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ÚVODNÍ ČÁST 

 

Východiskem této bakalářské práce je mé působení v pozici 

asistenční služby v Chráněném skupinovém bydlení (CHSB) „200“, 

Bona o.p.s. v Praze 8, Bohnicích, kde pracuji druhým rokem. 

Během práce a času zde stráveného se ke mně dostávaly 

nejrůznější informace a poznatky z oblasti psychiatrie a práce 

s psychiatrickými pacienty. Na jejich základě a na základě 

zkušeností z práce jsem si kladla otázky, zda a do jaké míry 

poskytované služby CHSB - konkrétně CHSB „200“ - odpovídají 

potřebám lidí s duševním onemocněním. 

 Z hlediska diagnostiky se takovým závažným duševním 

onemocněním rozumí psychotické poruchy - nejčastěji ze 

schizofrenního okruhu, dále afektivní poruchy, poruchy 

osobnosti či jiná onemocnění, například vážnější formy 

neurotického onemocnění nebo tzv. duální psychózy, tedy 

duševní onemocnění v kombinaci s důsledky užíváním návykových 

látek nebo mentální postižení s přidruženou psychiatrickou 

diagnózou. 

Struktura práce je následující.  

V první kapitole nazvané "Přehled historie péče o 

psychiatrické pacienty do 20. století" je nastíněna 

problematika duševní nemoci a péče, která byla takto 

postiženým poskytována od prvních zmínek až do dvacátého 

století.  

Ve druhé kapitole "Změny ve 20. století; Vznik a rozvoj 

komunitní péče a psychiatrické rehabilitace" jsou popsány 

cesty psychiatrie během dvacátého století a zachycen vznik a 

vývoj komunitní psychiatrie a psychiatrické rehabilitace.  

V historických částech je ukázáno, jak se se změnami ve 

společnosti a změnami v chápání duševní nemoci měnila i péče 

poskytovaná nemocným lidem. To platí i pro současnost. 



Ve třetí kapitole se zabývám pojmy komunitní péče a 

psychiatrická rehabilitace. Pojmy vysvětluji, uvádím je do 

souvislostí a blíže popisuji.  

Čtvrtá kapitola je věnována službě podpora v bydlení jako 

jedné ze služeb psychiatrické rehabilitace v rámci komunitní 

péče. Pozornost je zaměřena na Českou republiku, a především 

na chráněné skupinové bydlení, ve kterém pracuji. Věnuji se 

zde změnám vyvolaným zákonem č. 108 Sb. o sociálních službách 

a aktuální situaci v organizaci Bona o.p.s.. 

Předmětem páté kapitoly je problematika potřeb a 

specifických potřeb lidí s duševním onemocněním a jejich 

mapování. Uvádím zde příklady potřeb i metody mapování. 

Šestou kapitolou, výzkumem, se věnuji mapování potřeb lidí 

s duševním onemocněním, konkrétně uživatelů služeb chráněného 

skupinového bydlení organizace Bona o.p.s..  

K výzkumu byla použita metoda CANSAS, metoda 

polostruktrurovaného rozhovoru a doplňující otázky.  

Cílem výzkumné části bylo zmapovat aktuální potřeby klientů 

chráněných skupinových bydlení organizace Bona o.p.s. vzhledem 

k současnému stavu v této organizaci a na základně vyhodnocení 

výsledků navrhnout opatření ke zmírnění případných negativních 

vlivů změn na klienty. 

Dějepisné informace jsem čerpala především z publikací 

Dějiny šílenství (Foucault, 1994), Šílenství v zrcadle dějin 

(Černoušek, 1994) Psychiatrie dávných věků (Vencovský, 1996) a 

Bláznit je lidské (Dörner, Plog, 1999). Informace související 

s pojmem komunitní péče jsem získala pracemi Komunitní práce 

(Hartl, 1993), Sociální práce s duševně nemocnými (Probstová, 

in Matoušek, 2005) a literaturou získanou v rámci přednášek 

Sociální práce s psychiatrickými pacienty (Matra III in 

Probstová, 2006). 

Informace o psychiatrické rehabilitaci částečně pochází 



z prací Změny ve vybraných oblastech sociální pomoci a péče 

v procesu komunitního plánování v Ústí na Labem (Hrušecká, 

2004), Proces psychosociální rehabilitace dlouhodobě duševně 

nemocných osob v oblasti podpory bydlení (Farbiaková, 2005), 

Problematika potřeb osob s dlouhodobým duševním onemocněním 

jako východisko práce metody psychosociální rehabilitace 

s využitím klinické verze Camberwellského formuláře pro 

hodnocení potřeb (CAN-C) (Sochorová, 2005) a literatury z 

přednášek Sociální práce s psychiatrickými pacienty (Matra III 

in Probstová, 2006). 

Jako literaturu k tématu „Podpora v bydlení“ jsem použila 

kapitolu Sociální práce s duševně nemocnými (Probstová, in 

Matoušek, 2005), literaturu z přednášek Sociální práce s 

psychiatrickými pacienty (Matra III in Probstová, 2006), 

Farbiakové (2005), zákon č. 108 ze dne 14. března 2006 o 

sociálních službách a interní předpisy organizace Bona o.p.s. 

V páté kapitole, „Problematika Potřeb a jejich mapování“, 

jsem čerpala z Velkého slovníku naučného (1999), uvádějícího 

pojem potřeba. Dále z prací Sochorové (2005) a páce 

Standardizace hodnotícího nástroje CANSAS (Camperwell 

Assessment of Needs Short Appraisal Schedule) pro české 

podmínky (na chráněných bydleních pro duševně nemocné 

(Kalovda, 2002). Část „Nástroje k hodnocení potřeb duševně 

nemocných“ byla inspirována právě Kalvodou, 2005, příručkou 

Manuál CAN: Camberwellské hodnocení potřeb (Probstová a kol., 

2006) a článkem Hodnocení potřeb duševně nemocných (Kalvoda, 

Probstová a Šelepová, 2005).  

Ve výzkumné části jsem čerpala z formuláře CANSAS, Kalvody, 

Probstové a Šelepové (2005) a manuálu od Probstové a 

kol.(2006).  

Touto prací si kladu několik cílů. Tyto cíle je obtížné 

řadit za sebou, poněvadž by jejich řazení mohlo evokovat 

hierarchii mezi nimi, což nechci. Proto volím neutrální formu 

vyjádření cílů: 



• splnit studijní požadavky k dokončení bakalářského stupně 

vzdělání.  

• získat nové informace z oboru, kterému se věnuji, a tím 

zkvalitnit svou práci asistenční služby 

• prezentací práce informovat a obohatit profesní kolegy, což 

může vést ke zkvalitnění jejich práce 

• nabídnou zpětnou vazbu vedení organizace a poskytnout návrhy 

na „inovaci služeb“ za současného stavu a změn 

• s výše uvedeným spojuji i možnost zkvalitnění života v CHSB 

pobývajících klientů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HLAVNÍ ČÁST 

 

1. Přehled historie péče o psychiatrické pacienty do 

20.století 

 

Přístup k šílenství, které ne vždy bylo označováno jako 

duševní nemoc,  zaznamenával v historii mnohé proměny. To, 

jak si lidé vykládali jeho původ, určovalo způsob chování 

k duševně nemocným: inkvizice, lodě bláznů, internační 

instituce – velké špitály, církevní i veřejná podpůrná a 

trestní zařízení, útulky... Tento princip ostatně platí 

dodnes. Domnívám se, že stručné informace z historie jsou 

dobrým vodítkem pro vidění a pochopení souvislostí se 

současnými trendy, a tedy i vhodným úvodem k mé práci. Zde je 

zachycen vývoj péče o duševně nemocné od pradávna až do 20. 

století.  

 

V pravěku lidé za duševní nemocí patrně spatřovali 

posedlost nadpřirozenými duchy či projev svatosti. Chování 

komunity k psychicky nemocnému se pravděpodobně praktikovalo 

exorcismem a vyobcováním.  

S příchodem mnohobožství vzniká tzv. chrámové lékařství a 

právě do chrámů se duševně nemocní soustřeďovali a byli 

různými způsoby léčeni. Mnohé z chrámů (tzv. asklépií) byly 

později přeměněny na azyly pro duševně nemocné, kde byla péče 

o duševně choré cílená. 



V době starověkého Řecka a Říma se k faktu duševní nemoci 

lidé stavěli z hlediska jisté duševní nerovnováhy, a to buď 

mezi čtyřmi lidskými šťávami, tzv. humorální teorie, 

(Hippokrates) či rovnováhy emoční. Šílenství se ztotožňovalo 

s melancholií. Péče byla taková, že propadnul-li šílenec 

přílišné zuřivosti, byl spoután a internován doma u 

příbuzných, v horším případě ve vězení, anebo tím 

nejkrutějším způsobem, sociální izolací, vyobcováním z lidské 

pospolitosti. Filozofie a medicína tvořily ve starověku 

jednotu (Plog, Dörner, 1999, s. 280). 

Středověké pochopení melancholie znamená ústup od 

humorální koncepce. Vrací se představa duševní nemoci 

pramenící v nadpřirozenu (Černoušek, 1994, s. 61). Šílenství 

je Boží trest, člověk se zbláznil za trest, což znamená ho 

v prvé řadě trestat. Nemocní jsou i společensky vyobcováváni 

a necháváni napospas svému osudu. Někde se o ně starají 

jejich rodiny, někde církev. Většina psychicky nemocných 

zůstávala navázána na vlastní širší rodinu nebo vesnické 

společenství.  

V renesanci se ze šílenců snadno stávali tuláci. Městské 

úřady je totiž vyháněly za hradby a nechávaly je pobíhat 

krajinou. Tito lidé byli předáváni lodníkům a převáženi na 

lodích bláznů na pustá neznámá místa. Stejnou funkci plnily i 

tzv. věže bláznů. Právě loď bláznů podle Černouška (1994, s. 

43) znamená historický přeryv mezi středověkým postojem 

k duševní nemoci a novověkým zrodem azylu pro duševně nemocné. 

Šílenci ale nejsou vždycky vyháněni, jsou občas přijímáni i do 



nově vzniklých špitálů, kde se o ně pečuje.  

V období osvícenství a absolutismu se objevuje špitál 

bláznů a nové řešení, internace. Všeobecný špitál, jak je v té 

době nazván, není léčebné zařízení, spíše jakási polosoudní a 

mravní struktura, která kromě už zmíněných pravomocí vykonává 

trest. Mimo špitály se po celé období osvícenství terapeutika 

šílenství přesto rozvíjela, praktikovaly se např. dlouhodobé 

kúry. Všechny tyto kúry vycházely z mravního pojetí těla a 

sledovaly jeho mravní léčbu. 

Na začátku 19. století je veřejnost pohoršena tím, že se 

s blázny nezachází o nic lépe než se zločinci nebo zrádci a 

jsou požadovány změny.  

Od roku 1804 již mluvíme o psychiatrii. Tento pojem zavedl 

německý romantický lékař Johann Christian Reil. Právě v 19. 

století se psychiatrie stává vědou a zařazuje se mezi 

medicínské obory.  

Během průmyslové revoluce, tedy na přelomu 19. a 20. 

století, vzniká první útulek určený bláznům, ústav 

choromyslných. Později se tato zařízení přejmenovávají na 

psychiatrické nemocnice, sanatoria či léčebny.  

Pozitivní stránkou vzniku specializovaných zařízení pro 
duševně nemocné byla možnost specializace těch, kteří se o ně 
v zařízeních starali. Psychiatrie se formuje jako instituce, 
která nachází své zaštítění v oblasti medicíny. Stinnou 
stránkou tohoto vztahu je zúžení pohledu na problematiku 
duševně nemocných - do popředí pochopení duševní nemoci se 
dostává převážně její somatický aspekt (dle Matra III, 2004 in 
Zvettler). Plog a Dörner (1999, s. 285) uvádí dobové heslo: 
„Duševní nemoci jsou organická onemocnění mozku.“ Podobně jako 
tělesně nemocní jsou i duševně nemocní ošetřováni 
v nemocničním prostředí a na lůžku, což ve většině z nich 
podporuje závislost a vede k hospitalismu. Doba strávená 
v ústavech se prodlužuje. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Změny ve 20. století; Vznik a rozvoj komunitní péče a 

psychiatrické rehabilitace 

 

Druhá kapitola popisuje cesty psychiatrie během dvacátého 

století. Ukazuje, jak se se změnami ve společnosti a změnami v 

chápání duševní nemoci měnila i péče poskytovaná nemocným 

lidem. Kapitola zachycuje vznik a vývoj komunitní psychiatrie 

a psychiatrické rehabilitace. 

