by byla schopna a ochotna se mu plně věnovat
a saturovat jeho potřeby. V nejkratším možném termínu (dle kapacity) byl tedy chlapec
přesunut do pěstounské rodiny. Zde dle současných informací velmi prospívá, je mu
poskytována

psychiatrická

péče

a

podpora,

díky které

došlo

k

vymizení

sebepoškozujících tendencí i záchvatů vzteku a agrese. Nezletilý je schopen běžné
docházky do školského zařízení, přičemž není nijak vyčleněn z kolektivu.
V současné době se jeví vývoj chlapce jako téměř normální, vztah s matkou je
však stále velmi problematický. Matka i chlapec samozřejmě mají možnost se vídat
a stýkat, nejeví se však jako možné předání chlapce zpět do péče matky v blízké době.
Jak bylo výše uvedeno, matka nemá podporu blízké rodiny, avšak je nutné zmínit, že se
v řešení rodinné situace angažovala také matka matky. Problémem však je, že i babička
nezletilého je psychiatricky nemocná, vztah s jeho matkou je velmi vyhrocený
a prakticky veškeré jejich setkání končí agresí a hádkou. Babička jistou dobu usilovala
o svěření chlapce do své péče, po pečlivém zhodnocení se však toto řešení nezdálo jako
vhodné. Konání babičky spíše neslo znaky "naschválu" vůči matce a způsob, jak ještě
více vyostřit vzájemné vztahy.
V této rodině je jasně patrná dědičná zátěž v oblasti psychiatrických
onemocnění. Je velká pravděpodobnost, že rovněž u M. se do budoucna projeví nějaká
forma psychiatrického onemocnění. Již jeho násilné a agresivní chovány neslo jisté
znaky psychiatrické diagnózy, avšak u menších dětí jsou psychiatři v tomto směru velmi
obezřetní a často chtějí odložit diagnostiku závažnějších psychiatrických onemocnění až
do pozdějšího věku dítěte.
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Pohled matky na situaci v rodině
Matka malého M. byla v komunikaci s úřady poměrně zdatná, uměla se
v případě potřeby přiléhavě vyjadřovat a neopomínala zdůrazňovat svůj magisterský
titul. Rovněž při mnohých rozhovorech o jejím synovi se vyjadřovala jazykem, který
připomínal odbornou mluvu, jakoby s odstupem hodnotila dění v rodině, emočně se
zdála v různých situacích plochá, jindy se projevovala naopak velmi nápadně a výrazně.
Velmi zdatně rozpoznávala, co se od ní čeká a jak svou odpovědí uspokojit protistranu.
Rozhovory s ní připomínaly spíše komunikační hru, než produktivní
komunikaci. Problémy v rodině vesměs nepřipouští, jakékoliv problémy přičítá vnějším
faktorům a vlivu jiných lidí. Nic zásadního k tomu, aby M. mohl zůstat v rodině reálně
nečiní, přestože usilovně deklaruje svou snahu a její maření všemi zainteresovanými
subjekty. To, že byl M. nejdříve umístěn do zařízení a poté do pěstounské péče na
přechodnou dobu vnímá jako útok na svou osobu, jako znak toho, že selhala jako matka,
ačkoli ona si tuto skutečnost v žádném směru nepřipouští. Se spoustou výhrad ale
uznává, že od té doby, co je M. v pěstounské péči došlo ke zlepšení jeho psychického
stavu a i jejich setkání jsou poklidnější než v minulosti.
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Kazuistika č. 6
V posledním případě se jedná o rodinu, manžele se dvěma dětmi – dívkou Z.
a chlapcem M. Manželé spolu žijí v manželství, společně hospodaří. Matka má
diagnostikovánu bipolární poruchu, pravidelně navštěvuje svou

psychiatričku

a v několika případech byla hospitalizována v PN Bohnice.
Partnerský vztah mezi partnery je z pohledu matky dlouhodobě problematický,
nefunkční až patologický. Otec se vůči ní má chovat agresivně, slovně a ojediněle
i fyzicky ji napadat, a to vše za přítomnosti dětí. Matka opakovaně projevila zájem
o rozvod manželství, chce děti uchránit před nevhodným chováním otce. Vzhledem ke
svému psychickému stavu je však velmi zranitelná, nejistá, v každém kroku v řešení
rodinné situace vyžaduje nadprůměrnou podporu a ujišťování, že „dělá dobře“. Při
jednáních na zdejším oddělení působí velmi nervózně, viditelně se jí třesou ruce, často
nemá daleko k pláči. Při společných jednáních s oběma rodiči je patrný komunikační
nesoulad, nadřazenost otce, který s rozvodem manželství nesouhlasí, avšak rovněž
nehodlá na aktuální situaci v domácnosti a ani na svém chování nic měnit.
Matka opakovaně poukazuje na to, že by s nezletilými společnou domácnost
ráda opustila. Vzhledem ke svému psychickému stavu však pobírá invalidní důchod
a není finančně zajištěna natolik, aby byla schopná odejít s dětmi do komerčního
pronájmu. Otec je s tímto faktem samozřejmě seznámen, ve svém chování tedy využívá
toho, že matka nemá kam odejít, „nemá před ním kam utéct.“
Matce bylo několikrát nabízeno azylové bydlení pro matky s dětmi, matka však
svým laxním a nedůsledným chováním dosud ubytování nezískala. Má problém včas
zajistit potřebné listiny a potvrzení, aby mohla být zařazena do výběrového řízení na
místo v azylovém domě. Byla opakovaně odkazována na odborná pracoviště zabývající
se problematikou týraných žen, taktéž bylo doporučeno, aby s dětmi navštívila dětského
psychologa či terapeuta, aby dokázaly lépe pochopit a snášet nestabilní situaci
v domácnosti. Toto matka nezletilým zajistila, avšak otec s jejich návštěvou terapeuta
nesouhlasí, tento nesouhlas velmi často v domácnosti vyjadřuje, čímž docílil toho, že
děti začaly sezení odmítat, přestože jim dosud dle nich samotných bylo příjemné
a nikterak jim nevadilo. Nezletilí se měli před matkou vyjádřit v tom smyslu, že
k psycholožce půjdou, jen když otec nebude doma, aby o tom nevěděl.
Rodičům samotným byla doporučena návštěva poradny pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, kde by měli pracovat na vzájemné komunikaci a schopnosti
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domlouvat se na důležitých záležitostech týkajících se nezletilých. Několik společných
schůzek proběhlo, otec se však nedostavil na poslední, vyhodnocovací schůzku. Z jeho
postoje a chování je patrné, že této spolupráci nepřikládá velký význam a absolvuje ji
pouze z donucení. Matka, jakožto osobnost, která výrazně potřebuje vedení a má
potřebu veškeré své kroky konzultovat, tato sezení velmi vítá a hodnotí je kladně.
Oběma rodičům byly nastíněny možné cesty, kterými se mohou vydat v rámci
řešení své rodinné situace. Byli rovněž důrazně upozorněni, že jestliže dojde
k jakýmkoliv problémům dětí ve škole – nesoustředěnost, zhoršení prospěchu atp., bude
toto přičítáno plně k jejich tíži a odpovědnosti a budou z toho vyvozeny adekvátní
důsledky. Na oba rodiče bylo důrazně apelováno, aby své případné neshody a řešení
provozních záležitostí, na kterých se neshodnou, ponechávali na dobu, kdy děti nebudou
doma, aby nebyly přítomny případné hádce.
S oběma sourozenci bylo na zdejším oddělení hovořeno. Jedná se o velmi
šikovné a chytré děti, které o neshodách rodičů hovořily zcela odosobněně, bez emocí.
Uvedly, že když se rodiče hádají, zavřou dveře, schovají se pod stůl nebo spolu jdou
ven. Přiznaly, že rodiče se hádají často. Otec občas křičí nahlas, vyjadřuje se vulgárně.
Matka zase často pláče a chová se hystericky. Rovněž na zdejším oddělení se děti
vyjadřovaly v tom smyslu, že na sezení k terapeutce chodí rády. Chlubily se, jak doma,
na radu terapeutky, zpracovaly tabulku domácích povinností, rozdělenou pro všechny
členy domácnosti. Otec měl na toto reagovat vyjádřením, že je to hloupost, což bylo
dětem velmi líto.
Jako většina dětí na dotaz uvedly, že by chtěly bydlet s oběma rodiči, pokud by se
přestali hádat.

Pohled matky na situaci v rodině
V rozhovorech matka dlouhodobě deklaruje své odhodlání z manželství odejít.
Uvádí, že veškeré její psychické problémy zavinil její manžel svým nevhodným
chováním vůči ní. Vyžaduje vedení, přesné kroky a plán toho, co má udělat. Bohužel
reálně tyto kroky nečiní a opakovaně obviňuje naše oddělení, že neřešíme její situaci.
Odmítá převzít svou rodičovskou odpovědnost. Oběma rodičům bylo sděleno, že pokud
se jejich vzájemné spory budou nadále vyhrocovat a děti budou svědkem jejich hádek
a napadání, dopustí se tímto svým jednání ohrožování výchovy dítěte a mohlo by dojít
také k jejich umístěno mimo rodinu. Toto oba rodiče striktně odmítají a přísahají, že
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k tomuto nikdy nedojde. Obě děti mají zajištěny kroužky i sportovní vyžití a rodiče jsou
schopni si veškeré své záležitosti (v běžných životních oblastech) řešit sami. Nabídku
na spolupráci s další organizací odmítli, nicméně přislíbili pokračování spolupráce
s poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Kazuistika č. 7
Poslední kazuistika případové studie se bude věnovat mladé matce 3 dětí.
Spolupráce s rodinou započala na základě anonymního oznámení, kdy si sousedé
stěžovali na zápach a křik v jednom z bytů. Po provedeném sociálním šetření bylo
zjištěno, že domácnost se nachází v takřka dezolátním stavu, byl zde enormní
nepořádek, nedostatek jídla a starší z dětí nějakou dobu nedocházely do školy. Matka na
tom byla psychicky velmi špatně po prožitém traumatu se svým partnerem. Po pečlivém
uvážení byly děti dočasně svěřeny do péče Klokánku a matka byla hospitalizována v PN
Bohnice. Po stabilizaci svého psychického stavu a propuštění z léčby byla navázána
spolupráce s organizací Střep, která matce pomohla s péčí o domácnost a s vytvořením
podmínek pro návrat dětí do rodiny.
Matka si ve svém dětství a dospívání prošla sexuálním zneužíváním ze strany
otčíma, což ji psychicky poznamenalo a toto trauma si nese do dospělosti. Účelově
vyhledává partnery se sklony k násilí. Kromě své psychiatrické diagnózy trpí dle znalců
bájnou lhavostí, sebepoškozujícími tendencemi a poruchou příjmu potravy.
Opakovaně se stalo, že matka byla napadena a znásilněna svými partnery (nebo
to alespoň tvrdí). Dvakrát se měla z běhání či procházky vrátit zakrvácená, s roztrhaným
oblečením a tvrdit, že byla znásilněna neznámým pachatelem. Tato podezření se však
nikdy nepotvrdila.
Kvůli dluhům a špatné finanční situaci matka nakonec přišla o komerční bydlení
a s nezletilými pobývala v azylovém domě pro matky s dětmi. Zde se projevovala velmi
zdatně až manipulativně, dokázala jiné klientky přimět k péči o její děti, přestože je to
jedna z hlavních povinností, které si matky v AD musejí plnit. Také si od ostatních
klientek půjčovala peníze. Při pohovorech se sociální pracovnicí působila velmi
submisivně, slíbila vše, co se od ní očekávalo. Matce byla poskytnuta vysoká podpora
v osamostatnění - hledání zaměstnání i nového, komerčního bydlení a zaměstnání.
Matka se však na pracovní pohovory ani schůzky nedostavovala a tohoto času využívala
k jiným soukromým aktivitám.
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Ve třech případech došlo ze strany matky k hrubému porušení řádu azylového
domu, když ponechala všechny tři děti v nočních hodinách samotné. Při konfrontaci
uvedla, že měla hlídání dohodnuto s jinou z klientek, což však nebylo pravdou.
Na základě těchto skutečností byla svolána případová konference, jejímž
výstupem byl nástup matky do terapeutické komunity Kaleidoskop4 pro klienty
s poruchami osobnosti. Standardní délka pobytu je zde 12-18 měsíců.
Vzhledem k doporučení znalců i matčiny stálé psychiatričky matka do komunity
nastoupila a všichni sourozenci byli umístěni do Klokánku, přičemž se podařilo zajistit,
aby byli všichni tři v jednom zařízení.
Prvního cca půl roku matka neměla možnost vycházek z komunity, s dětmi byla
pouze v telefonickém kontaktu. Poté začala odcházet na víkendové propustky, které
s dětmi trávila u své matky. Ta si děti bere na propustky pouze výjimečně, vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu.
V současné době je matka v komunitě zhruba rok, připravuje se vyhodnocovací
schůzka a bude jednáno o dalším vývoji v rodině. S matkou je hovořeno občasně
telefonicky, nebyl tedy prostor pro větší rozhovor a zhodnocení celé situace. Matka do
jisté míry všechny zúčastněné překvapila svou vytrvalostí v komunitě, se kterou
málokdo počítal. Verbálně matka vždy vyjadřovala zájem na péči o děti a co jejich
nejlepší rozvoj a vývoj. Její počínání však tomuto ne vždy zcela odpovídalo.
Co se týče dětí, zejména nejstarší chlapec H. na sebe přebíral partnerskou
a ochrannou roli v rodině, snažil se být matce oporou a řešil za ni některé záležitosti.
Všichni tři sourozenci jsou nadále v péči psychologů kvůli posttraumatické stresové
poruše, kterou trpí po zážitcích v rodině, zejména násilí (pravděpodobně i sexuálním)
mezi matkou a jejími partnery. U všech dětí došlo v důsledku toho k rapidnímu zhoršení
ve školním prospěchu, prostření chlapec musel opakovat celý ročník. Nejmladší děvče
V. trpělo donedávna nočními běsy a nočním pomočováním.
Psychický stav všech tří sourozenců se však za dobu pobytu v zařízení postupně
stabilizuje a negativní projevy zvolna mizí.

4

http://www.kaleidoskop-os.cz/terapeuticka-komunita-kaleidoskop/
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Informace získané rozhovory v rámci případové studie lze shrnout následující tabulkou.
Počet Věk
dětí matky

Rod.
stav

Fin.
zabezp.

Služby/
spolupráce

Soudní
dohled

Invalidní
důchod,
dávky
SSP

OSPOD
Psychiatr
Fokus
Střep

ANO

1.

2

39

v
manželství

2.

2

34

rozvedená,
partner

Invalidní
důchod,
plat

OSPOD
Psychiatr

Invalidní
důchod,
plat (1/2
úvazku)

OSPOD
Psychiatr
Diakonie

3.

4

38

v
manželství

4.

1

29

svobodná

Dávky
SSP

svobodná

Invalidní
důchod,
dávky
SSP

5.

6.

7.

1

2

3

44

38

34

v
manželství

Invalidní
důchod,
plat (1/2
úvazku)

vdova

Invalidní
důchod,
dávky
SSP

OSPOD
Psychiatr
OSPOD
Psychiatr
OSPOD
Psychiatr,
Intervenční
centrum,
Poradna
pro rodinu,
ROSA
OSPOD
Psychiatr

1x za 2
měsíce
ANO
1x za 2
měsíce
ANO
1x za 3
měsíce
NE

Umístění
mimo
rodinu/aktuálně
Opakovaně/
jedno dítě v
rodině, jedno v
ÚV
Jednorázově/
v rodině
Opakovaně/
ve ZDVOP
Jednorázově/
umístěna v PP