 

Ve 20. století došlo k několika významným změnám. První 

polovina minulého století bývá označována za éru 



institucionalizace (Carling in Probstová, 2006). Tento pojem 

vyjadřuje nárůst výstavby velkých psychiatrických institucí 

zdravotnického typu, psychiatrických léčeben, kde jsou lidé 

s duševní nemocí umísťováni a kde se o ně ve stylu 

nemocničního režimu pečuje. Toto období vedlo k izolaci 

jedince od komunity jako přirozeného prostředí. Jedinec hrál 

roli pacienta a dominovalo medicínské chápání nemoci. 

V protikladu tohoto trendu však vzniká sociální psychiatrie, 

tedy psychiatrie rozšířená o sociální aspekt. S ní souvisejí 

probíhající epidemiologické výzkumy s vypracováním možností 

prevence, šetření v léčebných zařízeních zkoumající vliv 

těchto možností, psychiatrické přístupy a zkoumání důsledků 

izolace. Psychiatrie formulovala pozitivní poznatky o tom, jak 

uchovat duševní zdraví a jak se ubránit možnostem psychické 

dezintegrace. Sociálně psychiatrické a psychoterapeutické 

zkušenosti vedly k vytváření konceptů vycházejících z faktu, 

že narušení postihuje i vztahy mezi lidmi, nikoliv „jen“ 

jedince. Teorie se zaměřují na tyto vztahy. Tyto tendence jsou 

podpořeny mj. dokumentem Mental Treatment Act zaručujícím 

dobrovolnost léčení a finanční podporu mimonemocniční 

psychiatrické péči, který začal platit 1930 v Anglii. 

Podle některých autorů (Černoušek, 1994, Dörner, 1999, 

Farbiaková, 2005) probíhaly změny a byly tendence přejít 

z institucionálního a medicínského pojetí na psychosociální 

léčbu a komunitní pojetí důsledkem zkušeností ze druhé světové 

války. Vojenští psychiatři totiž ukázali, že včasnou léčbou a 

spoluprací s psychology, sestrami a dokonce neprofesionálními 

pracovníky, je možné vrátit mnoho nemocných zpět do činné 

vojenské služby. Po druhé světové válce se též poukazovalo na 

to, že bez návazných služeb nemá duševně nemocný člověk 

možnost uplatňovat získané dovednosti potřebné v běžném 

životě, a tak je ztrácí. Vlivem tohoto postoje přibývalo 

alternativ institucionální péče a tradiční psychiatrické 

služby byly doplňovány a z velké části nahrazovány sociálně 



zdravotními službami zaměřenými na rehabilitaci. Od této doby 

mluvíme o moderní psychiatrické rehabilitaci. 

Roku 1952 započala éra psychofarmakologie objevem 

chlorpromazinu, prvního skutečně účinného antipsychotika. Ten 

znamenal velký krok v psychiatrii i v mimonemocniční péči 

(Černoušek, 1994, s. 20 – 21). Díky němu, společně se sociálně 

psychiatrickými změnami v zařízeních a s psychoterapeutickou 

proměnou přístupu, doba hospitalizace poklesla tak, že po 

uplynutí šesti měsíců bylo propuštěno 80% pacientů do 

ambulantní péče (Dörner, Plog, 1999, s. 290). Byla tak 

k dispozici cílená terapie, která mnohdy umožnila nemocným 

návrat zpět do života, zkrátila délku epizody onemocnění a 

snížila potřebu hospitalizace. Dále umožnila, a zároveň i 

vyžadovala, další rozvoj ambulantní a komunitní péče a 

rozšíření psychiatrické terapie o další krok, psychiatrickou 

rehabilitaci. Sociální problematika právě psychiatrické 

rehabilitace se projevila v té skutečnosti, že se řada klientů 

vrací do léčebny kvůli nepřipravenosti svého přirozeného 

sociálního prostředí. To se tedy stává ohniskem jejího zájmu. 

V 60. letech 20. století vlivem celospolečenských změn dále 

postupuje tabu medicínské psychiatrie z akademické lékařské 

půdy k „obyčejným lidem“. Na síle a významu nabývá 

organizované hnutí uživatelů psychiatrické péče v Evropě, kdy 

se stává součástí občanského hnutí za práva menšin (etnických 

minorit, homosexuálů atd.). Situace v USA je podobná: „J. F. 

Kennedy v roce 1963 ve svém prohlášení ke Kongresu nastínil 

nový přístup k péči o duševně choré: integraci duševně 

nemocných do komunit. Principem programu byla prevence, úsilí 

o využívání finančních a lidských zdrojů a důraz na duševní 

zdraví spíše než na duševní nemoc“ (Hartl, 1993, s. 15).  

I u nás dílo vydané roku 1971 „Rehabilitace v psychiatrii“ 

, kolektivu autorů pod vedením O. Skaličkové, již obsahuje 

výrazné prvky komunitní psychiatrie (Hartl, 1993, s. 45). 

V polovině 80. let vznikaly při větších zdravotních zařízeních 



první pacientské kluby. Po roce 1989 se v České republice 

vytváří řada uživatelských i profesionálně vedených klubů, 

které se sdružují v nově založené "České společnosti pro 

duševní zdraví (ČSDZ)" (Janče, 1999). Tendence uschopňování a 

navracení kompetencí lidem s psychickým onemocněním neustále 

sílí. Od roku 1990 začaly výrazné změny v oblasti péče o 

duševně nemocné i v ČR. Těžiště služeb pro psychiatrické 

pacienty se stále více přesouvá do komunity. 

Pojmy „mimo nemocnice“ či „do komunity“ si žádají 

vysvětlení významu slova komunita. Ta je chápana jako 

„uskupení určitého počtu lidí, kteří trvale nebo jen dočasně 

sdílejí společnou lokalitu, kterážto je jasně vymezena“. 

(Zvettler, 2005) Levine a Prekins (in Hartl, 1993, s. 53) 

komunitou rozumí „diferencované sociální seskupení 

s vypracovaným systémem formálních a neformálních vztahů“. 

„Stručně a výstižně je definována komunita jako místo, kde 

člověk může získat emocionální podporu, ocenění a praktickou 

pomoc v každodenním životě.“ (Hartl, 1997 in Hrušecká, 2004, 

s. 10). Komunita jako přirozené prostředí člověka využívá 

vlastní zdroje a vyznačuje se určitou nezávislostí a 

soběstačností uvnitř i vně skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Komunitní péče a psychiatrická rehabilitace  

 
V následující části se budu zabývat pojmy „komunitní péče“ 

a „psychiatrická rehabilitace“. Neznamenají to samé, ale jsou 

velmi provázané. Proto nejdříve vysvětlím jejich význam i 

jejich vzájemný vztah, pak k nim uvedu ještě další informace.  

 

Komunitní péči v Británii roku 1959 vyjádřila Youngsbandová 

jako „jednu z metod sociální práce, která se zejména zaměřuje 

na pomoc lidem v rámci místní komunity, snaží se určit jejich 

sociální potřeby, zvážit nejúčinnější způsoby jejich naplnění 

a začít na nich pracovat, do té míry, jak to umožní zdroje, 

které mají k dispozici.“ (in Hartl, 1993, s. 16). Jde tedy o 

přístup k práci, v tomto případě k léčbě a rehabilitaci, který 

se vyznačuje svým těžištěm v komunitě klienta. Tento přístup 

právě zde hledá zdroje a možnosti potřebné pro svou práci. 

Rehabilitace je tedy fází v návratu člověka do běžných 



podmínek, komunitní péče pak možnost přístupu, kterým se 

rehabilitace může uskutečnit.  

Psychiatrická rehabilitace, též psychosociální 

rehabilitace, je fáze léčby psychického onemocnění, která 

následuje po léčbě akutní a následné. Péče akutní se zabývá 

zvládnutím akutního stavu psychického onemocnění, léčba 

následná má pak za úkol stabilizovat stav nemocného. 

Psychiatrická rehabilitace je také označována za metodu práce 

specifickou pro časovou fázi rehabilitace. Má za cíl udržet 

stabilizovaný stav a pomoci nemocnému k návratu zpět do 

běžných životních podmínek, do společnosti tím, že poskytuje 

komplexní zdravotně-sociální péči, která vychází z potřeb 

duševně nemocného. Netýká se tedy jen tělesných a psychických 

příznaků psychického onemocnění, ale také sociálních návyků a 

dovedností, fungování člověka ve společnosti v celé jeho 

komplexnosti. Tyto služby jsou v ideálním případě poskytovány 

přímo v komunitě a zahrnují služby podpory v bydlení, práce i 

sociálních kontaktů. Přímým cílem psychiatrické rehabilitace 

je duševně nemocného neizolovat, ale pomoci mu a umožnit žít 

v jeho přirozené komunitě, v jeho přirozeném životním 

prostředí. „Souhrnným cílem psychiatrické rehabilitace je 

pomoci lidem s psychiatrickou nezpůsobilostí zvýšit jejich 

schopnost fungovat, aby byli úspěšní a spokojenější 

v prostředí, které si zvolili, a to s co nejmenší mírou 

průběžné profesionální intervence“ (Antony, Cohen, Farkas, 

1990, in Farbiaková, 2005, s. 9). Podle Benetta (1978, in 

Sochorová, 2005, s. 10) jde o proces, který „pomáhá lidem 

s duševním postižením vytěžit co nejvíce ze schopností, které 

jim zůstaly, aby mohli dosáhnout optimální úrovně existence  

v co nejnormálnějším prostředí.“   

 

 

3.1. Komunitní péče 

 



Jak již bylo zmíněno, znaky komunitního přístupu 

psychiatrie se v průběhu času stále prohlubují. Jejím hlavním 

požadavkem je, aby péče a služby pro duševní zdraví byly 

umístěny co nejblíže ke komunitě klienta, tzn. co nejblíže 

k bydlišti, pracovišti, zkrátka jeho přirozenému životnímu 

prostoru. V tom smyslu mluvíme i o deinstitucionalizaci, tj. 

přenesení ohniska kompetencí a služeb z (velkých) institucí do 

prostředí klientovy komunity.  

Komunitní péče označuje nejen péči v místním společenství, 

ale také síť služeb poskytovaných obcí, péči, která je 

zaměřena na potřeby lidí, nikoli na budování institucí. 

Komunitní péče také obnáší dostupnost služeb, jejich 

flexibilitu, propojenost a návaznost, orientaci na klientovy 

kompetence, uzpůsobení služeb životu klientů, jejich kultuře. 

Volba a výběr služeb spočívá na jejich uživateli, na 

klientovi. Komunitní péče respektuje komplexnost a 

individualitu potřeb duševně nemocných a jejich sociálního 

okolí a své klienty vnímá jako partnery. V neposlední řadě dbá 

na uplatnění uživatelů služeb i jejich rodinných příslušníků 

při realizaci i kontrole kvality služeb. Kvalitní komunitní 

péče zahrnuje prevenci stigmatizace a diskriminace lidí 

s duševním onemocněním a jejím cílem také je, aby se stala 

nepotřebnou. To znamená, že spíše než zneschopňuje, tak 

uschopňuje, pomáhá ke svépomoci svých klientů. Je to přístup 

počítající s odbornou znalostí zúčastněných pracovníků a s 

jejich multidisciplinární spoluprací (dle Probstové, 2005, in 

Matoušek, 2005).  

Ideální situace je, když služby tvoří systém propojených, 

vzájemně spolupracujících služeb, což je u nás zatím jen hudba 

budoucnosti (dle Matra III, 2004 in Zvettler, 2005). V tomto 

smyslu si lze rozdíl mezi klinickou a komunitní psychiatrií 

představit tak, že klinická se zaměřuje výhradně na nemoc a 

její léčbu, komunitní pak na duševně nemocného a jeho sociální 

role. Komunitní psychiatrie nejen léčí, ale i ubytovává, 



zaměstnává a podporuje vztahy. 

Postupem času se vyvinula tři základní pojetí komunitní 

péče: 

1. Nemocniční model  

2. Model komunitně založené péče o duševní zdraví  

3. Model integrovaných služeb péče o duševní zdraví 

 

Centrem nemocničního modelu akutní péče i rehabilitace je 

lůžková péče. Základem v přístupu komunitně založené péče o 

duševní zdraví tvoří ambulantní služby a nemocnice představuje 

až poslední útočiště. Třetí model, integrované služby péče o 

duševní zdraví, propojuje 3 typy zdrojů: neformální pečovatele 

(například rodinu, přátele, sousedy) primární lékařskou péči 

(praktický lékař) a péči specializovanou (multidisciplinární 

tým psychiatrických pracovníků). Tento třetí model je zaměřen 

na neformální podpůrné osoby a komunitní zdroje (Matra III, in 

Probstová, přednášky, 2006). 

Zbývá ještě otázka, jak komunitní péči realizovat, jakým 

způsobem ji převést do praxe?  

Ve Spojených státech amerických, jak již bylo řečeno výše, 

se komunitní služby rozvíjely od padesátých let 20. století. 

Jejich vzniklá síť však byla kritizována pro nízkou 

koordinovanost péče, což působilo, že osoby nevyužívali služby 

pro ně určené. Tito "nejpotřebnější" pak vyhledávali 

přednostně lůžkovou péči a nákladné krizové služby bez návazné 

pomoci ke komunitě. (Říčan, Stuchlík, Matra III in Probstová, 

2006). Za těchto podmínek vznikl nový způsob práce nazvaný ACT 

– Assertive Community Treatment. Spočíval v péči ACT týmu o 

psychiatrické pacienty končící hospitalizaci. Každý klient 

ACTu měl nepřetržitý individuální program. Výsledky byly velmi 

dobré, proto ACT model slouží dodnes jako vzorový systém tzv. 

case managementu (CM), česky případového vedení. Časem se 

vyvinuly další modely CM, Intenzivní case management (ICM) a 

Psychiatrická asertivní komunitní léčba (PACT). Existuje ještě 



mnoho podtypů a modifikací. Společným znakem je, že zde má 

klient neustálou pozornost a péči svého case managera či týmu. 

Ti klientovi dávají podporu v řešení jeho aktuálních problémů. 

Služby mu poskytují sami, nebo je zprostředkovávají a klienta 

zapojují do vhodných služeb regionu. Většinou jde o službu 

terénní. Světový vývoj směřuje k modelům, které kladou důraz 

na týmovou spolupráci a její multidisciplinaritu. V praxi case 

manager či CM tým klienty podporují v zabezpečování oblastí 

každodenního života se vším, co přináší, a sice oblast léčby, 

volného času, práce, sociálně vztahové oblasti či oblast 

bydlení.  

 

3.2.Psychiatrická rehabilitace 

 

Z výše uvedených informací o komunitní péči vyplynulo mnohé 

i o psychiatrické rehabilitaci. Doplním tedy ty informace, 

které ještě uvedeny nebyly.  

Dle Probstové (2005, in Matoušek, 2005) existují tři hlavní 

školy moderní psychiatrické rehabilitace, které se v praxi 

objevují v kombinacích. První je Anglická škola, kterou 

charakterizuje důraz na kompenzaci, reedukaci a reorientaci. 

Osvědčuje se zejména u starých lidí či u lidí, u nichž nemoc 

výrazně omezila jejich aktivity. Druhá, Losangeleská (tzv. 

libermanovská) škola se orientuje na chování, je programově 

optimistická a používá trénink sociálních dovedností. Třetí, 

Bostonská škola prosazuje model klinické rehabilitace zaměřené 

na rozvoj klientových dovedností a na podporu okolí. Klíčovými 

koncepty jsou rozvoj a vzdělání klienta. I ona je 

optimistická, pracuje tedy se stálou nadějí.  

K principům psychiatrické rehabilitace patří její zaměření 

na klienta a na zvyšování jeho kompetence, na práci se zdravou 

částí osobnosti a s dovednostmi klienta, stejně jako na rozvoj 

podpory z okolí. Snaží se klienta stále zapojovat do procesu 

úzdravy, tedy nejen vyléčení příznaků nemoci, ale celkového 



navrácení člověka do běžných podmínek. To vše se činí 

zachováním běžných klientových aktivit, užitím řady 

eklektických technik a se stálou nadějí. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Podpora bydlení  

 

Jak již vyplynulo z předešlého textu, psychiatrická 

rehabilitace zahrnuje široké pole služeb, z nichž se teď 

soustředím na oblast podpory bydlení znamenající důležitou 

podporu celkového rehabilitačního procesu. Pozornost bude 

zaměřena na Českou republiku. V podkapitole 4.1. se zaměřím na 

chráněné skupinové bydlení, ve kterém pracuji. 

 

Od šedesátých let minulého století, kdy probíhala 

deinstitucionalizace, byla ve světě zřizována zařízení k 

bydlení klientů problémově zvládajících nebo zcela 

nezvládajících samostatně bydlet. Bydlení a život v běžných 

nechráněných podmínkách s sebou nese mnoho problémů. Duševní 

onemocnění mj. negativně ovlivňuje schopnost na tyto problémy 

adekvátně reagovat. Podpora v bydlení by proto měla posílit či 

alespoň udržet klientovy kompetence potřebně k jeho setrvání 

v běžných podmínkách. 

Zařízení pro podporu bydlení měla od počátku různou míru 

podpory i omezení. Zařízeními klienti procházeli na cestě 

k větší samostatnosti. Různé typy zařízení se lišily délkou 

pobytu, mírou přítomnosti personálu, intenzitou léčebných a 



rehabilitačních aktivit a množstvím klientů. Klienti 

postupovali zařízeními s více chráněnými podmínkami přes 

zařízení méně chráněná směrem k úplně samostatnému bydlení. 

Mluvíme o typu kontinuálně na sebe navazujících zařízení. 

Tento přístup však byl z mnoha důvodů kritizován.  

Důvody proti říkají, že „chráněná bydlení často představují 

další miniinstituci, kde žijí trvale závislí pacienti. „Lidé 

ve skupině se učí žít ve skupině cizích lidí, což je soubor 

dovedností, které nejsou zcela potřebné pro život ve vlastním 

bytě, a tedy i pro žádoucí „běžné“ podmínky“ (Probstová, in 

Matoušek, 2005, s. 146).  

Od devadesátých let je tedy preferováno hledisko podpory. 

Dochází ke změně práce, kdy to, co se mění, je míra právě 

poskytované podpory, místo pobytu však zůstává. Čím je klient 

samostatnější, tím méně podpory potřebuje, a tím méně ji 

dostává. Princip odlišné míry podpory je užívaný i v bydlení 

v podmínkách vlastního bytu klienta, který nazýváme 

podporované bydlení. Do bytu klienta pravidelně, dle potřeby, 

dojíždí pracovník a v těchto podmínkách společně s ním řeší 

aktuální záležitosti.      V současnosti je typ podporovaného 

bydlení shledávaný jako nejideálnější, a sice z důvodů jeho 

dlouhodobosti a normalizace, tedy přiblížení se co 

nejběžnějším podmínkám. V českém prostředí podpora v bydlení 

probíhá od 90. let dvacátého století. Oba dva zmíněné typy, 

tedy kontinuálně na sebe navazující a podporované bydlení, se 

většinou využívají současně.  

V  České republice žijí v  současnosti duševně nemocní 

v léčebnách, v domácím prostředí či ve specializovaných 

zařízeních, kterými jsou speciální i běžné domovy důchodců a 

ústavy sociální péče, nebo žijí jako bezdomovci. Nabízí se jim 

rovněž komunitní služby podpory bydlení. Existuje celá škála 

intenzity sociální podpory počínaje kolektivním bydlením 

s nepřetržitým dohledem až po bydlení v samostatném bytě 

s minimální podporou a občasným dohledem. Podpora bydlení  



v současnosti existuje jako služba, zjednodušeně vyjádřeno, ve 

formě skupinového či individuálního chráněného bydlení a 

bydlení podporovaného.  

V podporovaném bydlení se podpora uskutečňuje v bytě 

klienta, kam pracovník dojíždí dle aktuální potřeby, obvykle 

jednou za týden.  

Chráněné bydlení již podle názvu poskytuje více chráněné 

podmínky a větší míru podpory, resp. zde je míra podpory 

největší. Byty nejsou ve vlastnictví klienta. 

Cílem chráněného bydlení je buď resocializace nemocného a 

příprava k samostatnému a soběstačnému způsobu života, anebo 

umožnění mu dlouhodobého pobytu mimo lůžkové psychiatrické 

nebo sociální zařízení. Jde o služby na pomezí následné 

zdravotnické a sociální péče. I když se tyto služby v České 

republice stále rozvíjejí, přesto je síť komunitní péče 

nedostatečná. Služby jsou útržkovité, nenabízí tedy 

kontinuální péči a jsou stále závislé na klasickém modelu 

psychiatrické péče (dle Farbiakové, 2005).  

Do roku 2007 tyto služby ani nebyly nijak právně 

definovány. Změny dosavadního stavu byly očekávány od zákona 

č. 108 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách, jenž 

vstoupil v platnost 1.1.2007. Ten právní úpravu podpory 

v bydlení u nás definuje, v § 43 a § 51 následovně:  

§ 43 Podpora samostatného bydlení je terénní služba 

poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 

duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

fyzické osoby. Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

   a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

   b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

   c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

   d) sociálně terapeutické činnosti, 

   e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 



obstarávání osobních záležitostí. 

 

§ 51 Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního 

postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě 

individuálního bydlení. Služba obsahuje tyto základní 

činnosti: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

b) poskytnutí ubytování, 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí. 

Právní ošetření pojmu již tedy existuje. Další změny, které 

s sebou zákon přinesl, popisuji v následující podkapitole. 

 

 

4.1. Chráněné skupinové bydlení, ve kterém pracuji 

 

V následující části se soustředím na popis chráněného 

skupinového (dříve komunitního) bydlení, ve kterém druhým 

rokem pracuji jako asistenční služba. Uvedu informace o tomto 

zařízení, aktuální situaci a změny, které organizaci Bona 

o.p.s. přinesl zákon č. 108 Sb. ze dne 14. března 2006 o 

sociálních službách. 

 

Chráněné skupinové bydlení Pod Čimickým hájem 200 (dále 

CHSB „200“) organizace Bona o.p.s. je jedním z jejích čtyř 



skupinových bydlení. CHSB „200“ se nachází v činžovním domě, 

kde byly zbudovány dvou- až třílůžkové podkrovní pokoje mající 

samostatné koupelny s WC. Celkem deset klientů má dále k 

dispozici společnou kuchyň s jídelnou a společenskou místnost. 

Nachází se zde kancelář, kde během služby pobývá přítomný 

pracovník, tedy celkem čtyři asistenční služby a jeden 

terapeut. Terapeut ve dne, asistenční služba večer a v noci. 

Náplň práce asistenčních služeb a terapeuta je podobná. 

Asistenční služba zabezpečuje chod každodenních činností 

chráněného komunitního bydlení v době nepřítomnosti terapeuta. 

Asistence má svěřené vždy dva klienty v patronaci, s nimiž se 

podílí na vypracování individuálního plánu a následně 

monitoruje a podporuje jeho plnění. Čtyři z nás pěti studují 

obor sociální práce, zbývající kolegyně psychologii. Společně 

se vidíme pouze při předávání a přebírání služby.  

Oficiálně prezentované dokumenty organizace Bona o.p.s. 

uvádějí, že její CHSB, myšleny všechny její CHSB, je službou, 

která umožňuje klientům dlouhodobý pobyt ve skupině zhruba 10 

klientů. Hlavními prostředky rehabilitace je nácvik 

konkrétních sociálních dovedností v souvislosti s bydlením. 

Dává příležitost naučit se za nepřetržité asistence 

terapeutického týmu sebeobsluze, nakupování, vaření, úklidu, 

hospodaření s penězi, užívání předepsaných léků a komunikaci 

s ostatními s cílem nabytí co nejvyšší míry samostatnosti pro 

život v nechráněných podmínkách. Do každodenních aktivit spadá 

poskytování potřebné pomoci klientům, kteří mají potíže se 

sebeobsluhou přesahující jejich schopnosti, s respektem 

k případným aktuálním odchylkám od běžného provozu. 

(http://www.bona-ops.cz/index.php?cmd=page&id=30, 18.7.2007)  

Při výkonu práce je kladen všeobecný důraz na uplatňování 

terapeutického záměru, co možná nejméně direktivní postup a 

úctu ke klientovi jako rovnocennému partnerovi. 

Kromě zmíněných CHSB Bona provozuje v rámci programu 

chráněného bydlení ještě CHSB U Draháně, které bylo otevřeno 



25.6.2007 s kapacitou 15 klientů. Dále je provozovatelem pěti 

chráněných dílen. Do konce června byla i provozovatelem 

chráněných bytů. Od 1. července v těchto bytech poskytuje 

službu podpora samostatného bydlení. Při maximálním využití 

bytů lze umístit až 100 klientů.  