ANO
1x za
3měsíce

NE

ANO
1x za 3
měsíce

Opakovaně/
umístěn v PP

Neumístěny/
v rodině

Opakovaně/
umístěny ve
ZDVOP

Tabulka 6 Interpretace dat případové studie, zdroj: autorka

U matek zahrnutých do případové studie lze vypozorovat některé společné rysy.
Kromě matky z kazuistiky č. 4, která je nejmladší co se týče věku, je možné zbytek
účastnic zahrnout do věkového rozmezí 34-44 let, a tedy je považovat za vyzrálé
dospělé ženy.
Všechny matky zúčastněné výzkumu mají velmi podobné zdroje příjmů.
I přestože dvě z nich jsou na poloviční úvazek zaměstnány, lze všechny zařadit do
skupiny sociálně slabších rodin. Překvapivě tuto skutečnost nijak zásadně neovlivňuje
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rodinné uspořádání, tzn., zda matka žije v manželství, s partnerem či sama. V jednom
z případů (kazuistika č. 6 je dokonce finanční situace matky důvodem k setrvání
v manželství). Pouze matka z kazuistiky č. 2 je schopna pracovat na plný úvazek,
hospodaří společně s partnerem a jejich finanční zabezpečení se dá označit jako stabilní.
Co se týče spolupráce s odborníky obecně, například spolupráce s psychiatrem je
vnímána naprosto samozřejmě a nesetkala jsem se ze strany matek s žádnými problémy
či výhradami. Spolupráce s OSPOD je však velmi specifická svou povahou ve smyslu
povinnosti. Do určité míry je tak OSPOD matkami stále vnímán jako hrozba či
kontrolní orgán spíše než pomoc. I toto je však velmi individuální a obrovský vliv na
tuto rovinu spolupráce má vzájemná důvěra a vztah mezi matkou a sociálním
pracovníkem.
Spolupráce s ostatními odborníky a službami na dobrovolné bázi bývá velkou
pomocí pro OSPOD při stabilizaci rodiny. Rodinám samotným mohou hodně nabídnout,
ale klíčový je jejich zájem a aktivita. Po vyjasnění si zakázky a kompetencí tak bývá
tato spolupráce pozitivně vnímána všemi zúčastněnými (služba, matka, OSPOD).
U psychiatrických matek je však nutné neustále počítat s jistou mírou nejistoty pojící se
s jejich aktuálním psychickým stavem, což je potvrzeno i odborníky.
"V průběhu onemocnění i léčby prochází pacient velkými změnami svých vnějších
projevů nemoci." (psychiatr). Komunikace a důvěryhodnost sdělovaných informací je
v některých obdobích výrazně omezená a spolupráce s matkou je tak velmi obtížná pro
všechny zúčastněné.
"U psychiatrických maminek je třeba dbát na jejich aktuální psychickou kondici,
zejména pokud bydlí v domácnosti s dětmi samy. Spolupráce s nimi nese jistá, zejména
komunikační, specifika, na která musíme brát ohled." (pracovnice centra pro sanaci
rodiny Střep)
Jak již bylo naznačováno, dobrovolnost spolupráce s odborníky se může matkám
jevit jako pozitivní, z pohledu OSPOD je však toto do jisté míry problematické. I služba
či zařízení může s klientem ukončit spolupráci, pokud jej vyhodnotí jako
nedobrovolného klienta nebo spolupráci jako nepřínosnou. Některé neziskové
organizace matky s psychiatrickou diagnózou odmítají.
„ Z praxe vím, že mnoho neziskovek věnujících se rodinám mívá s psychiatrickým
klientem "problém" a takové rodiny do svých služeb nepřijímají. (R/CDZ)
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Ukončování spolupráce nebo odmítnutí ze strany neziskových organizací se však může
u některých klientů opakovat a pro pracovníky OSPOD tak může být velký problém
navázat rodinu na některou ze služeb. Vzhledem k široké nabídce aktivit se jim však
OSPOD sám o sobě nemá a ani nemůže vyrovnat, čímž rodina přichází o podporu
a pomoc ve svém fungování. Skutečnost, že je rodina seznamována a navazována na
stále nové pracovníky či služby rovněž není ideální a dochází tak k velkým zásahům do
soukromí rodiny bez jakéhokoliv benefitu pro rodinu. Ideální je dlouhodobá a stabilní
spolupráce s jedním subjektem ze sféry služeb.
Šíře služeb poskytovaná neziskovými organizacemi je v současné době
adekvátní, je však nutné správně vystihnout potřeby rodiny. Dotazovaní odborníci své
služby specifikovali například následovně:
"Snažíme se naplňovat podstatu terénní práce - pracovat v rodině a s tím, co máme
k dispozici. Jsme přítomny při psaní úkolů, přípravy pomůcek do školy, pomáháme
maminkám vymyslet pro děti aktivní a plnohodnotné trávení volného času. Snažíme se
posilovat jejich rodičovské kompetence, podporovat je v rozhodování, v plnění jejich
rodičovské role - "být ten, kdo tady velí". Jsme schopni také poradit v různých
problémových výchovných a rodinných situacích, jak přistupovat k puberťákům, jak
řešit sourozenecké spory, záškoláctví, drogy apod." (R/STR)
" Moje práce je především práce v terénu, kdy chodíme do rodin a klientům pomáháme
v podstatě se vším, co potřebují. Jsme schopni je doprovodit na úřady, nákup, k soudním
jednáním, k lékaři, co je potřeba. Občas chodíme s našimi klienty taky k soudu, ať už
soudům o děti nebo k řízením o svéprávnost, exekuce..." (Centrum duševního zdraví)
"Cílem našich služeb pro rodinu je podpora rodin v nepříznivé životní situaci a jejich
podpora ve vytváření stabilního výchovného prostředí pro jejich děti. Věnujeme se
širokému spektru výchovných, vzdělávacích ale i životních problémů, které mohou
rodinu potkat. Naše práce je z velké části terénní, docházíme do rodin nebo rodiče
doprovázíme, kam je potřeba." (pracovnice Diakonie).
Významná část práce pomáhajících organizací spočívá v nastavování a korelaci
komunikace v rodině a navázáním rodiny na další odborníky.
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„Psychiatrickým klientům - rodičům jsme schopni pomoci s nastavením komunikace
v rodině o tématu nemoci i mimo něj, navázáním spolupráce s dalšími odborníky
a ošetřením rodiny po všech stránkách.“ (R/DIA)
Specifickou je pak práce s dětmi, které mají psychiatricky nemocného rodiče.
„Speciálně dětem jsme pak schopni pomoci s pochopením diagnózy jejich rodiče, jejími
projevy a především s jejich emočním a mentální zpracováním. Je třeba pracovat se
strachem, obavami a mnohdy i neopodstatněnými výčitkami ze strany dětí. Jelikož děti,
zejména ty starší, mají sklon přebírat na sebe zodpovědnost za nemocného rodiče, za
chod domácnosti nebo za mladší sourozence, je potřeba pracovat na tom, aby se tomuto
pokud možno vyhýbaly, nadměrně se nezatěžovaly a byly ochotné přijmout nabízenou
pomoc“ R/DIA)
„V tomto směru pečujeme o děti zejména ve směru edukace (pokud o to má rodič zájem
a souhlasí), kdy na společné schůzce dětem úměrně věku a jejich mentální vyspělosti
vysvětlujeme, co znamená diagnóza rodičů, jak se projevuje. Pro děti je to často velmi
důležité, vědí, že se rodičů nemusí bát a také zpravidla snáze přijmou, když dojde
k hospitalizaci.“ (R/CDZ)
Z praxe je dále možné vypozorovat, že matky samoživitelky jsou více nakloněny
spolupráci s neziskovými organizacemi, než matky žijící se svými partnery. Je otázkou,
zda je matka žijící sama v tomto směru více ovlivnitelná či zde hrají roli jiné faktory.
Ve vztahu k předkládané kazuistice je rovněž možné uvést, že partneři psychiatrických
matek bývají vůči spolupráci s odborníky poměrně ostře vyhraněni. Ve všech případech
(pokud v rodině figuruje partner) byly počátky spolupráce obtížnější a bylo potřeba najít
správný motivační prvek. Názor partnerů matky velmi ovlivňuje - až do té míry, že jsou
ochotny spolupráci ukončit či nabídku spolupráce odmítnout. Je možné se pouze
domnívat příčiny skepse a nezájmu o spolupráci s odborníky ze strany partnerů
psychiatrických matek. Svou roli zde může hrát stud, touha dokázat, že rodina vše
zvládne sama, obava z narušení soukromí, demonstrace "síly" ze strany OSPOD, pocit
dohledu apod.
To je také důvodem, proč se některé organizace zaměřují na práci s partnery
psychiatricky nemocných.
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„Kromě vztahu rodič-dítě, kterému je po právu věnována patřičná pozornost se již ale
trochu zapomíná na vztah mezi partnery – vychovateli. Právě ten je dle mého názoru
jedním z hlavních pilířů a velmi ovlivňuje způsob, jakým se s touto zátěžovou situací
celá rodina vyrovná.“ (R/DIA)
Ač neziskové organizace nabízejí celou paletu služeb, určitým negativem je jejich
neúplná flexibilita, zejména z hlediska času poskytovaných služeb.
„Občas narážíme na problémy v praktických ohledech. Například v časové neefektivitě
těchto organizací. Ano, část našich klientů má třeba přiznán invalidní důchod,
nedochází do zaměstnání, ale jsou také matky, které jsou zaměstnány na běžný pracovní
úvazek a přestože by spolupráci s takovou organizací v nějakém směru uvítaly,
nezvládnu skloubit pracovní a rodinné povinnosti s omezenou časovou nabídkou ze
strany organizací.“ (R/OSPOD)

Palčivým tématem pro matky i odborníky je umisťování dětí mimo rodinu, tedy
do zařízení nebo pěstounské péče na přechodnou dobu. Pokud k umístění děti dojde,
matky zpravidla zastávají podobné postoje. V nejbližší době po hospitalizaci a umístění
dětí matky vyjadřují vděk, obavu o to, že by se dětem něco stalo, zůstaly bez adekvátní
péče atp. Jak se však jejich stav postupně stabilizuje a jsou schopny vnímat celou šíři
důsledků, např. že s dětmi se mohou vídat na základě propustky ze zařízení vydané
OSPOD, jejich postoj se mění více směrem k naštvání, výčitkám vůči klíčovému
pracovníkovi, obligátním větám "že jim sebral děti". Na dotaz (v praxi mnohdy
pokládaný) jak jinak se tedy měly děti zabezpečit, však matky odpověď nemívají. Tím,
že rodiny jsou pod "dohledem" a v kontaktu s vícero subjekty mimo OSPOD, zvyšuje
míru bezpečí dětí a lze vyvodit, že v případě krizové situace by po delší dobu nezůstaly
nezajištěné. K tomuto tématu se vyjadřuje například pracovnice Střepu následovně:
"Samozřejmě bychom preferovali umisťování dětí spíše do pěstounské péče na
přechodnou dobu než do zařízení typu Klokánek. Zejména u starších dětí
a sourozeneckých skupin to bývá ale často problém. K pěstounům se dle našich
zkušeností podaří umisťovat zpravidla jen opravdu malé děti, cca do tří let věku, ale ani
u těch se to bohužel nepodaří vždy."
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Problémy s pěstounskou péčí a pěstounskou péčí na přechodnou dobu zmiňovala
i pracovnice OSPOD. „Co se týče té "lepší ze špatných možností" - pěstounské péče, ta
má také svá úskalí. Jednak nedostatek pěstounů a dále jejich nedostupnost v určitých
situacích. Uvedu Vám příklad. Jakožto pracovníci OSPOD držíme nepřetržitě
pohotovost, po celý den, rok, nezávisle na svátcích atp. Představte si, že Vám v noci
zazvoní telefon, že je potřeba zajistit dítě. Po příjezdu na místo zjistíte, že nejsou žádné
vhodné osoby, které by o dítě mohly pečovat. Je tedy jasné, že bude muset být umístěno
mimo rodinu. Za běžných okolností (v pracovní době) bych šla za naší kolegyní, která
má na starost náhradní rodinnou péči a požádala ji, aby kontaktovala Magistrát hl.
města Prahy s žádostí o vytipování vhodných pěstounů. Mimo pracovní dobu však
s tímto počítat nemůžete. Dítě tedy putuje do Klokánku, ale protože by měla mít
pěstounská péče na přechodnou dobu přednost, další pracovní den stejně podniknete
příslušné kroky a zjistíte, zda je dítě možné předat pěstounům5. Pokud jste úspěšní
a podaří se nalézt vhodné pěstouny, čeká dítě další přesun do neznámého prostředí.“
(R/OSPOD)
Z rozhovorů s matkami a odborníky nevyplynuly jasně definované systémové
problémy či návrhy na jejich řešení. Matky jsou vesměs nespokojeny se svou finanční
situací - konkrétně výší invalidního důchodu či dávek státní sociální podpory.
V ostatních ohledech však nejsou schopny formulovat návrhy na zlepšení situace sebe
nebo svých dětí (viz alternativní řešení umísťování dětí do zařízení).
Odborníci kritizují kromě výše zmíněného také celkový systém psychiatrické péče,
včetně zdravotně-sociálního pomezí.
„Problémem našeho systému, který se snažíme v rámci Reformy psychiatrie změnit, je
těžiště péče ve velkých institucích. S tím souvisí malý důraz na efektivní rehabilitaci,
prevenci a časný záchyt onemocnění, který by pomohl lidem s duševním onemocněním
žít co nejkvalitnější život s minimálním omezením na vrub nemoci. Péče ve vlastním
prostředí pacientů je nedostatečně rozvinutá, a tím i dostupná, a nefunguje koordinace,
návaznost péče, komplexní řešení potřeb a funkční sociálně-zdravotní pomezí.“
(R/MIN)