Po informacích pro představení si služby CHSB „200“ nyní 

zmíním změny nastalé po nabytí účinnosti zákona č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách a novely zákoníku práce. Tyto změny 

se týkají celé organizace Bona o.p.s. 

První se zaměstnanců Bona o.p.s. dotkla změna zákoníku 

práce, a sice zrušení pohotovosti. Pracovní doba před změnou 

byla u terapeuta od 7:30 do 15:30, u asistenční služby od 

15:30 do 7:30, od 22 do 6h se počítala pohotovost. Jedna 

služba asistence tedy zahrnovala 12 hodin práce a 6 hodin 

pohotovosti. O víkendech asistence sloužila od 7 do 19 a od 19 

do 7h. Po změně začínala služba asistenci v 19:30 a končila 

v 7:30. To se časem dále změnilo na službu od 19:30 do 6:00. 

Služba terapeuta se nezměnila. Následkem toho bylo porušení 

dřívější nepřetržité přítomnosti personálu na CHSB, nemožnost 

osobního předávání služeb a kontaktu mezi jednotlivými 

pracovníky a omezení možnosti práce s klienty. Ti jsou po 

příchodu asistence v 19:30 obvykle unaveni či mají jiný 

program než se se svým patronem/patronkou věnovat 

rehabilitačnímu plánu a podobným záležitostem. Z tohoto důvodu 

se pozice patrona/patronky svým názvem i posláním změnila na 

recepční službu a individuální práce a patronace s klientem se 

zcela přesunula na terapeuta. V běžné praxi se stále používá 

termín asistenční služba. 

Druhá změna se týkala definice služby, která se kvůli 

nutnosti akreditace dle zákona č. 108 Sb. přejmenovala  z 

chráněného komunitního bydlení na chráněné skupinové bydlení.  

Další změnu přinesl zákon č. 108 Sb. zavedením příspěvku na 

péči dle první hlavy zákona. Jeho smyslem je nedávat finance 

organizaci, ale klientovi, který si pak sám určuje, jakou 



službu si za ně objedná. Jenže vyřizování žádostí o příspěvek 

je zdlouhavá záležitost, následkem čehož mnoho klientů 

žádajících o příspěvek začátkem roku 2007 jej v červenci 2007 

stále ještě neměla a neměla tedy ani z čeho hradit službu. 

Musí ji tedy platit převážně z invalidního důchodu. Jejich 

finanční situace je pak ve většině případů taková, že celá 

výše důchodu jde na nájemné a sociální služby CHSB a nezbývá 

ani na dříve běžné kapesné. Některým klientům v praxi pak 

nezbývá ani na doplatky za předepsané léky.  

Díky myšlence příspěvku na péči a přesunutí financování 

organizace Bona o.p.s. od svého dřívějšího investora, 

magistrátu hl. m. Prahy, obdržela místo žádaných 5 000 000 Kč 

pouze 500 000 Kč s tím, že zbytek pokryje právě od klientů 

získaný příspěvek na péči. Přidaly se i problémy díky 

neobdrženým financím z podaných projektů a další finanční 

komplikace. Bona tedy klientům o 2 000 Kč zvýšila platby na 

sociální službu a nájemné, což její celkový provoz nepokrývá. 

Klienti však tyto vyšší náklady nemají z čeho zaplatit... Jde 

o vyhrocenou situaci, která se odráží v zoufalosti klientů i 

personálu Bona o.p.s.  

Jako úsporné řešení se začátkem června 2007 zavedlo 

převedení placených asistenčních služeb dosud zaměstnaných na 

hlavní pracovní poměr na dohodu o provedení pracovní činnosti, 

která neobnáší žádné zaměstnanecké výhody. Hodinová mzda 

dosahuje výše minimální mzdy. Další z úsporných řešení přišlo 

o necelý měsíc později, a sice obsazení placené služby 

asistencí jen o víkendu a přes týden náhrada služeb terapeuty. 

Ti by si pak mohli za přibližně deset odsloužených nočních 

služeb v měsíci na jiném než svém pracovišti vzít náhradní 

volno. V praxi by tedy terapeut sloužil denní pracovní dobu na 

svém pracovišti, po níž by od 19:30 sloužil noční službu na 

nějakém jiném pracovišti v rámci organizace Bona o.p.s., a 

z té se ráno vrátil na následující denní službu na své 

pracoviště. Takto to dělají ti terapeuti, kterým to osobní 



situace dovolí, nikdo je k tomu výslovně nenutí. Jde o osobní 

aktivitu, neboť možnost vybrání náhradního volna je za 

současného množství práce nereálná. Noční služby pak v případě 

neobsazení některým z terapeutů slouží asistenční služby. 

Budoucnost je dle vedení organizace nejistá. 

Práce s klienty a celkově kvalita služby těmito změnami a 

jejich následky trpí. To, že nejsou finance ani na čistící 

prostředky spolu s nutnými úspornými opatřeními se podepisuje 

na psychické nepohodě personálu. Jestli i na psychické 

nepohodě klientů, by měla ukázat výzkumná část.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Problematika potřeb a jejich mapování 

 

Jak již bylo napsáno výše, cílem komunitní psychiatrie je 

poskytování komplexní zdravotně-sociální péče vycházející 

z potřeb duševně nemocných a probíhající v přirozeném 

prostředí klienta. Nejprve je nutno potřeby definovat a 

mapovat a teprve pak lze vytvářet programy péče o duševní 

zdraví. 

Názory na definici potřeb nebo na jejich měření se různí. 

Existují různá pojetí potřeb.  

Podle Nakonečného (1997a, in Sochorová, 2005, s. 4) je 

potřeba projevem nějakého nedostatku. „Potřeba je stav 

organismu, respektive individua jako biologické a sociální 

bytosti, který je reakcí na nějaký nedostatek.“ Vymětal 

(tamtéž) pojímá potřebu jako něco, co člověk s různou mírou 

nutnosti, a proto i naléhavosti, vyžaduje k životu. 

Velký slovník naučný (1999, s. 1158) k obdobné definici 

přidává to, že jde o stav vnitřní nerovnováhy podněcující 

chování, které má bývalou rovnováhu znovu vytvořit. Dále 

rozlišuje potřeby primární, tj. nutné k přežití organismu, a 

potřeby sekundární, z nichž některé jsou životně důležité pro 

rozvoj osobnosti. Existuje pět skupin sekundárních potřeb:  

a) dostatek podnětů a poznatků,  

b) potřeby smysluplného uspořádání těchto podnětů,  

c) potřeba citového vztahu, přijetí, bezpečí a ochrany,  

d) potřeba uznání, ocenění, sociální role a  

e) potřeba perspektivy, otevřené budoucnosti.  

Dlouhodobé nenaplnění těchto potřeb vede k psychickému 

strádání, deprivaci.  

Americký psycholog Maslow zavedl hierarchii potřeb, když se 

pokoušel formulovat teorii lidské motivace. Jeho hierarchie 

tak má podoby pyramidy potřeb, jejíž základnu tvoří 

fyziologické potřeby, nad nimi jsou potřeby bezpečí a jistoty, 



lásky a sounáležitosti, ocenění, uznání a kompetence a vrchol 

pyramidy tvoří metapotřeby, tj. potřeba sebeaktualizace, 

seberealizace, poznávání a estetické potřeby.  

V této práci jde hlavně o potřeby v souvislosti se 

zdravotní péčí a psychiatrickou rehabilitací. Je otázkou, 

jestli se potřeby lidí s nemocí liší od potřeb lidí duševně 

zdravých. Phelan at al. (1995, in Sochorová, 2005) odpovídá 

tak, že specifické potřeby tu jsou, většina potřeb je však 

podobná těm, které mají lidé duševně zdraví. Jde zde i o 

potřeby primární, ale důraz je kladen na potřeby sekundární. 

 

 

5.1. Přístupy k definici specifických potřeb 

 

Přístupů k definici potřeb s ohledem na zdravotní péči a 

specifika potřeb lidí s duševní nemocí je definováno mnoho. 

(Dále zpracováno dle Kalvody, 2005)  

 

Brewin (1992, in Bengtsson, Hansson, 1999) definuje 

přítomnost potřeby, když úroveň fungování člověka klesá nebo 

hrozí, že klesne pod určitou hodnotu, a když je zde 

vyléčitelná nebo potenciálně vyléčitelná příčina. Pojednává o 

potřebě jako o objektivním nedostatku, který může být nahlížen 

ze tří různých hledisek. Prvním je nedostatek zdraví nebo 

pohody, kde se potřeba váže k pacientovým symptomům, 

nedostatku dovedností a sociální nouzi a je definován jako 

nedostatečná úspěšnost v dosahování cílů souvisejících se 

zdravím a pohodou. Druhý pohled je definován jako nedostatečný 

přístup k adekvátní formě a/nebo úrovni institucionalizované 

péče, kterou vyžaduje zdravotní stav. Třetí pohled je Brewinem 

popisován jako nedostatek specifických intervencí 

profesionálů, zahrnující léčbu a sociální podporu.  

Bradshaw (1972, in Bengtsson, Hansson, 1999) pojal potřebu 

ze sociologické perspektivy. Nastínil vyjádřenou nebo 



uživatelem vnímanou potřebu, normativní potřebu zjištěnou 

profesionálem a srovnávací potřebu, která vznikne srovnáním 

s jinou skupinou osob. Takový přístup zdůrazňuje, že potřeba 

je subjektivním pojmem a že přítomnost nebo nepřítomnost 

potřeby závisí na tom, čí hledisko vezme v úvahu. 

Změny v pojetí od šedesátých let, pokud jde o plánování 

zdravotní péče, byly popsány Stevensem a Gabbayem (1991, in 

Phelan, 1995), kteří dospěli k přesvědčení, že vhodná pracovní 

definice potřeby je „schopnost mít nějaký užitek ze zdravotní 

péče“, odlišují tím požadavek, poptávku a nabídku. Pro osoby 

s vážnou duševní nemocí je nezbytné rozšířit tuto definici i o 

sociální péči.  

Thornicroft, Szmuckler (2001) dělí potřeby jedince 

v oblasti péče o duševní zdraví na: 

a) potřeby v oblasti zdraví,  

b) potřeby služeb a  

c) potřeby akce.  

Potřeby v oblasti zdraví jsou měřeny okruhy šetření 

v oblasti kognitivních funkcí/emocí, chování, fyzického zdraví 

a mezilidského fungování, (sociálního fungování a rolí, 

fungování obecně). V této kategorii se používají zejména 

nástroje popisující a měřící sociální fungování: sociální 

úroveň, dosažení (např. zaměstnání), vykonávání sociálních 

rolí a nástroje měřící instrumentální chování. V potřebách 

služeb je důležitou kategorií dostupnost psychiatrických 

služeb (nenaplněné potřeby mohou ukazovat na problém 

v dostupnosti služeb). V kategorii potřeb akce je snaha 

mapovat potřeby pro změnu (akci), šetření těchto potřeb se 

používají zejména pro účely plánování postupu při rozvoji a 

transformaci služeb. 

Phelan a spol. (1995) popisují čtyři základní 

charakteristiky potřeb. První z nich je ta, že každý člověk má 

nějaké potřeby, a přestože lidé s duševním onemocněním 

pociťují některé specifické potřeby, většina jejich potřeb je 



podobná potřebám „normálních“ lidí. Druhým předpokladem je, že 

duševně nemocný má vícečetné potřeby, které nemusí být vždy 

rozpoznány pracovníky služeb, působících v oblasti péče o 

duševní zdraví. Třetím principem vyjadřují, že hodnocení 

potřeb by mělo být součástí běžné klinické praxe a hodnocení 

služby. A čtvrtá charakteristika uvádí, že potřeby by neměly 

být určovány pouze profesionály, tak jak se tomu mnohdy děje. 

I u nás přetrvává hodnocení potřeb klientů založené na 

„objektivním“ hodnocení profesionály. Jde ale předně o 

zkoumání pohledu uživatele na služby péče o duševní zdraví a 

rostoucí zapojování uživatelů do plánování a zabezpečení 

(Fakhoury, 2002). 

 

 

5.2. Nástroje k hodnocení potřeb duševně nemocných 

 

(informace čerpány především z Kalvody, 2005 a Probstové a 

kol., 2006) 

 

Nabízí se otázka, jak potřeby rozpoznat a jak je hodnotit a 

měřit. Problematika hodnocení potřeb duševně nemocných je 

rozšířeným a diskutovaným tématem. 