Pouze za předpokladu, že bylo dítě do Klokánku umístěno na 24h na základě žádosti OSPOD, nikoliv na
základě předběžného opatření vydaného dle §42? Zákona o zvláštních řízeních soudních
5
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Mezi odborníky bylo možné vysledovat návrhy zlepšení ve směru psychiatrické
péče - směřování k péči komunitní, případně zlepšení efektivnosti systému pěstounské
péče na přechodnou dobu.
„Do budoucna se dá předpokládat rozvoj center duševního zdraví jako je naše napříč
republikou, jakožto pozvolný odklon od neosobní ústavní péče po péči komunitní a do
jisté míry osobnější.“ (R/CDZ)
„Na MZ se v této době aktualizuje Akční plán pro duševní zdraví, kterého součástí tato
problematika bude a již nyní je na rok 2019 pro tuto oblast vypsán z MZ dotační
program. Doufáme, že tím zajistíme systémový přístup a vyšší efektivitu řešení. Veškeré
již realizované i plánované aktivity v této oblasti jsou samozřejmě inspirovány praxí
v zahraničí, kde jsou však poskytovány v mnohem větším rozsahu a v návaznosti na
další služby, např. Vámi zmíněné CDZ. Centra duševního zdraví jsou právě modelem
multidisciplinární terénní služby, který v zahraničí funguje jako jeden ze základních
pilířů komunitní péče o psychiatrické pacienty. Tuto vysoce efektivní a v mnoha zemích
zavedenou a ozkoušenou formu péče se nyní právě v rámci Reformy psychiatrie snažíme
rozvinout i v České Republice.“ (R/MIN)
Lze však říci, že návrhy na zlepšení se dotýkaly odbornosti daného respondenta,
pravděpodobně právě s ohledem na jeho profesní znalosti a kvality. O výši invalidního
důchodu či dávek se tak žádný z respondentů nezmiňoval. Je tedy možné vyvodit, že
každý z expertů na danou problematiku pohlíží ze svého odborného pohledu a méně
vnímavě vůči celkové situaci rodiny.

Zhodnocení přínosů a záporů vzájemné spolupráce
Na základě výpovědí klientek i odborníků lze vyvodit následující závěry:
 klientky spolupráci s odborníky vítají a považují za přínosnou v 5 ze 7 případů
 kromě ministra zdravotnictví jsou všichni zúčastnění odborníci v přímém
kontaktu s klienty
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 spolupráce s OSPOD je pro matky, respektive rodiče ze zákona povinná, což
u nich mnohdy vyvolává ambivalentní pocity
 pro OSPOD je spolupráce s ostatními službami velmi přínosná až nutná, aby byl
zachován co neintenzivnější kontakt s rodinou
 multidisciplinární spolupráce při řešení problémů rodiny je profesně přínosná
pro všechny zúčastněné
 problematickou je skutečnost, že využívání služeb odborných zařízení je pro
matky dobrovolné6, mohou tak z vlastní vůle spolupráci ukončit
 odborná zařízení nepracují s nedobrovolnými klienty (princip dobrovolné
spolupráce)

Princip
Četnost
spolupráce kontaktu

Cena (hrazená
klientem)

R/STŘ

dobrovolná

flexibilní

bez poplatku

R/CDZ

dobrovolná intenzivní

bez poplatku

R/PSY

dobrovolná intenzivní

bez poplatku
(vyjma léků)

R/DIA

dobrovolná

flexibilní

bez poplatku

R/SPOD

povinná

intenzivní

bez poplatku

R/MIN

X

X

X

Poskytované služby
Odborné sociální poradenství,
sociálně aktivizační služby
Krizová intervence, komunitní
péče, odborné sociální
poradenství
Lékařská péče
Odborné sociální poradenství,
sociálně aktivizační služby
Dle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí
Legislativní rámec

Tabulka 7 Konkretizace spolupráce klientek s odborníky zahrnutými do případové studie
zdroj: autorka

6

Pokud není rodině spolupráce nařízena soudem či v rámci správního řízení OSPOD

68

Závěr
Diplomová práce měla za cíl zjistit, jak je nastavena rodinná politika v ČR ve
vztahu k rodinám s psychiatricky nemocnou matkou a identifikovat problémy v této
oblasti.
Teoretická část práce se zabývala současným systémem pomoci těmto rodinám
a jeho zákonnou úpravou. Byly také definovány potenciální nové možnosti řešení této
problematiky a žádoucí směry dalšího vývoje.
V rámci případové studie byly nastíněny kazuistiky 7 rodin, které se potýkají
s psychiatrickým onemocněním matky, ve většině případů se jedná o některou z forem
schizofrenie. Následně byla problematika diskutována se 6 odborníky, kteří s těmito
matkami

přímo

spolupracují,

včetně

ministra

zdravotnictví,

jakožto

garanta

psychiatrické péče v ČR.
Z výzkumné části vyplynulo, že psychiatrické onemocnění má zásadní vliv na
prožívání a chování nemocného. Tyto změny mohou být tak závažné, že existuje riziko
přímého ohrožení zdraví či života nejen rodiče, ale i jeho dětí. Z pohledu child centered
policy je tak zásadním cílem zajištění bezpečí a péče o tyto děti, k čemuž zásadním
dílem přispívají poskytovatelé sociálních služeb ve spolupráci s OSPOD, jakožto
koordinátorem případu. Rodiny s psychiatrickým rodičem je tak nutné řešit
multidisciplinárně

a

pokrýt

tak

různě

širokou

škálu

potřeb

rodiny.

Do

multidisciplinárního týmu bývá nejčastěji zapojen klíčový pracovník OSPOD, psychiatr
a některá ze sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V některých případech je
do spolupráce zahrnuto také některé z center duševního zdraví.
S rodinami je následně pracováno dle jejich individuálních potřeb či zakázky
OSPOD - nejčastějšími tématy je zlepšování a podpora rodičovských kompetencí,
nastolení režimu domácnosti, podpora v uplatňování adekvátních výchovných přístupů,
edukace dětí o nemoci matky, zajištění krizového plánu atp.
Přestože spolupráci s poskytovateli služeb většina psychiatrických matek
kvituje, je nutné zdůraznit, že na rozdíl od spolupráce s OSPOD, je jejich kooperace
s těmito službami nepovinná. Rodič, ale i služba může tuto spolupráci kdykoliv ukončit.
Z praxe je patrné, že pro poskytovatele služby bývá spolupráce s nemotivovaným
klientem problémová.
Dalším z problematických ohledů je časová flexibilita služeb. U matek, které
docházejí do zaměstnání, se jeví jako problematičtější plánování společných setkání,
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jelikož je potřeba brát ohled jejich pracovní povinnosti. V době, kdy mají volný čas
a prostor matky tedy nastává problém na straně služby – nemá již pracovní dobu.
Problémem, se kterým se psychiatrické matky často potýkají, je nevyhovující
finanční situace. V práci jsou uváděny v současnosti využívané typy dávek státní
sociální podpory a důchodového pojištění, ty však mnohdy nestačí k zajištění rodiny.
Vyjma jedné z matek jsou všechny příjemci invalidního důchodu v různé výši. 2
z respondentek jsou na poloviční úvazek zaměstnány, což samo o sobě nestačí
k vytvoření finančních rezerv.
Předpoklad, že v případě hospitalizace matek rozvedených či s nedostatečnou
sociální sítí bývají děti umístěny mimo rodinu, byl správný. Navzdory očekávání bylo
dále zjištěno, že ani skutečnost, že v rodině figuruje otec dětí, neznamená, že budou
schopni se o děti samostatně postarat. Je potřeba posílit postavení služeb, aby byly
schopné blízkým příbuzným nebo otcům poskytnout takovou podporu, aby byli schopni
převzít péči o děti. V ostatních případech se logicky nabízí možnost pěstounské péče na
přechodnou dobu. Avšak tato alternativa má dodnes v praxi nedostatky - zdlouhavost
a nedostatek vhodných pěstounů.
Systém péče o psychiatrické matky a jejich rodiny je principiálně nastaven
poměrně dobře, opatření jsou funkční, ne však dostatečně. Finanční zabezpečení rodin
však není zcela dostačující. Reforma psychiatrické péče již dostává konkrétnější obrysy,
akcentuje význam komunitní péče a zřizování center duševního zdraví, které se ukázaly
jako velmi prospěšné. Jejich zavádění do praxe však není tak dynamické, jak by bylo
potřeba. Existuje také důvodná obava, že se budou centra zakládat ve větších městech
a pro některé skupiny obyvatel tak zůstanou nedosažitelná.
Porovnáním