Klinické a sociální potřeby pacientů trpících duševními 

poruchami (a především schizofrenií) jsou rozpoznávány již 

několik desetiletí, avšak snaha o jejich systematické zkoumání 

a analýzu je zřetelná až v několika posledních letech 

(Middelboe, 2001). Jako prostředky k tomu jsou vyvinuty a 

určeny speciální nástroje, jejichž stručný přehled zahrnuje 

následující část. 

 

Medical Research Council’s (MRC) Needs for Care Assessment 

– NFCAS (Brewin et al., 1987, in Slade, 1999) je dotazník 

vyplňovaný profesionálem či výzkumníkem a poskytuje tedy 

„objektivní“ hodnocení potřeb. V dotazníku se hodnotí 9 



klinických oblastí a 11 oblastí sociálního fungování. Potřeba 

zde existuje, když úroveň fungování klesne nebo když hrozí, že 

klesne pod určitou definovanou úroveň a existuje současně 

potenciální možnost vyléčení, intervence. Potřeba je naplněná, 

když problém vyžaduje takovou péči, která je alespoň částečně 

efektivní, a když neexistuje žádný jiný druh péče, který by 

byl efektivnější. Potřeba je nenaplněná, když problém přitáhne 

jen částečné efektivní péči nebo žádnou a když existují 

efektivnější formy péče. 

Cardinal Needs Schedule (Marshall, 1994, in Slade, 1999) je 

modifikovaná verze MRC Needs for Care Assessment. Identifikuje 

hlavní problémy, které splňují tři kritéria: a) pacient se 

svým problémem chce pomoci, b) problém způsobuje značnou 

úzkost, frustraci nebo nepříjemnosti lidem, kteří se o 

pacienta starají, c) problém ohrožuje zdraví nebo bezpečnost 

jiných lidí. 

Berliner Needs Assessment Schedule (Hoffmen, Priebe, 1996, 

in Fakhoury, 2002) – jedno ze subjektivních hodnocení; 

zaznamenává pacientův názor na potřebu pomoci nebo podpory 

v 16 určených oblastech.  

Bangor Assessment of Need Profile (Carter et. al., 1996, in 

Slade et. al., 1999) se skládá ze sebehodnotícího formuláře a 

formuláře k hodnocení potřeb, které vnímá klíčový pracovník. 

Potřeba je přítomna, když hodnocení položky klesne pod úroveň, 

kterou respondent (uživatel nebo klíčový pracovník) považuje 

za normální nebo běžné fungování, a nepřítomna, pokud je 

respondent v dané oblasti schopen fungovat normálně a 

nezávisle. 

Camberwell Assessment of Need (CAN) – Camberwellský 

formulář pro hodnocení potřeb (Phelan et al., 1999) vyvinul 

britský psychiatrický institut pro komunitní psychiatrii 

PRISM. Autoři CANu jsou: Mike Slade, Graham Thornicroft, Linda 

Loftusová, Michael Phelan a Til Wykes. Jde o nástroj 

k hodnocení potřeb a byl původně vytvořen pro hodnocení potřeb 



dlouhodobě duševně nemocných. Formulář vyplňuje obvykle 

uživatel služeb i jeho klíčový pracovník. CAN je 

polostrukturovaný rozhovor, který zjišťuje, jestli potřeba 

existuje, a pokud ano, jak je silná. Hodnotí se 22 oblastí 

života. Odpovědi jsou hodnoceny na tříbodové škále, 0 - 2. 

Existuje klinická a výzkumná verze CAN-C a CAN-R a dále krátká 

verze CANSAS. Ve verzi klinické a výzkumné se ještě navíc ve 

druhé fázi zjišťuje, jak velká je míra pomoci, které se 

respondentovi dostává od příbuzných a přátel, ve třetí fázi se 

pak získávají informace o současném stupni pomoci od místních 

služeb.  

S metodu CANSAS budu dále pracovat v následující výzkumné 

části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. VÝZKUM 

 

6.1. Výběr metody a cíl  

 



Pro výzkumnou část zkoumání potřeb mi bylo PhDr. Václavou 

Probstovou na základě společné domluvy doporučeno užití metody 

formuláře CANSAS. Informace o něm jsem čerpala z diplomové 

práce Hynka Kalvody (2002), publikace Manuál CAN: 

Camberwellské hodnocení potřeb (Probstová a kol., 2006) a 

článku Hodnocení potřeb duševně nemocných (Sociální práce 

2/2005).  

Cílem výzkumné části bylo zmapovat aktuální potřeby klientů 

chráněných skupinových bydlení organizace Bona o.p.s. Vzhledem 

k současnému neutěšenému stavu v této organizaci jsem 

respondentům položila ještě sedm otázek, jejichž cílem bylo 

zjistit, jak současné změny klienti chápou, jak na ně působí, 

a jak ovlivňují jejich potřeby. Pro srovnání zjištěných 

informací jsem použila výsledky výzkumu Hynka Kalvody 

(citace), který byl proveden též ve chráněných skupinových 

bydleních Bona o.p.s.   

Z důvodu větší přehlednosti je zápis výsledků šetření 

v textu vyjádřen přednostně číselnými hodnotami na místo 

slovního zápisu.   

 

 

6.2. Popis vybraného nástroje Camberwell Assessment of Need 

Short Appraisal Schedule - CANSAS – česká verze 

 

Pro svou výzkumnou část jsem zvolila formulář CANSAS, který 

je v příloze č. 1. 

 Jde o nástroj k hodnocení potřeb, původně vytvořený pro 

hodnocení potřeb dlouhodobě duševně nemocných. Postup jeho 

vytváření, včetně lingvistické validizace a pilotního 

testování, je podrobně popsán v diplomové práci Hynka Kalvody 

(Kalvoda, 2002).  

Tento jednostránkový formulář vyplňuje obvykle uživatel 

služeb i jeho klíčový pracovník. Dotazovaným může být i 

uživatelova blízká osoba.  



Formulář CANSAS především rozpoznává závažné potřeby, než 

aby je popisoval do hloubky. 

 

 

6.3. Vyplnění formuláře 

 

Před započetím vyplňování samotného dotazníku, je třeba 

respondentovi stručně představit průběh šetření, smysl, účel a 

zeptat se, jestli má o vyplnění zájem. Pokud uživatel 

s vyplněním souhlasí, lze přejít k samotnému dotazníku. 

Nejprve je vyplněna „hlavička“ formuláře s iniciály 

respondenta, číslem hodnocení, datem hodnocení a iniciály 

hodnotitele. Zakroužkuje se, jestli dotazník vyplňuje 

uživatel, poskytovatel či blízká osoba uživatele. Já jsem z 

důvodu pozdější analýzy navíc zaznamenávala pohlaví a věk 

respondentů. 

Do 22 hodnocených oblastí života respondentů patří: 

bydlení, strava, péče o domácnost, péče o sebe, denní 

činnosti, tělesné zdraví, psychotické symptomy, informace o 

zdravotním stavu a léčbě, psychické potíže, ohrožuje sebe, 

ohrožuje ostatní, alkohol, drogy, přátelé, intimní vztahy, 

sexualita, péče o děti, základní vzdělání, telefon, doprava, 

peníze a finanční dávky. Konkrétnější otázky ke každé oblasti 

jsou uvedeny kurzívou a mají přiblížit myšlenku otázky. Otázky 

je nutné klást podle uvážení tazatele tak, aby se dobral 

vhodného hodnocení, což vyžaduje nejen tazatelovu zdatnost 

v kladení cílených otázek, ale také znalosti z oblasti 

problematiky duševního zdraví. 

Odpovědi respondentů jsou ve všech verzích CAN hodnoceny na 

tříbodové škále:  

0 = v oblasti není žádný závažný problém (žádná potřeba)  

1 = není závažný problém nebo existuje jen mírný problém, 

protože je poskytována účinná pomoc (naplněná potřeba) 

2 = závažný problém, není poskytnuta pomoc, podpora 



(nenaplněná potřeba).  

Otázky jsou kladeny v každé jednotlivé části CANSASu tak, 

aby identifikovaly:  

a) zda je potřeba (nebo problém) přítomna v této oblasti a 

b) zda je potřeba naplněná nebo nenaplněná.  

Potřeba je naplněná, jestliže není v dané oblasti běžně 

problém, ale problém by existoval, kdyby nebyla poskytována 

pomoc (např. pokud by se respondentovi nedostávalo účinné 

pomoci). Potřeba je nenaplněná, jestliže je právě v dané 

oblasti problém, bez ohledu na to, zda je vůbec nějaká pomoc 

aktuálně poskytována. Na konci hodnocení můžeme říci, kolik 

potřeb má uživatel z těchto dvaceti dvou oblastí a kolik 

z nich je nenaplněných. Uvažuje se časový horizont jednoho 

měsíce.  

Hodnocení každé oblasti má být provedeno dle stejných 

měřítek a je vyjádřeno následujícím algoritmem: 

Jestliže dotazovaný odpověď nezná, neví, nebo nechce 

odpovědět, otázka se hodnotí číslem 9. 

Jinak 

Jestliže je přítomen vážný problém (bez ohledu na příčinu) 

potom hodnotíme číslem 2. 

Jinak 

Jestliže není vážný problém, protože je poskytována pomoc, 

hodnotíme číslicí 1. 

Jinak napíšeme 0. 

Na konci hodnocení sečteme počet naplněných potřeb a 

zaznamenáme do řádku A, počet nenaplněných potřeb do řádku B. 

Nakonec sečteme tato dvě čísla a dostaneme celkový počet 

oblastí, ve kterých byla zjištěna potřeba. Výsledek patří do 

řádku C.  

Z již výše uvedených důvodů, a sice z důvodů zjištění vlivu 

současné situace a změn v organizaci Bona o.p.s. na klienty, 

jsem se všech dotazovaných ptala ještě na doplňující otázky. 

Šlo o tyto otázky: 



- Jak byste popsal/a současnou situaci a změny v Boně? 

- Co ze změn se Vás nejvíce dotýká? 

- Odráží se to nějak v oblastech v dotazníku?  

  Ve kterých? 

- V jakých oblastech dotazníku se díky změnám cítíte      

lépe než dříve? 

- V jakých oblastech se cítíte naopak hůře? 

- Co byste teď nejvíce potřeboval/a? 

- Co byste nejvíce potřeboval/a od Bony? 

 

 

6.4. Využití výsledků šetření 

 

Každý formulář CANSAS může být užit pro uskutečnění čtyř 

hodnocení, jak napovídá množství sloupců vpravo formuláře. 

Jedno hodnocení může znamenat například hodnocení personálu a 

uživatele potřeb před a po intervenci. Další užití může 

zaznamenat hodnocení řady lidí ve specifické době, stejně jako 

uživatele, poskytovatele péče. Čtvrté užití by mělo poskytnout 

přehled změn potřeb v čase.   

Výsledky šetření jsou vhodné pro přípravu individuálního 

terapeutického plánu, monitorování stavu klienta, zjišťovaní 

účinnosti intervencí, plánování a zkvalitňování péče. Lze ho 

použít v různých typech zařízení (komunitní služby – chráněná 

bydlení, denní centra – i  ambulantní zařízení) i pro různé 

skupiny pacientů (např. pro psychotické pacienty, osoby po 

sebevražedném pokusu, seniory).  

Informace z CANSASu mohou být využity také pro kontrolu a 

rozvoj individuální služby, aby například zkoumaly: 

- dopad na potřeby v hodnocených oblastech 

poskytnutím intervence skupině uživatelů nebo pro 

zaznamenání změn napříč skupinou 

- případovou práci v závislosti na přístupech 

různých pracovníků 



- kolik uživatelů má nenaplněné potřeby v určité 

oblasti, aby se případně vyplatilo zaměstnat 

nějakého odborníka 

- výzkumné cíle pro zjištění očekávání personálu a 

uživatelů služeb. 

Já jsem výzkumem sledovala cíl zmapovat potřeby uživatelů 

chráněného skupinového Bona o.p.s. s ohledem na současnou 

situaci v organizaci. Výsledky svého výzkumu jsem pak chtěla 

porovnat s částí výsledků výzkumu Hynka Kalvody a nad rozdíly 

si položit otázky, čím to může být způsobeno a co by bylo 

třeba na stavu služby CHSB ponechat či naopak změnit.  

 

 

 6.5. Realizace výzkumu, dotazování 

 

Šetření proběhlo během první poloviny července 2007 ve 

třech CHSB: 

CHSB „200“, Pod Čimickým hájem 200, 181 00  Praha 8 

CHSB „Kocourkov“, Chráněné bydlení skupinové, U Draháně 

144, 181 00  Praha 8 

CHSB „Mrštíkova“, Chráněné bydlení skupinové, Mrštíkova 

205/23, Praha 10 

Uživatelé ze čtvrtého CHSB osloveni nebyli, neboť službu 

užívají maximálně od 25.6.2007, tedy k době šetření méně než 

měsíc.  

Dotazník vyplnili pouze klienti, resp. tazatelka s klienty.   

Osloveno bylo 32 klientů z celkového počtu 34 těchto 

zařízení a dotazník vyplnilo 25 z nich. 6 klientů vyplnění 

odmítlo: 2 odmítli spolupráci z důvodu nezájmu; 1 proto, že si 

to nepřál vedle stojící přítel; 2 respondenti uvedli, že se 

nechtějí zúčastnit, protože jsou unaveni a 1 respondent odmítl 

bez udání důvodu. 1 dotázaný vyplňování přerušil, protože měl 

sluchové halucinace, které mu bránily v soustředění a 



vyplňování dotazníku. 2 klienti dotázáni nebyli, neboť v CHSB 

bydlí pouze 2 týdny, což nesplňovalo požadavek mapování stavu 

potřeb v rozsahu jednoho měsíce.  

Při dotazování se na zájem o vyplnění dotazníku osvědčilo 

zdůraznit, že dotazníky jsou anonymní. Po tomto ujištění se 

řada váhajících klientů rozhodla pro spolupráci. V diskusi 

uvedu, proč si myslím, že tomu tak mohlo být. 

Nejdříve jsem stručně představila sebe i svůj výzkum 

klientům, a když se nevyskytl žádný problém, přešli jsme 

k vyplňování dotazníku. Vysvětlila jsem princip hodnocení a 

číselnou škálu 0,1,2,9. Klientům jsem nabídla prázdný 

formulář, aby se na něj během testování mohli dívat. Většina 

z nich toho využila. Celkově byl respondentům dotazník jasný a 

srozumitelný. K mému překvapení rychle pochopili princip 

testování a sami odpovídali: „Vidím to na dvojku, protože...“ 

Zdůrazňovala jsem, že v dotazníku nejde o nějaké dobré a 

špatné odpovědi, ale odpovědi pravdivé, tak jak je uživatelé 

vnímají. 

Během pokládání otázek jsem kladla nejdříve otevřenou verzi 

otázky, a když tazatel neodpovídal, snažila jsem se uvést 

příklady a doplňující více uzavřené otázky. 

Délka vyplňování se pohybovala mezi 8-35 minutami, průměrně 

12 minut. 

6.6. Vyhodnocení výzkumu 

 

6.6.1. Charakteristika souboru 

 

Graf 1; Respondenti dle pohlaví 
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Graf 2; Respondenti dle věku  
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Graf 3; Respondenti dle CHSB 
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6.6.2. Analýza dat 

 

Zápis výsledků šetření CANSAS je v příloze č. 2. 

Celkem bylo identifikováno 265 potřeb, z toho 134 

naplněných a 131 nenaplněných. V průměru to znamená 5,36 

naplněných potřeb a 5,24 potřeb na každého jedince, 10,6 

potřeb na každého.  

Průměrný počet oblastí, ve kterých respondenti udávali 

potřeby, byl 10,6. Průměrně tedy v 10 – 11 oblastech vyjádřili 

nějakou potřebu.  

Nejčastěji se objevovaly potřeby (naplněné i nenaplněné) 



následujících oblastí: 1. Bydlení – 17 respondentů, 5. Denní 

činnosti – 17 respondentů, 6. Tělesné zdraví – 18 respondentů, 

7. Psychotické symptomy – 18 respondentů, 9. Psychické potíže 

– 20 respondentů a 22. Finanční dávky – 22 z 25 respondentů. 

Nejméně často pak oblast 11. Ohrožuje ostatní – 4 respondenti, 

12. Alkohol – 4 respondenti a 13. Drogy – 2 respondenti. 

Z hlediska naplněných potřeb byly nejčastěji zmiňovány 

oblasti: 3. Péče o domácnost – 13 respondentů, 7. Psychotické 

symptomy – 11 respondentů a 9. Psychické potíže u 10 

respondentů. Nejméně naplněných potřeb bylo uvedeno 

v oblastech 13. Drogy – ve 2 případech a 17. Péče o děti – 1 

případ. V oblasti 17. Péče o děti, hrálo roli to, že 15 z 25 

dotázaných žádné děti nemá. 

Nejčastějšími oblastmi, v nichž se vyskytly nenaplněné 

potřeby byly: 5. Denní činnosti – 16 respondentů, 6. Tělesné 

zdraví – 12 respondentů, stejně tak i 14. Oblast č. 22., 

Finanční dávky, zaznamenala 16 případů nenaplněných potřeb. 

Nenaplněné potřeby se v nejmenší míře objevily v těchto 

oblastech: 3. Péče o domácnost a 10. Ohrožuje sebe – 1 

respondent, a 13. Drogy – u žádného z respondentů. 

Nejméně potřeb ze všech měl dotazovaný muž z CHSB 

„Kocourkov“ ve věkové skupině 24 – 35 let, a sice celkem 5 

potřeb, z čehož 4 naplněné a 1 nenaplněnou. Naopak nejvyššího 

počtu potřeb dosáhl respondent z CHSB „200“ svými 17 

potřebami, 7 naplněnými a 10 nenaplněnými, rovněž patřící do 

věkové skupiny 24 – 35 let. 

Ženy volily odpověď naplněná potřeba 52 krát a nenaplněná 

potřeba 56 krát. U mužů se naplněná potřeba objevila 82 krát a 

potřeba nenaplněná 75 krát. Celkem měly ženy 108 potřeb. Muži 

pak 157. 

 Přepočteno na počet žen a mužů, na jednu ženu vychází 9,8 

potřeb, z toho 4,7 potřeb naplněných a 5,1 potřeb 

nenaplněných. Na jednoho muže vychází 11,2 potřeb, z čehož je 

5,9 potřeb naplněných a 5,4 potřeb nenaplněných. Ženy tedy 



měly méně naplněných i nenaplněných potřeb než muži.  

Uvažujeme-li jako srovnávací hledisko věk, pak ve věkové 

skupině 24 – 35 let je 116 potřeb, z toho 55 naplněných a 61 

nenaplněných. Vychází tedy 11,6 potřeb na každého, 5 potřeb 

naplněných a 5,5 nenaplněných. Ve věkové skupině 36 – 45 let 

je 27 potřeb, 17 naplněných, 10 nenaplněných, na jednotlivce 

pak 8,5 naplněných a 5 nenaplněných, celkem 13,5 potřeb na 

jedince. Dotázaní ve věku 46 – 55 let vyjádřili celkem 77 

potřeb s tím, že jich 37 označili za naplněné a 40 za 

nenaplněné, tedy na jednotlivce celkem 11 potřeb, 5,3 

naplněných, 5,7 nenaplněných. Nejstarší věková skupina 56 – 65 

let uvedla celkem 45 potřeb, konkrétně 25 naplněných a 20 

nenaplněných, což znamená 9 potřeb na jednotlivce, 5 

naplněných a 4 nenaplněné. Z hlediska věku jsou tedy 

nejspokojenější příslušníci nejstarší věkové skupiny. 

Zvážíme-li konkrétní CHSB, pak uživatelé z CHSB „200“ 

vykázali 85 potřeb, 34 naplněných, 51 nenaplněných. Na 

jednotlivce pak 12,1 potřeb, 4,9 naplněných a 7,3 

nenaplněných. 

Respondenti z CHSB „Kocourkov“ vyjádřili celkem 70 potřeb, 

35 naplněných a 35 nenaplněných. V průměru tam tedy na 

jednotlivce připadá 10 potřeb, z nichž jsou naplněné i 

nenaplněné zastoupeny rovným dílem, 5 potřebami. 

Z dotazníků z CHSB „Mrštíkova“ vyplynulo celkem 110 potřeb, 

65 naplněných a 45 nenaplněných. Na jednotlivce to vychází 10 

potřeb, 5,9 naplněných a 4,1 nenaplněných. Uživatelé z CHSB 

„Kocourkov“ a „Mrštíkova“ tedy vykazují stejně potřeb, více 

jich pak mají klienti z CHSB „200“.   

Výsledky šetření Hynka Kalvody udávají z CHSB „200“ 7 

potřeb na jednotlivce, CHSB „Kocourkov“ 5,8 potřeb a CHSB 

„Mrštíkova“ 7,2 potřeb. V orientačním srovnání s výsledky mého 

šetření vykázalo dřívější šetření v CHSB „200“ o 5,2 potřeb 

méně, v CHSB „Kocourkov“ o 4,3 potřeb méně a v CHSB 

„Mrštíkova“ o 2,8 potřeb méně. Je otázkou, co tyto rozdíly 



způsobilo. Domnívám se, že vliv může mít mj. současná situace 

v organizaci Bona o.p.s. V následujícím textu tedy uvádím 

vyhodnocení doplňujících otázek z dotazníku, které měly za 

úkol případný vliv aktuální situace zjistit a zmapovat. 

 

6.6.3. Vyhodnocení doplňujících otázek 

 

K první otázce „Jak byste popsal/a současnou situaci a 

změny v Boně?“ respondenti často uváděli pojmy jako zhoršení 

finanční situace organizace (9 odpovědí), celkové zhoršení 

služeb (4 odpovědi), chaos (3 odpovědi), nízké platy 

zaměstnancům (2 odpovědi), snížení sociální jistoty vlivem 

politické situace (2 odpovědi). Jeden dotázaný si žádných změn 

nevšiml, 12 respondentů si změn všimlo, ale nic o nich neví.  

Na druhou otázku „Co ze změn se Vás nejvíce dotýká?“ byly 

nejčastější odpovědi: celkově zvýšené výdaje za službu (9 

odpovědí), ztráta kapesného (v 8 odpovědích), nepřítomnost 

personálu během dne (4 odpovědi), častější střídání většího 

množství personálu než dříve (3 odpovědi), více povinností, 

když není přítomen personál (2 odpovědi) a 5 lidí se změny 

nedotýkají nijak.   

Ze třetí otázky „Odráží se to nějak v oblastech v 

dotazníku? Ve kterých?“ vyplynulo, že současná situace a změny 

dle dotazovaných ovlivnily oblast č. 22. Finanční dávky ve 13 

odpovědích, č. 9 Psychické potíže ve 4 odpovědích a č. 6 

Fyzické zdraví ve 2 případech. Prvně jmenovaná oblast tak 

poukazuje na úbytek a nedostatek finančních prostředků 

respondentů. 3 respondenti uvedli, že změny jim zasahují do 

všech oblastí, 6 dotázaným změny do žádné oblasti nezasahují.  

Čtvrtá s pátou otázkou „V jakých oblastech dotazníku se 

díky změnám cítíte lépe než dříve?“ a „V jakých oblastech se 

cítíte naopak hůře?“ zjišťovaly, jestli vliv na potřeby 

dotázaných uvedené v dotazníku je kladný nebo záporný. Kladný 

vliv změn vyjádřili 3 lidé. Dle jednoho se zlepšil jeho 



přístup k telefonu díky nepřítomnosti personálu a větší 

nutnosti telefon užívat, druhý bere změny jako výzvy, které ho 

zocelují a tím posilují sebevědomí a psychickou pohodu. Třetí 

je více spokojen se svými denními činnostmi. Nic se nezlepšilo 

u 12 dotázaných, 5 neví a 5 to zatím nedokáže posoudit. 

Negativní vliv změn vyjádřil 1 dotázaný ve všech oblastech, 

na 2 dotázané má celkově negativní vliv změna terapeuta a na 2 

nepřítomnost personálu. Nežádoucí vliv na oblast financí 

vyjádřilo 8 dotázaných a 10 dotázaných označilo změny za 

starosti a stresy, což jim narušuje oblast fyzického i 

psychického zdraví. Na oblasti potřeb zbylých 8 dotázaných 

změny, dle odpovědí, negativní vliv nemají. 

Odpovědi na šestou otázku „Co byste teď nejvíce 

potřeboval/a?“ byly: peníze u 7 odpovědí, 5 dotázaných mělo 

specifická osobní přání. Jiné bydlení, práci, zdraví a jistotu 

by potřebovali dotázaní vždy ve 3 případech, více klidu by 

potřebovali 2 dotázaní. Zbylí 4 nepotřebovali nic. 