nedostatků

systémových

opatření

formulovaných

matkami

i odborníky bylo zjištěno, že experti kladou důraz na vývoj a posun v jejich odborném
zaměření a oboru. Naproti tomu matky jako nejvýraznější problém vnímají své finanční
zabezpečení, nikoliv současný stav psychiatrické péče atp., což nebylo odborníky
v jejich výpovědích reflektováno. Matky tak zjevně kladou větší důraz na zajištění
základních potřeb rodiny než na šíři nabízených služeb, byť poskytovaných zdarma
nebo modernější formy psychiatrické péče.
Dlouhodobý a funkční systém pomoci rodinám psychiatrických matek vyžaduje
kooperaci všech zúčastněných aktérů.
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Vzhledem k uváděným statistickým údajům se nedá předpokládat snižování
počtu psychiatricky nemocných a je tak v obecném zájmu umožnit těmto pacientům co
největší možnou integraci do společnosti a vedení běžného života mimo areály
psychiatrických nemocnic.
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Shrnutí
Diplomová práce se zabývala problémy, se kterými se v současné době často
potýkají rodiny s psychiatricky nemocným rodičem, konkrétně matkou. V případové
studii, která tyto problémy mapovala, byly využity rozhovory s aktéry, studium
dokumentů a zúčastněné pozorování. Společně s rozšiřujícím se počtem psychiatricky
nemocných lidí, přibývá stejnou měrou i počet takto nemocných rodičů. V provedené
případové studii bylo zjištěno, že služby tak, jak jsou v současné době nastaveny,
fungují poměrně dobře, je však třeba pokračovat v inovacích celé psychiatrické péče.
Z případové studie dále vyplynulo, že kromě finanční podpory stát na tyto
rodiny nedostatečně cílí v otázce prevence a do rodiny zasahuje až v krizové situaci, a to
často velmi radikálně.
Velkým tématem poslední doby je rozvoj tzv. center duševního zdraví. Ta
mohou v budoucnu významně přispět k rozvoji komunitní a ambulantní péče
o psychiatrické pacienty a tím eliminovat dobu strávenou případnou hospitalizací na
oddělení péče lůžkové. Dá se tedy očekávat, že celková reformace psychiatrické péče
bude v budoucnu velmi výrazně ovlivňovat život rodin s psychiatrickým rodičem,
přičemž efektivní řešení této problematiky nutně vyžaduje mezirezortní spolupráci.

Summary
The diploma thesis dealt with issues that are currently faced by families
including a parent with a psychiatric disorder, specifically the mother. The case study,
that mapped these issues, worked with the conducted interviews, document studies and
present observation.
Hand in hand with the ever growing number of people with psychiatric
disorders, the number of affected parents also grows. The performed case study found
out, that services, as currently offered, are functioning fairly well, however it is
necessary to continue the innovation of the overall psychiatric care.
The case study also revealed, that apart from the financial support, the families
are not supported enough by the state in the areas of prevention as the state intervenes in
the family only at a time of a crisis and very radically.
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A big topic in the recent years has been the spread of the so called mental health
centers. These can significantly contribute to the development of the community and
outpatient care for psychiatric patents and thus lower the time spent hospitalized in an
inpatient facility. It is expected that a reform of the psychiatric care can - in the future significantly affect the lives of families with a diagnosed parent, keeping in mind that
effective solution of this issue requires a cooperation of various resorts.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Informační leták k projektu

KOMPLEXNÍ SYSTÉM UCELENÉ REHABILITACE RODINY ZATÍŽENÉ
PSYCHIATRICKOU PORUCHOU NĚKTERÉHO Z JEJÍCH ČLENŮ
NF-CZ11-OV-2-024-2015
Doba trvání projektu 14. 1.2015 - 30.4.2016
Cílem projektu je zajistit sanaci rodiny postižené psychiatrickou diagnózou některého z
jejích členů (ze- jména matky nebo dítěte) se záměrem předcházet, zmírnit nebo
eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k
zachování rodiny jako celku.
Projekt je zaměřen na:

•

Vytvoření kvalitního zázemí pro diagnostiku, léčbu a terapii dětských
pacientů s psychiatrickou diagnózou
a
matek s/bez psychiatrickou
diagnózou, které mají malé děti s/bez psychiatrické

diagnózy.

•

Vytvoření funkčního
systému
podpory
rodičů, s
dítětem
s
diagnostikovanou
psychiatrickou nebo psychologickou
poruchu.

systému podpory matek s psychiatrickou či psychologickou
• Vytvoření
diagnózou.
•
PÉČE O RODINU S MATKOU S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Cílem je vytvoření systému podpory matek s psychiatrickou diagnózou, které mají z
důvodů svého han-dicapu problém pečovat o své dítě a kvůli možným hospitalizacím či
nedostatku rodičovských kompetencí jim hrozí jeho odebrání. Aktivita probíhá v
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Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Thomayerově
nemocnici.
PILÍŘE PODPORY:

1.

Poskytování ambulantních a asistenčních služeb v domácím prostředí matky
a dítěte

2.

Možnost pobytu v tréninkovém bytě v areálu centra za souběžné kontroly a
poskytování služeb (projekt č. 149 – Bezpečný domov, financováno z
Norských fondů prostřednictvím OSF)

NABÍZENÉ SLUŽBY:

•
•
•

diagnostické konzultace pro matku a dítě (cíl: edukace
matky
v
oblasti diagnózy své či svého
dítěte a možnostech péče a
rehabilitace)
individuální psychoterapie pro matku

poradenství
v
oblasti tzv. léčebné
edukace
matky
v základních úkonech péče o dítě z hlediska pediatrie)

•
•
•

výchovy

(cíl:

dyadická sezení matka - dítě v
rámci rodinné
terapie
(cíl: posilování vazby mezi matkou a dítě- tem, posilování
rodičovských kompetencí)
individuální psychoterapie pro dítě a rehabilitace zjištěných dysfunkcí
konzultace při řešení systémových změn v sociální oblasti

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY:
lékař, psycholog, speciální pedagog, zdravotní sestra, sociální pracovnice
KONTAKT:
MUDr. Jaroslava Lukešová, ředitelka Dětského centra, kojenecky.ustav@ftn.cz, tel.:
241 721 862
Podpořeno grantem z Norska Supported by grant from Norway
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Příloha č. 2 - rozhovor se sociální pracovnicí Střepu - centra pro sanaci
rodiny
Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat charakter a služby Vaší organizace?
Co je náplní Vaší pracovní pozice?
Respondentka (R): Pracuji jako terénní sociální pracovnice organizace Střep.
Zabýváme se především podporou rodin, ve kterých hrozí umístění dětí do dětského
domova, případně, pokud k tomu již došlo, se snažíme nastavit pravidla a zlepšit
fungování rodiny do té míry, aby byl možný návrat dětí do rodiny, zabýváme se tzv.
sanací rodiny.
A: Omezujete svou službu pouze na určité území Prahy?
R: Působíme na celém území Prahy a maminky s psychiatrickou diagnózou jsou mezi
našimi klienty hojně zastoupeny.
A: Dají se obecně charakterizovat specifika v práci a komunikaci s psychiatricky
nemocnými matkami?
R: Spolupráce s nimi nese jistá, zejména komunikační, specifika, na která musíme brát
ohled. Dále je třeba si uvědomit, že se jedná často o rodiny se špatnou finanční situací,
s čímž se pojí například také vybavení domácnosti a celkový životní styl a rytmus
rodiny. Je třeba opustit veškeré osobní zvyky a nastavení toho, co je pro nás bráno jako
"normální" a přijmout to, co je normální pro naše klienty. To, co my mnohdy vnímáme
jako problém, nedostatek, pro ně může znamenat běžnou normu a častou nechápou,
proč jim něco vytýkáme. U psychiatrických maminek je třeba dbát na jejich aktuální
psychickou kondici, zejména pokud bydlí v domácnosti s dětmi samy.
A: Jak intenzivní spolupráci jste schopni rodině poskytnout?
R: My se snažíme, dle potřeby a domluvy, docházet do rodiny až několikrát týdně.
Sledovat, jak rodina funguje, jaký je její přirozený rytmus fungování, případně zda je na
matčině chování patrné nějaké zhoršení. Snažíme se naplňovat podstatu terénní práce pracovat v rodině a s tím, co máme k dispozici. Jsme přítomny při psaní úkolů, přípravy
pomůcek do školy, pomáháme maminkám vymyslet pro děti aktivní a plnohodnotné
trávení volného času. Snažíme se posilovat jejich rodičovské kompetence, podporovat je
v rozhodování, v plnění jejich rodičovské role - "být ten, kdo tady velí". Jsme schopni
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také poradit v různých problémových výchovných a rodinných situacích, jak přistupovat
k puberťákům, jak řešit sourozenecké spory, záškoláctví, drogy apod. Pokud se ptáte na
naši pracovní dobu, je variabilní dle potřeb rodiny, cca od 7h rána do 19h večer.
A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných
vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…?
R: U matek, které například schizofrenií trpí už dlouho, je patrná snížená vnímavost
vůči potřebám dětí, zejména v emoční rovině, méně v té materiální. V těchto případech
bývá nutné matce vysvětlit, proč se dítě chová tak, jak se chová a co od matky vůbec
požaduje. Matky to často nejsou schopny rozklíčovat, přijde jim, že dítě pořád něco chce
a ony nevědí co, nebo se naopak domnívají, že je vše v naprostém pořádku.
A: Spolupracujete při řešení situace rodiny i s kolegy z dalších služeb? Pokud ano,
uveďte prosím příklady.
R: Velmi ceníme spolupráci s centrem duševního zdraví, které nám pomáhá rozumět
a vyhodnocovat stav matky z odborného psychiatrického hlediska a dohromady
společně s OSPODem se snažíme neustále monitorovat situaci v rodině, aby nedošlo
k bezprostřednímu ohrožení dětí. V případě, že u matky dojde k atace onemocnění,
a děti jsou umístěny do ZDVOP, po propuštění matky zpravidla spolupráci
zintenzivňujeme, aby bylo možné co nejdříve vrátit děti zpět do rodiny.
A: Jak hodnotíte současnou praxi, uplatňovanou v případech, kdy je matka
hospitalizována a děti bývají umisťovány mimo rodinu?
R: Samozřejmě bychom preferovali umisťování dětí spíše do pěstounské péče na
přechodnou dobu než do zařízení typu Klokánek. Zejména u starších dětí
a sourozeneckých skupin to bývá ale často problém. K pěstounům se dle našich
zkušeností podaří umisťovat zpravidla jen opravdu malé děti, cca do tří let věku, ale ani
u těch se to bohužel nepodaří vždy."
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Příloha č. 3 - rozhovor se sociální pracovnicí Centra duševního zdraví
Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat charakter a služby Vaší organizace?
Co je náplní Vaší pracovní pozice?
Respondentka (R): "Já jsem sociální pracovnice Centra duševního zdraví při
Psychiatrické nemocnici Bohnice, jinak si říkáme také Fokus. Moje práce je především
práce v terénu, kdy chodíme do rodin a klientům pomáháme v podstatě se vším, co
potřebují. Jsme schopni je doprovodit na úřady, nákup, k soudním jednáním, k lékaři, co
je potřeba. Občas chodíme s našimi klienty taky k soudu, ať už soudům o děti nebo
k řízením o svéprávnost, exekuce... Většinou jsme tam pouze jako podpůrné osoby, pro
klienty bývají tato jednání velmi nepříjemná a náročná, jsou rádi, že tam mají někoho
známého, ke komu mají důvěru.
A: Kdo bývá Vaším typickým klientem?
R: Naším klientem mohou být muži i ženy, je pravdou, že přibývá žen, potažmo matek
s psychiatrickou diagnózou. Často se tak děje na doporučení OSPOD, protože v tom
množství neziskovek jsme jediní, kteří se specializujeme na psychiatrické klienty.
Z praxe vím, že mnoho neziskovek věnujících se rodinám mívá s psychiatrickým
klientem "problém" a takové rodiny do svých služeb nepřijímají.
A: Omezujete svou službu pouze na určité území Prahy?
R: Já konkrétně působím v Centru Bohnice, kromě něhož máme na území Prahy i další
centra – Břevnov, Podskalí, Karlín. Mimo Prahu pak působíme v Mělníce a Dolním
Povltaví.
A: Jak intenzivní spolupráci jste schopni rodině poskytnout?
R: Z mého pohledu je velmi přínosná a intenzivní naše služba psychiatra na telefonu, se
kterým mohou naši klienti kdykoliv konzultovat svůj aktuální stav. Na základě jeho
doporučení se pak situace případně řeší dále. Dokážeme tak být ve skutečně těsném
kontaktu a vztahu s klientem. Klienty zároveň uklidňuje vědomí toho, že my víme, co
prožívají. Známe specifika jejich nemocí, víme, co od nich můžeme čekat, samozřejmě
v rámci mezí. Často se obávají, že když budou spolupracovat s dalšími službami, budou
muset složitě vysvětlovat, co jejich diagnóza znamená, v čem spočívá atp.
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Další technika, která se nám v praxi velmi osvědčila, je sestavení tzv. krizového plánu.
Zpracováváme ho společně s klientem a jedná se o jednoduchý, jasný manuál
sestávající z kroků, které by měl klient učinit, když cítí, že se rozjíždí jeho ataka. Po
zpracování by si jej měl umístit na viditelné místo v domácnosti, aby jej měl neustále
k dispozici, "na očích" a v případě potřeby se nemusel stresovat jeho hledáním. Kroky
jsou většinou formulovány ve smyslu pokynů, jako např. zavolej, připrav, vypni, použij
apod.
A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných
vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…?
R: V tomto směru pečujeme o děti zejména ve směru edukace (pokud o to má rodič
zájem a souhlasí), kdy na společné schůzce dětem úměrně věku a jejich mentální
vyspělosti vysvětlujeme, co znamená diagnóza rodičů, jak se projevuje. Pro děti je to
často velmi důležité, vědí, že se rodičů nemusí bát a také zpravidla snáze přijmou, když
dojde k hospitalizaci.
A: Spolupracujete při řešení situace rodiny i s kolegy z dalších služeb? Pokud ano,
uveďte prosím příklady.
R: Jakožto organizace se orientujeme na dospělé klienty, pokud jsou již rodiči a je to
potřeba, velmi je podporujeme ve spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se
dětmi, což nespadá do naší odbornosti. Často také samozřejmě komunikujeme s úřady,
exekutory, ošetřujícími lékaři našich klientů…
A: Vnímáte nějaký posun v oblasti destigmatizace či deinstitucionalizace psychiatrické
péče u nás?
R: Jde to velmi pomalu. Pohled veřejnosti se mění, ale stále tady máme obrovská
lůžková zařízení typu Bohnice nebo Kroměříž, která se každému vybaví jako první, jako
typický „blázinec“. Do budoucna se dá předpokládat rozvoj center duševního zdraví
jako je naše napříč republikou, jakožto pozvolný odklon od neosobní ústavní péče po
péči komunitní a do jisté míry osobnější.