Poslední otázka „Co byste nejvíce potřeboval/a od Bony?“ 

poskytla v 9 případech odpověď „peníze“, ve smyslu menších 

nákladů na službu, shodně v 5 případech „jistotu a určitou 

stabilitu“ a „aby Bona přežila“, 3 dotázaní by od Bony 

potřebovali práci, 3 zachovat bydlení, 3 by chtěli sociální 

byt, 3 dotázaní by potřebovali, aby se změny vrátily do 

předchozího stavu, 3 dotázaní od Bony nepotřebují nic, 2 více 

informací o aktuálním stavu a 2 neví. Jeden dotázaný by ocenil 

menší hektičnost změn. 

 

 

6.7. Diskuze  

 

6.7.1. Mapování potřeb klientů chráněných skupinových 

bydlení BONA o.p.s. 

 

Cílem této části je shrnout prvky a výsledky výzkumu a 



pozastavit se nad nimi jako nad náměty k možné diskuzi. 

 

První, nad čím se pozastavuji, je důležitost anonymity 

mapování pro ochotu respondentů vyplnit dotazník. Domnívám se, 

že původní ostych před vyplňováním v určité míře mohly 

způsobit paranoidní příznaky psychotického onemocnění 

respondentů. Ty, pokud jsou v malé míře, způsobují nedůvěru ke 

světu a ve větší míře pocit ohrožení a následná ochranná 

opatření, mezi která by odmítnutí poskytnutí údajů o sobě a 

svých názorech mohlo patřit. Za druhé mám za to, že svou roli 

mohl sehrát strach ze zveřejnění či vyzrazení odpovědí 

organizaci Bona o.p.s., a v případě „nevhodných“ odpovědí 

dokonce ohrožení možnosti pobytu v CHSB.   

Roli v ochotě vyplnit dotazník v souvislosti s důležitostí 

anonymity pro respondenty mohlo hrát to, že jsem se 

s některými respondenty znala již delší dobu, což pro ně mohlo 

znamenat ujištění, že informace od nich nebudou zneužity. 3 

dotázaní z CHSB „200“ totiž na mou otázku, zda se mnou chtějí 

spolupracovat na vyplnění dotazníku podotklo: „Když jsi to ty, 

tak ano.“ Žádní dotázaný, se kterým jsme se předem neznali 

takovou poznámku neměl. Tolik k motivaci respondentů bez obav 

vyplnit dotazník.  

K výsledkům šetření, že ženy mají méně naplněných i 

nenaplněných potřeb než muži, mě napadají jako vysvětlení 

odlišné mechanismy vyrovnávání se s nimi. Ženy například o 

svých problémech snadněji mluví a snadněji k nim vymýšlejí 

alternativní řešení. Také si snadněji říkají o pomoc, což je u 

mužů potíž, protože cítí stud a vnímají to jako slabost. 

Z hlediska věku měli nejvíce potřeb příslušníci věkové 

skupiny 36 – 45 let, nejméně pak 55 – 65 let. U maxima potřeb 

v souvislosti s věkem a na základě zkušeností s klienty CHSB 

jsem toho názoru, že příslušníci první uvedené věkové skupiny 

jsou celkově nespokojení se svým životním stylem v tomto věku. 

Podle vyprávění respondentů, tedy klientů CHSB, této skupiny 



jsou jejich vrstevníci již zabezpečeni, mají rodiny, život 

smysluplně naplněný a zabezpečený a takto optimistickou mají i 

vidinu budoucnosti. Naopak klienti CHSB mají z posledních 

několika let třeba „jen“ zkušenosti s hospitalizacemi, 

neustálou závislostí na někom nebo něčem a životními 

podmínkami v CHSB, což se jim v kontrastu s vrstevníky zdá 

značně neuspokojivé, a tak se to odráží ve množství 

vyjádřených potřeb. 

Příslušníci nejstarší věkové skupiny jsou často, samozřejmě 

ne všichni, lidé „smíření s realitou“, mající již rozmanité 

životní zkušenosti a životní podmínky v CHSB jim víceméně 

dostačují. Dle jejich výpovědí vědí nebo tuší, že co nestihli, 

už těžko doženou, a znepokojováním se nad tím nic nezlepší, 

proto se tím netrápí. Jejich relativní spokojenost si 

vysvětluji jako nejlepší východisko, ke kterému dospěli, což 

určuje jejich míru potřeb. 

K rozdílnosti množství potřeb dle CHSB mě napadají dvě 

vysvětlení. Na doplňující otázky odpovídali ze všech CHSB 

v nejvyšší míře uživatelé CHSB „200“ a projevili tak nejvyšší 

informovanost se změnami v organizaci, zároveň měli nejvyšší 

míru potřeb. Jelikož jsou změny v organizaci Bona o.p.s. 

znepokojující, lze si myslet, že právě informovanost o 

znepokojivých změnách ovlivnila jejich potřeby ve smyslu 

zvýšení. Druhé vysvětlení se týká změny terapeuta na CHSB 

„200“. Kromě uvedených změn se klienti CHSB „200“ musí potýkat 

navíc se souvisejícími změnami, oproti uživatelům zbylých dvou 

CHSB, kde se terapeut nezměnil. Tedy další změna, pro mnohé 

znamenající změnu a znejistění. 

 

Ohledně vlivu na rozdíl mezi výsledky mého šetření a 

výsledky šetření Hynka Kalvody se lze domnívat, že současné 

změny a situace organizace Bona o.p.s. mají vliv na potřeby 

klientů. Dotazovaní totiž uvedli, že nějaký vliv na oblasti 

dotazníku dle doplňující otázky č. 3 má současná situace ve 22 



případech. A přemýšleli-li nad vlivem negativním, změnu 

k horšímu - tedy i nárůst potřeb - vyjádřili 44 krát.  

Zde se nabízí několik vysvětlení: Rozdíl mohla způsobit 

změna skladby dotazovaných klientů, na jejichž potřeby jsem se 

ptala. Změna byla také v osobě tazatele. Mluvím tedy o 

reliabilitě metody, přičemž mohlo mít na rozdílnost výsledků 

vliv to, že jsem neabsolvovala zácvik k metodě CANSAS a Hynek 

Kalvoda také ne. Společný zácvik v této metodě by měl mj. 

minimalizovat rozdíly mezi jednotlivými šetřeními, a tedy 

zvýšit reliabilitu měření. Je možné, že k odlišnosti ve 

výsledcích přispěl také osobní vliv a odlišnosti mezi 

tazateli, například jejich detailní pochopení otázek a způsob 

kladení těchto otázek. To i přes to, že jsem se vlivu díky 

rozdílu v tazatelích snažila předejít důsledným následováním 

pokynů uvedených v Kalvodově práci. 

Fakt, že hodnocení CANSASu zaznamenává subjektivní pohled 

jak klientů, tak tazatelů, mohlo přispět k rozdílnosti 

v subjektivních pohledech, po čemž pak následovala rozdílnost 

ve výsledcích. 

Na rozdílech se rovněž mohlo podílet to, že klienti díky 

rozdílným vlivům tazatelů různě pochopili otázku, tedy se i 

následná odpověď lišila. 

 

6.7.2. Návrh na následnou inovaci poskytovaných služeb 

 

Název této kapitoly představuje druhou půlku názvu 

bakalářské práce, který jsem vymyslela v prosinci 2006 před 

podáním žádosti o schválení tématu bakalářské práce. Původně 

jsem měla ambice dostát této části názvu. Avšak po již výše 

uvedených změnách a výsledné situaci v organizaci Bona o.p.s. 

jsem své stanovisko přehodnotila. Nyní jsem toho názoru, že v 

současné situaci není akutně zapotřebí měnit služby, jako 

spíše charakter služeb stávajících. Neměnit tak služby, ale 

současnou neutěšenou situaci.  



Snažila jsem se, aby návrhy vycházely z potřeb a výpovědí 

uživatelů služeb. Dle nich uživatelé kritizují: rychlé a 

překotné změny, nepřítomnost personálu, nedostatek financí a 

nedostatek informací o aktuálním stavu. Naopak potřebují: 

určité jistoty, nebo alespoň ujištění o budoucí existenci 

organizace; aby měli kde bydlet, kde se stravovat a kde žít.  

Jak tyto požadavky realizovat? Je mi jasné, že nejde o 

lehkou situaci a kdyby bylo nalezení řešení snadné, už by s 

ním lidé k tomu povolaní, vedení organizace, přišli. Říkám si 

ale, že alespoň něco zlepšit jít musí.  

Jak se vyhnout překotnosti změn? Jistě obtížně. Změny, 

které přicházejí, člověk neovlivní, může ale ovlivnit svůj 

přístup k nim, to, kolik o nich ví. Mám zato, že zde hraje 

svou roli nedostatek informací a časté zvolání klientů: „Co 

s námi bude?!“ vyjadřuje spíše strach z neznáma. Přímo 

vyjádřená potřeba dvou dotázaných  "více informací o aktuálním 

stavu" této domněnce dle mého mínění přitakává. Organizací se 

linou všelijaké zvěsti a katastrofické scénáře o budoucnosti 

její a následně i jejích klientů. Jednotné informace od 

jednoho člověka přednesené na komunitě, tj. každodenním 

setkání klientů CHSB, by mohlo zmírnit tento šum a z toho 

vycházející strachy a nezodpovězené otázky. Potřebu větší 

jistoty spojuji také s tímto tématem. Myslím, že poskytnout 

ujištění o tom, že se vedení organizace snaží pro její chod a 

prosperitu udělat maximum, může k jistotě přispět. 

Nepřítomnost personálu. Mým názorem je, že zmírnění tenze a 

nespokojenosti pramenící z nepřítomnosti personálu by mohlo 

být dosaženo jasným oznámením, že z určitých konkrétních 

důvodů došlo k přerušení stálé přítomnosti personálu a že 

tento stav pravděpodobně potrvá např. do konce kalendářního 

roku nebo do odeznění změn. O dalších změnách budou všichni 

včas informováni. Na tuto myšlenku mě přivedla jedna 

respondentka z CHSB „Kocourkov“, která tam bydlí 6 týdnů. Ta 

během vyplňování dotazníku uvedla, že když na CHSB šla bydlet, 



počítala s nepřetržitou přítomností personálu. Personál tam 

podle ní měl být a není, proto jí teď chybí. Odvozuji tak 

z toho, že kdyby měla ona i ostatní uživatelé jasné informace, 

že personál na CHSB již není nepřetržitě, že teď je to jeden 

z rysů služby a ne omyl, tedy by s ním ani nepočítali a neměli 

by ho postrádat.  

Řešit nedostatek financí je rovněž nelehká záležitost. Výše 

finančních příjmů se za stávající situace organizace Bona 

o.p.s. ovlivňuje bezpochyby těžko, a do poskytování rad 

organizaci se v žádném případě nechci pouštět. Klienti své 

příjmy moc ovlivnit nemohou, především ve smyslu jejich 

zvýšení. Mohou ale ovlivnit své výdaje. Například každé CHSB 

rozhoduje o tom, co se v něm bude jíst. Peníze na nákup 

surovin jsou v dostatečné výši a mají i své rezervy. V běžném 

životě se při nedostatku peněz šetří všude, kde je to jen 

trochu možné, tedy i na stravě. Napadá mě, že by současná 

finanční situace v Bona o.p.s. mohla být využita jako jakýsi 

model do běžného života, jak se zachovat, když zrovna nejsou 

finance. Klient by mohl být zapojen do procesu úspor při 

vymýšlení jídelníčku, což by přineslo nejen finanční úsporu 

(která by např. po rozpočítání na jednotlivce mohla znamenat 

malé zvýšení příjmu klienta), ale také by byl klientovi 

poskytnut návrh, jak ušetřit později v klientových běžném 

životě Pokud je mi známo, finanční úspory v oblasti nákladů na 

provoz CHSB v žádném z nich neprobíhá. 

V rámci výše nastíněné myšlenky o využití nedostatku 

financí jako impulzu pro rozvoj úsporných opatření, by mohla 

být věnována i zvýšená míra pozornosti těm klientům, kteří 

v CHSB jen nečinně sedí, a přitom si stěžují na nedostatek 

peněz. Právě jim zdůrazňovanou souvislost mezi jimi 

vynaloženým úsilím a sklizeným úspěchem, tedy například mezi 

sehnáním práce a zlepšením dosavadní finanční situace, 

spatřuji jako terapeutický prvek nabízející se v této nelehké 

situaci.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

 

Přehled historie péče o lidi s duševním onemocněním ukázal, 

že poskytovaná péče se odvíjí od dobového výkladu nemoci. 

Postupem času se z interpretace duševní nemoci jako daru či 

trestu vyšších mocností za vystřídání období pojetí tělesné či 

duševní nerovnováhy vyvinulo pojetí duševní nemoci jako nemoci 

těla. Péče o duševně nemocné se stala léčbou a patřila 

výhradně do nemocničního prostředí. Časem následovalo 

rozšiřování biologického aspektu o aspekty psychosociální, což 

si vyžádalo rozvoj mimonemocniční péče. V mimonemocniční péči 

je všeobecně tendence lidi s duševním onemocněním nevyjímat 

z jejich přirozeného prostředí, ale naopak je v něm maximálně 

udržet, zapojit či do něj navrátit. Právě tyto tendence jsou 

v současnosti aktuální a vystihují je v práci vysvětlené pojmy 

komunitní péče a psychosociální rehabilitace.  

Jednou ze služeb návratu člověka s duševním onemocněním do 

běžného života je podpora v bydlení.       I podpora bydlení 

prošla řadou vývojových podob a změn. Jedny z posledních změn 

v České republice přinesl zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 

sužbách. Těmito změnami, konkrétně ve službě tří chráněných 

skupinových bydlení organizace Bona o.p.s. jsem se zabývala 

v samostatné části práce. Společným tématem služby podpory 



bydlení a tématem mého zájmu bylo téma kvality života lidí 

s duševním onemocněním. Mě navíc zajímala kvalita uživatelů 

služby CHSB v souvislosti se současnými změnami a situací 

v organizaci Bona o.p.s.. 

Kvalita života vychází mj. z potřeb lidí s nemocí, 

uživatelů služby podpory bydlení. Existuje mnoho přístupů a 

metod, jak tyto potřeby definovat, zjišťovat a měřit. Jejich 

příklady i se stručným popisem jsou v páté kapitole. Metodu, 

kterou jsem pro svou bakalářskou práci zvolila, se jmenuje 

CANSAS. Tento nástroj má podobu jednostránkového formuláře, 

který jsem vyplňovala osobně a vždy zvlášť s každým klientem. 

Intenzita potřeb je ve formuláři  hodnocena na škále: 0 = 

v oblasti není žádný závažný problém (žádná potřeba); 1 = není 

závažný problém nebo existuje jen mírný problém, protože je 

poskytována účinná pomoc (naplněná potřeba); 2 = závažný 

problém, není poskytnuta pomoc, podpora (nenaplněná potřeba). 

Formou polostrukturovaného rozhovoru jsem tak zjišťovala, 

jestli daná potřeba ve formuláři uvedených dvaceti dvou 

oblastech existuje, a pokud ano, tak jakou má intenzitu. 

Mým cílem bylo zmapovat potřeby klientů CHSB Bona o.p.s. a 

výsledky porovnat s výsledky šetření Hynka Kalvody (Kalvoda, 

2002) ze stejných CHSB organizace Bona o.p.s.. Na základě 

srovnání výsledků obou šetření a výsledků mnou přidaných 

doplňujících otázek jsem pak hodlala vyvodit, jestli změny a 

situace v organizaci mají vliv na potřeby klientů, popřípadě 

jaký. Mé očekávání před šetřením bylo takové, že jestli 

výsledky ukáží nějaký vliv situace v organizaci, bude zde 

prostor pro mé návrhy na inovaci poskytovaných služeb ve 

smyslu jejich zlepšení ve prospěch zvýšení jejich kvality.  

K šetření bylo osloveno 32 klientů CHSB Bona o.p.s., 

z nichž se ho zúčastnilo 25. Většině respondentů se dotazník 

zdál srozumitelný jak formou, tak obsahem.  

 Celkem bylo identifikováno 265 potřeb, z toho 134 

naplněných a 131 nenaplněných. Výsledky ukázaly v průměru 5,36 



naplněných potřeb a 5,24 potřeb na každého jedince, 10,6 

potřeb na každého. Nejméně potřeb ze všech měl dotazovaný muž 

z CHSB „Kocourkov“ ve věkové skupině 24 – 35 let, a sice 

celkem 5 potřeb. Naopak nejvyššího počtu potřeb dosáhl 

respondent z CHSB „200“ svými 17 potřebami rovněž patřící do 

věkové skupiny 24 – 35 let. Zvážíme-li konkrétní CHSB, pak 

uživatelé z CHSB „200“ vykázali na jednotlivce 12,1 potřeb. 

Respondenti z CHSB „Kocourkov“ vyjádřili na jednotlivce 10 

potřeb a z dotazníků z CHSB „Mrštíkova“ vyplynulo na 

jednotlivce rovněž 10 potřeb. Výsledky šetření Hynka Kalvody 

udávají z CHSB „200“ 7 potřeb na jednotlivce, CHSB „Kocourkov“ 

5,8 potřeb a CHSB „Mrštíkova“ 7,2 potřeb. Kalvodovy výsledky 

jsou tedy ve všech CHSB nižší než výsledky mého šetření. 

Ohledně vlivu na rozdíl mezi výsledky mého šetření spolu 

s odpověďmi na doplňující otázky a výsledky šetření Hynka 

Kalvody se lze domnívat, že současné změny a situace 

organizace Bona o.p.s. mají vliv na potřeby klientů. 

Dotazovaní totiž také uvedli, že nějaký vliv na oblasti 

dotazníku dle doplňující otázky č. 3 má současná situace u 22 

z nich, a přemýšleli-li nad vlivem negativním, změnu 

k horšímu, a tedy i nárůst potřeb, vyjádřili v různých 

oblastech 44 krát.  

V části „Návrhy na následnou inovaci poskytovaných služeb“ 

jsem se proto věnovala možnostem pozměnění rysů služeb v CHSB. 

Jejich společným jmenovatelem je zjednodušeně řečeno zvýšení a 

zkvalitnění informovanosti uživatelů o aktuálním stavu, jakési 

odtajnění aktuální pro klienty tajuplné situace, ze které pro 

ně plyne strach, stres, nejistota a obavy.   

Návrhy na inovaci rysů služby nejsou žádná revoluční 

řešení, čehož si jsem vědoma, ale spíše jen malé návrhy, 

vycházející z výsledků šetření a mého pohledu z praxe, které 

mohou sloužit jako inspirace. Mohou se pak za případné 

spolupráce klientů s personálem Bona o.p.s. rozvinout a třeba 

i účelně uplatnit.  



Co se týče dostání cílů práce uvedených v úvodní části, 

naplnění prvního bodu „splnění studijních požadavků 

k dokončení bakalářského stupně vzdělání“ před státními 

závěrečnými zkouškami nemohu posoudit. Svou povinnost ve formě 

napsání a odevzdání bakalářské práce však považuji za splněnou 

a k dosažení cíle jsem se tím bezesporu přiblížila.  

Druhý cíl „získat nové informace z oboru“ se vzniklou 

potřebou informací k napsání této práce splnil.  

Třetí cíl „prezentací práce informovat a obohatit profesní 

kolegy“ lze také považovat za naplněný, neboť při vzniku této 

práce jsme s mnohými kolegy vedli tématické diskuze, které, 

myslím, nekončí. Ty slouží ke tříbení našich názorů a 

vzájemnému profesnímu obohacování. 

Ve splnění dalšího uvedeného cíle „nabídnout zpětnou vazbu 

vedení organizace a poskytnout návrhy na inovaci služeb za 

současného stavu a změn“ z mé strany nevidím překážky. V brzké 

době se však bude měnit stávající vedení organizace a na jeho 

místo nastoupí zcela jiní lidé, o jejichž zájmu o komunikaci 

se zaměstnanci a jejich návrhy mohu zatím jen spekulovat.  

Naplnění posledního cíle „možnost zkvalitnění života 

klientů v CHSB“ nemohu posoudit, neboť je otázkou budoucnosti 

a přístupu nového vedení organizace, jak bude možno 

spolupracovat a návrhy případně uplatnit do praxe. 
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Česká verze 

Bakalářská práce vychází z  praxe a teorie získané během mé práce v Chráněném 

skupinovém bydlení (dále CHSB) organizace Bona o.p.s. od ledna 2006 do srpna 2007.  

Motivy k napsání práce byly dilematické otázky, které vyvstávaly v průběhu praxe. Otázky se 

týkaly toho, zda a do jaké míry poskytované služby CHSB odpovídají potřebám lidí 

s duševním onemocněním.  

V teoretické části práce je nastíněna historie problematiky duševní nemoci a péče 

poskytované lidem s tímto znevýhodněním od prvotních zmínek po současnost. Následující 

části se zabývají současnými pojmy komunitní péče a psychiatrické rehabilitace, dále se 

konkretizují na oblast podpory v bydlení, podpory bydlení v českých podmínkách, 

v organizaci Bona o.p.s a končí popisem aktuálního stavu služby podpory v bydlení Bona 

o.p.s. v souvislosti se změnami souvisejícími s účinností zákona č. 108 Sb. o sociálních 

službách. 

Protože mým cílem bylo zaměřit se na potřeby klientů CHSB Bona o.p.s., v teoretické 

části je také zpracována problematika potřeb a specifických potřeb lidí s duševním 

onemocněním a možnostech jejich mapování. 

Praktickou částí, výzkumem, se věnuji mapování potřeb uživatelů služeb chráněného 

skupinového bydlení. K výzkumu byla použita metoda CANSAS (Camberwell Assessment of 

Need Short Appraisal Schedule) a sedm doplňujících otázek. 

Cílem výzkumné části bylo zmapovat aktuální potřeby klientů chráněných skupinových 

bydlení organizace Bona o.p.s. a porovnat je s výsledky šetření Hynka Kalvody, který 

prováděl šetření v roce 2002. Z tohoto srovnání vyplynul celkový nárůst potřeb klientů CHSB 

Bona o.p.s. oproti minulosti.  

V rámci diskuzní části jsou předloženy možnosti, co rozdíly ve výsledcích obou šetření 

mohlo způsobit. Ohledně vlivu na rozdíl mezi výsledky mého šetření spolu s vyhodnocením 

odpovědí na doplňující otázky a výsledky šetření Hynka Kalvody se lze domnívat, že 

současné změny a situace organizace Bona o.p.s. mají vliv na potřeby klientů, a sice vliv spíše 

negativní.  

Následná část zabývající se inovací poskytovaných služeb vychází z vyhodnocení právě 

doplňujících otázek a uvádí možná opatření ke zmírnění negativních vlivů změn na klienty. 



Stanovené cíle  se týkají obohacujícího vlivu této bakalářské práce pro mě, pro mé 

kolegy, organizaci Bona o.p.s. a přínosu pro klienty užívající služeb CHSB Bona o.p.s.. Tyto 

cíle mají hledisko jako osobního, tak profesního přínosu. 

The English version 

          This bachelor thesis is based on the experience acquired during my work at the 

Sheltered Group Housing (SGH hereafter) run by Bona o.p.s from January 2006 to August 

2007. Some controversial issues which arouse throughout my practice there were the motives 

for writing the thesis. The issues were related to ideas whether and to what level the service 

provided by SGH is sufficient for the needs of people with mental illness. 

          In the theoretical part, there is an outline of history of mental illness and the care 

provided to the people with this disability from the time it was first mentioned until today. 

The following parts deal with the contemporary terms of community care and psychiatric 

rehabilitation and concretization for the assistance in living; assistance in living in the local – 

Czech – conditions, assistance in living at organization Bona o.p.s. and it ends up with the 

description of the current situation of the assistance in living at Bona o.p.s. after the changes 

brought by the Legislative Act on Social Services No. 108. 

          It was my aim to focus on the needs of the clients of SGH Bona o.p.s. Therefore the 

theoretical part deals with the needs and special needs of the people with mental illnesses and 

the possibility of their mapping as well.  

          In the practical part, the research, I deal with the mapping of the needs of clients using 

the services of SGH. The research uses the CANSAS (Camberwell Assessment of Need Short 

Appraisal Schedule) method and seven additional questions. 

          The aim of the research part is to map the actual needs of the clients of SGH Bona o.p.s. 

and to compare them with the results of Hynek Kalvoda’s research done in the year 2002. 

This comparison shows the overall increase in the needs of SGH Bona o.p.s. today. 

          In the discussion part, there are suggested possibilities of what might have caused the 

differences in the two surveys. From my results of the research including the results brought 

by the answers to the additional questions in the comparison with Hynek Kalvoda’s research, 

we can assume that the current changes and the situation at organization Bona o.p.s. have a 

negative influence. 

          The following part concerned with the innovation of the provided services is based on 

the evaluation of the additional answers and suggests possible actions for reducing the 

negative influences on the clients. 



          The set aims concern with the enriching influences of this bachelor thesis on me, on my 

colleagues, organization Bona o.p.s. and the contribution to the clients using the service of 

SGH Bona o.p.s. The aims bring both personal and my professional aspect.  

 

 