86

Příloha č. 4 - rozhovor s psychiatrem
Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat specifika své spolupráce
s psychiatricky nemocnými matkami?
Respondent (R): Ve své klinické praxi jsem se již setkal se spoustou a spoustou
psychiatrických klientů. Přestože se mnohdy diagnózy opakují, nikdy se nedá říci, že by
má práce byla stejná. Každý člověk, každá osobnost si do své nemoci vnáší prvky své
osobnosti, která jej i jeho onemocnění činí velmi originální. Co se týče schizofrenních
onemocnění matek, je zde možné vysledovat jakéhosi původce či spouštěč, kterým bývá
v mnoha případech určitá životní změna - ať už v rovině partnerské, negativní, která
ženu velmi zasáhne, nebo naopak změna pozitivní ve smyslu narození potomka, avšak
následována kupříkladu laktační psychózou nebo dalšími hormonálními změnami
spojenými s obdobím po porodu. Je možné také vysledovat spojitost mezi ročním
obdobím a nárůstem atak schizofrenických onemocnění, zpravidla se jedná o jarní
a podzimní měsíce.
A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných
vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…?
R: V průběhu onemocnění i léčby prochází pacient velkými změnami svých vnějších
projevů nemoci, je však třeba zdůraznit, že i užívaná medikace ve formě neuroleptik
(Amilia, Leponex, Cipralex, Olwexya, Quetiapin) a depotních injekcí ovlivňuje kondici
pacienta zejména silným utlumením. Pacienti mají následně sklony medikaci upravovat
nebo rovnou zcela vysadit s argumentem, že nejsou schopni běžného života, péče o děti
apod. Nepravidelnost a nedodržování stanoveného léčebného režimu pak vede k dalším
atakám, které by se za jiných okolností možná ani neprojevily.
Výchovné kompetence matek bývají chronickým psychotickým onemocněním
negativně ovlivněny, jejich osobnost se stává narušenou. Projevuje se zejména
oslabenou pozorností, chudým prožíváním, malou citovou odezvou vůči okolí,
utlumenou emocionalitou, zvýšenou opozicí, celkovým paranoidním nastavením,
potlačenými agresivními obsahy. Impulzivní emoční reakce zpravidla převládají nad
racionálními. Pacientky často nemívají reálný náhled na své onemocnění, představují
si, že za zcela absurdních podmínek dojde k "vymizení" projevů jejich nemoci.
V době ataky matky zpravidla nejsou schopny o děti pečovat, v období remise
bývají jejich rodičovské kompetence sníženy omezenou citlivostí a labilní, impulzivní
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emocionalitou. Poměrně častým fenoménem jsou suicidiální tendence v zátěžových
životních situacích, které matka nemá kompetence jinak zvládnout.
Hodnotit obecně výchovné kompetence diagnostikovaných matek je velmi obtížné,
jelikož průběh své nemoci může každá z nich částečně ovlivnit svou vůlí k dodržování
léčebného režimu a pokynů svého ošetřujícího psychiatra.
A: Dá se říci, zda, případně jak velký, má vliv matčino onemocnění na vývoj jejího
dítěte?
R: Co se dále týče dětí psychiatrických matek, objevují se u nich ne zcela zanedbatelné
predispozice k psychiatrickým onemocněním. Stresující či neuspokojivé dětství
s psychiatrickou matkou, které pro dítě představuje zátěž, mnohdy přispívá
k předčasnému vypuknutí a projevům psychiatrických onemocnění nebo jiných
psychických obtíží. Zejména péči o děti z problémových rodin či domácností matek
samoživitelek bez podpory okolí je zapotřebí sledovat a poskytovat jim náležitou
podporu. V případech častých umisťování mimo rodinu pak dochází k oslabování
rodinných vazeb a vztahů, ztrátě bezpečného prostředí projevující se rozličnými
vnějšími projevy chování.
A: Vnímáte nějaký posun v oblasti destigmatizace či deinstitucionalizace psychiatrické
péče u nás?
R: Domnívám se, že obecně povědomí o psychických problémech a nemocech se
zvětšuje, ale většina lidí, která s tím přímo nepřišla do kontaktu, si nedokáže představit,
jak široce nemoc do života zasahuje a jak se najednou zdají být i ty nejlehčí věci
náročné. Diagnóza takového onemocnění zasahuje závažně do životů členů celé rodiny,
tím více náročnější je vědomí, že se jedná o víceméně setrvalý stav a mnohdy trvá
dlouhé měsíce až roky, než je stanoven nejlépe vyhovující léčebný režim s co nejmenšími
vedlejšími následky.
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Příloha č. 5 - rozhovor s terénní pracovnicí Diakonie Českobratrské
církve evangelické
Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat charakter a služby Vaší organizace?
Co je náplní Vaší pracovní pozice?
Respondentka (R): Cílem našich služeb pro rodinu je podpora rodin v nepříznivé životní
situaci a jejich podpora ve vytváření stabilního výchovného prostředí pro jejich děti.
Věnujeme se širokému spektru výchovných, vzdělávacích ale i životních problémů, které
mohou rodinu potkat. Naše práce je z velké části terénní, docházíme do rodin nebo
rodiče doprovázíme, kam je potřeba. Zajišťujeme také dobrovolníky, kteří mohou
docházet do rodin a kvalitně trávit s dětmi volný čas, což může být pro některé
psychiatrické rodiče náročné - časově, psychicky i finančně. Snažíme se rodinám
poskytovat to, co potřebují. Od doprovodu na úřad po tipy na nedělní oběd, stanovení
denního režimu, zajištění doučování nebo vyšetření v pedagogicko-psychologické
poradně (PPP).
A: Jak intenzivní spolupráci jste schopni rodině poskytnout?
R: Do rodiny docházíme dle jejích aktuálních potřeb a zakázky. Při dlouhodobější
spolupráci se čas našich setkání mění dle aktuální kondice rodiče/rodičů a činností, ve
kterých potřebují podporu. Psychiatrickým klientům - rodičům jsme schopni pomoci
s nastavením komunikace v rodině o tématu nemoci i mimo něj, navázáním spolupráce
s dalšími odborníky a ošetřením rodiny po všech stránkách. Speciálně dětem jsme pak
schopni pomoci s pochopením diagnózy jejich rodiče, jejími projevy a především
s jejich emočním a mentální zpracováním. Je třeba pracovat se strachem, obavami
a mnohdy i neopodstatněnými výčitkami ze strany dětí. Jelikož děti, zejména ty starší,
mají sklon přebírat na sebe zodpovědnost za nemocného rodiče, za chod domácnosti
nebo za mladší sourozence, je potřeba pracovat na tom, aby se tomuto pokud možno
vyhýbaly, nadměrně se nezatěžovaly a byly ochotné přijmout nabízenou pomoc. Co se
týče naší pracovní doby, jedná se o v podstatě standardní rozmezí, záleží na aktuální
zakázce rodiny, ale jsme schopni být klientům k dispozici cca od 7h ráno do 18-20h
večer. Je to individuální a nepravidelné.
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A: Omezujete svou službu pouze na určité území Prahy?
R: Na celém území Prahy máme několik středisek, která se starají o příslušné obvody.
Diakonie obecně pak působí na celém území ČR.
A: Vnímáte v rodinách psychiatrických matek nějaká specifika, co se týče rodinných
vazeb, vztahů, výchovných kompetencí…?
R: Nedá se zobecnit, jak se rodiny s takto závažným onemocněním svého člena
vyrovnávají. Kromě vztahu rodič-dítě, kterému je po právu věnována patřičná pozornost
se již ale trochu zapomíná na vztah mezi partnery – vychovateli. Právě ten je dle mého
názoru jedním z hlavních pilířů a velmi ovlivňuje způsob, jakým se s touto zátěžovou
situací celá rodina vyrovná. Matky samoživitelky či s nedostatečnou podpůrnou sítí jsou
na tom tedy ještě o trochu hůře a my jim do jisté míry tyto blízké, důvěrné osoby
nahrazujeme. Nejsem dětský psycholog ani psychiatr a nerada bych se pouštěla do
neodborného hodnocení dětské psychiky. Je to hodně individuální a záleží na celkovém
rodinném klimatu.
A: Vnímáte nějaký posun v oblasti destigmatizace či deinstitucionalizace psychiatrické
péče u nás?
R: Psychiatričtí klienti jako takoví nejsou naše primární cílová skupina, takže o této
odborné oblasti máme spíše základní neodborné povědomí. Nechci však prezentovat
svůj soukromý neodborný názor.
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Příloha č. 6 - rozhovor s pracovnicí oddělení sociálně právní ochrany
dětí
Autorka (A): Můžete prosím ve stručnosti popsat, co je náplní Vaší pracovní pozice, jak
dlouhá je Vaše praxe a zkušenost s psychiatrickými matkami?
Respondentka

(R):

Na

OSPOD

pracuji

více

než

15

let

s

pauzami

na

mateřské/rodičovské dovolené. Vesměs celou tuto dobu mám na starost terén Prahy 8 Bohnic a okolí. Je zvláštní, že velká spousta psychiatrických matek nebo rodin žije v této
lokalitě, jako by je ta psychiatrická nemocnice přitahovala. Máme tedy s kolegy stále co
dělat.
A: Má spolupráce s těmito klienty nějaká specifika:
R: S psychiatrickými matkami se setkávám celou svou profesní kariéru. Nedá se asi říci,
že by v této oblasti došlo k výrazným změnám. Specifika jednotlivých chorob jsou
vesměs neměnná a jejich vliv na celou rodinu také. Děti dnes vyžadují o něco více
materiálního zabezpečení, aby zapadly do kolektivu ve škole, ale jinak potřebují to samé
- mít domov, milující rodiče, pocit bezpečí a uspokojení svých potřeb. Rodiny obecně
řeší v průběhu let hodně podobné problémy, častým tématem jsou finance, stabilita
bydlení, partnerské vztahy. To, že by se rodina dostala do takové krize, že by děti
neměly co jíst, se naštěstí nestává tak často.
A: Jak hodnotíte spolupráci s neziskovými organizacemi, které pracují s rodinami?
R: S prací v rodinách nám hodně pomáhají organizace typu Střep, Diakonie nebo
Fokus. Čím více lidí je s rodinou v kontaktu, tím dříve máme šanci poznat, že něco není
v pořádku a můžeme pracovat na zlepšení nebo řešení nastalé situace.
Velmi často se jedná o rodiny, které my, pracovníci, co už na OSPODu
pracujeme delší dobu, známe po generace. Známe matky těchto matek, nebo jejich
sourozence a jejich děti. S dětmi, s jejichž rodiči jsme řešili jejich výchovu, teď řešíme
výchovu jejich vlastních dětí. Jsme zahrnutí do celé historie rodiny. Když pak vidíme,
jak ta rodina po generace funguje, je většinou malá šance na to, aby se něco radikálně
změnilo, a je velmi pravděpodobné, že děti těchto matek budou ty své vychovávat velmi
podobně.
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A: Vidíte ve spolupráci rodin a neziskových organizací také nějaká negativa?
R: Občas narážíme na problémy v praktických ohledech. Například v časové
neefektivitě těchto organizací. Ano, část našich klientů má třeba přiznán invalidní
důchod, nedochází do zaměstnání, ale jsou také matky, které jsou zaměstnány na běžný
pracovní úvazek a přestože by spolupráci s takovou organizací v nějakém směru uvítaly,
nezvládnu skloubit pracovní a rodinné povinnosti s omezenou časovou nabídkou ze
strany organizací. V těchto rodinách fungujeme my jako koordinátor případu a je
potřeba pečlivě vybírat organizace, na které rodinu navážeme a zvažovat, jak velký
zásah do svého soukromí a fungování rodina snese. Ne každému je samozřejmě
příjemné, že své soukromí sdílí s cizími lidmi a mezi adekvátní podporou ve všech
potřebných oblastech a přetěžováním rodiny je velmi tenká hranice.
A: Můžete prosím stručně popsat postup, který se uplatňuje, pokud je matku potřeba
hospitalizovat kvůli atace? Jak se řeší zajištění péče o děti?
R: Pro všechny strany nejlepší a nejjednodušší je, když je možnost ponechat děti
v rodině. U partnera matky, příbuzných... Zde narážíme v zásadě na dva problémy neexistence těchto osob, nebo jejich neochota děti převzít do péče. Nejčastěji se jedná
o zdravotní nebo finanční důvody.
V mnohých případech a situacích bývá potřeba děti zajistit jinak, mimo rodinu.
Žádné z umisťování nebo odebírání dětí z rodiny není pro nikoho ze zúčastněných
příjemné, ale v těchto případech má člověk více než kdy jindy pocit, že těmto dětem
pomáhá, nikoliv škodí. V tu chvíli není jiné řešení, které by jim zajistilo odpovídající
péči a zázemí. Mnoho opakovaně umisťovaných dětí to tak i bere. Těší se, že pojedou
s Klokánkem na tábor, výlet, užijí si aktivity, které normálně nemohou. Nijak to ale
nezmenšuje jejich touhu být doma, s rodiči, byť by člověk dokázal vyjmenovat spoustu
věcí, které jsou tam špatně. Pro ně je to pořád domov. Člověk pak stojí před těžkou
otázkou, jestli je pro ně lepší stabilní domov mimo rodinu a kvalitně strávený čas
s rodičem, nebo permanentní nejistota doma, ale s rodičem. Co se týče té "lepší ze
špatných možností" - pěstounské péče, ta má také svá úskalí. Jednak nedostatek
pěstounů a dále jejich nedostupnost v určitých situacích. Uvedu Vám příklad. Jakožto
pracovníci OSPOD držíme nepřetržitě pohotovost, po celý den, rok, nezávisle na
svátcích atp. Představte si, že Vám v noci zazvoní telefon, že je potřeba zajistit dítě. Po
příjezdu na místo zjistíte, že nejsou žádné vhodné osoby, které by o dítě mohly pečovat.
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Je tedy jasné, že bude muset být umístěno mimo rodinu. Za běžných okolností
(v pracovní době) bych šla za naší kolegyní, která má na starost náhradní rodinnou péči
a požádala ji, aby kontaktovala Magistrát hl. města Prahy s žádostí o vytipování
vhodných pěstounů. Mimo pracovní dobu však s tímto počítat nemůžete. Dítě tedy putuje
do Klokánku, ale protože by měla mít pěstounská péče na přechodnou dobu přednost,
další pracovní den stejně podniknete příslušné kroky a zjistíte, zda je dítě možné předat
pěstounům7. Pokud jste úspěšní a podaří se nalézt vhodné pěstouny, čeká dítě další
přesun do neznámého prostředí.

Pouze za předpokladu, že bylo dítě do Klokánku umístěno na 24h na základě žádosti OSPOD, nikoliv na
základě předběžného opatření vydaného dle §42? Zákona o zvláštních řízeních soudních
7
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Příloha č. 7 - rozhovor s ministrem zdravotnictví 8
"Psychiatrická péče v České Republice disponuje nejmodernějšími diagnostickými
i léčebnými (farmakologickými i biologickými) prostředky a výzkum v této oblasti je
i v porovnání s nevyspělejšími státy EU na velmi dobré úrovni.
Problémem je struktura systému péče. Zde Česká Republika bohužel velice za zbytkem
západní Evropy zaostává, jak ukazuje i přiložená sociomapa. Zde je barvou znázorněné
rozdělení zemí dle výše HDP a blízkost subjektů značí podobnost systému péče
o duševní zdraví v jednotlivých zemích. V ČR je zcela zřejmá diskrepance mezi
nevyhovujících systémem péče a výší HDP.
Problémem našeho systému, který se snažíme v rámci Reformy psychiatrie změnit, je
těžiště péče ve velkých institucích. S tím souvisí malý důraz na efektivní rehabilitaci,
prevenci a časný záchyt onemocnění, který by pomohl lidem s duševním onemocněním
žít co nejkvalitnější život s minimálním omezením na vrub nemoci. Péče ve vlastním
prostředí pacientů je nedostatečně rozvinutá, a tím i dostupná, a nefunguje koordinace,
návaznost péče, komplexní řešení potřeb a funkční sociálně-zdravotní pomezí.
Ohledně rodičů s duševním onemocněním existují dvě roviny.
Výzkum v této oblasti zastřešuje několik institucí (Národní ústav duševního zdraví NÚDZ, FN Motol), se zaměřením na rizikové faktory u sourozenců pacientů se
schizofrenií a potomků rodičů s bipolární poruchou. V některých zařízeních (například
NÚDZ) fungují specializované ambulance pro těhotné pacientky trpící duševním
onemocněním, které je vedou v průběhu celého těhotenství i laktace.
V praktické části, tj. v péči o tyto pacienty je bohužel současný systém významně
insuficientní.

Vzhledem k časové vytíženosti byla daná problematika konzultována s ministrem zdravotnictví v demisi
Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, prostřednictvím emailu. Předkládané vyjádření ze dne 1.5.2018 je
autorkou neupravená verze odpovědí ministra (včetně grafických příloh) na vznesené dotazy:
1) Jaká je celková úroveň psychiatrické péče u nás? Největší problémy/nedostatky?
8

2) Zabývají se odborníci MZd přímo psychiatrickými matkami či rodinami s členem s diagnózou
(komise, skupina...)? Nebo splývají s ostatními pacienty? Je tato problematika vnímaná i na "vyšších
místech" nebo se jí dosud nevěnuje pozornost?
3) Existují v zahraničí nějaké služby pro psychiatrické pacienty a jejich rodiny, které se u nás dosud
neposkytují? Pokud ano, proč tomu tak je? Jak hodnotíte rozvoj Center duševního zdraví u nás?
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Některé neziskové organizace a instituce nabízí ojediněle skupiny či letní pobytové
aktivity pro tuto cílovou skupinu ( např. http://ondrejov.cz/rodice-a-deti/, ohledně dětí
pacientů závislých na alkoholu funguje odd. pro léčbu závislostí VFN), a také jsou
vydávány edukační brožury. Sami si však uvědomujeme výraznou nedostatečnost těchto
aktivit.
Na MZ se v této době aktualizuje Akční plán pro duševní zdraví, kterého součástí tato
problematika bude a již nyní je na rok 2019 pro tuto oblast vypsán z MZ dotační
program. Doufáme, že tím zajistíme systémový přístup a vyšší efektivitu řešení. Veškeré
již realizované i plánované aktivity v této oblasti jsou samozřejmě inspirovány praxí
v zahraničí, kde jsou však poskytovány v mnohem větším rozsahu a v návaznosti na
další služby, např. Vámi zmíněné CDZ.
Centra duševního zdraví jsou právě modelem multidisciplinární terénní služby, který
v zahraničí funguje jako jeden ze základních pilířů komunitní péče o psychiatrické
pacienty. Tuto vysoce efektivní a v mnoha zemích zavedenou a ozkoušenou formu péče
se nyní právě v rámci Reformy psychiatrie snažíme rozvinout i v České Republice.
Následující obrázky využívají matematických postupů tzv. sociomapování, aby zobrazily
podobnosti a rozdílnosti jednotlivých evropských systémů péče o duševní zdraví. Obr. 1
ukazuje vzájemnou podobnost těchto systémů, navíc se zavedením HDP na hlavu, zde
kódovanou na barevné škále (červené-bohaté, modré- chudé). Obr. 2 dtto, bez
barevného kódování.
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VÝSLEDKY: Díky absenci komunitní péče je systém v ČR nejpodobnější systému péče
o duševní zdraví v Bulharsku, Rumunsku, Gruzii, Černé Hoře a Lotyšsku. Příjmově jsme
však propastně jinde."

Obrázek 3 Sociomapa evropských systémů péče o duševní zdraví (včetně HDP)

Obrázek 4 Sociomapa evropských systémů péče o duševní zdraví (bez HDP)
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"Vstupní parametry: % výdajů na duševní zdraví z celkových výdajů na zdravotnictví,
počet lůžek PL na 100tis, počet lůžek na psychiatrických odděleních všeobecných
nemocnic na jedno psychiatrické lůžko v PL, ,Admissions to inpatient units per 100 000
population,Community-based

rehabilitation,

Community-based

crisis

care

in

daytime,Community-based crisis care 24 hours a day,Assertive outreach,Home
treatment,Community-based early intervention,Admissions to inpatient units per
100 000 population."

