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ANOTACE 
 
Text se zabývá náročnými životními situacemi v životě jedince v kontextu rodinného 
systému. Objasněny jsou jednotlivá teoretická východiska s důrazem na fenomén krize 
a nastíněny jsou její projevy, důsledky v různých obdobích života. Podrobněji je 
analyzována problematika krize dítěte, dospívajícího, dospělého a krize rodiny jako 
celku. V praktické části je charakterizováno zařízení St. Hedwig, které zohledňuje 
proces změny a růstu v rodině, a z nich vyplývající potenciální i zjevné konflikty. 
Terapie rodičů i dětí jsou orientovány na prohlubování jejich schopností vyrovnávat se 
se stresem, frustrací, konfliktem, řešit náročné životní situace. 
 

 

Klíčová slova v jazyce práce: 

 
náročné životní situace,  

stres,  

frustrace,  

konflikt,  

dospívající v krizi,  

dospělý v krizi,  

rodina v krizi,  

pomoc v krizi,  

sociálně pedagogická práce s rodinou. 
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CCAARRIITTAASS  HHAAUUSS  SSTT..  HHEEDDWWIIGG  IINN  BBAADD  SSTTEEBBEENN::  

PPRROOBBLLEEMMSS  OOFF  EEXXAACCTTIINNGG  LLIIFFEE  SSIITTUUAATTIIOONNSS  

  

AANNNNOOTTAATTIIOONN  

 
 
The thesis is about exacting situations of life in life of individual in family system 
context. Particular theoretical bases are explained in the text with accent on phoenix of 
crisis together with its displays and consequences in different periods of life. There is in 
details analyzed dilemma of crisis of child, teenager, adult and crisis of family. In 
practical part there is characterized Institute St. Hedwig, where they are specialized in 
processes of change in families and their potential conflicts. Therapies of children and 
parents are oriented in improving their abilities to cope with stress, frustration and how 
to cope with exacting situations in life.  
 
 
 
Key words in language of this final work:  
 
exacting situations of life, 

stress, 

frustration, 

conflict, 

child in crisis, 

teenager in crisis, 

adult in crisis, 

family in crisis, 

help in crisis, 

social educational work with family. 
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ÚÚVVOODD  

 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila problematiku náročných životních 

situací v kontextu podpůrných programů v zařízení Caritas Haus St. Hedwig v Bad 

Steben.  

 

K výběru tématu mne vedla praxe v zařízení rekreační a rodinné terapie určené 

pro matky s dětmi nebo pro otce s dětmi Caritas Haus St. Hedwig Bad Steben (severní 

Bavorsko, SRN), absolvovaná v celkovém rozsahu 6 týdnů v létě 2004 a 2006. Dále 

účast na cyklu přednášek o psychosociálních potřebách dětí a rodičů ve spojitosti 

s rozvodovou problematikou, pořádaném sdružením Spravedlnost dětem a poznatky 

získané ze semináře Krizová intervence. 

 

 Práce je rozdělena do dvou částí, které na sebe tématicky navazují. První část 

obsahuje teoretická východiska, které jsou následně prakticky zpracovány v druhé části 

textu. Metody, kterými budu tyto jevy zkoumat jsou: studium odborné literatury 

a informace získané z rozhovorů s pracovníky zařízení St. Hedwig. 

 

V úvodní části jsou uvedeny základní poznatky a charakteristiky náročných 

životních situací. Vycházeno je přitom z psychologického a pedagogického pohledu. 

Rozpracovány jsou základní pojmy jako stresové, frustrující a konfliktogenní situace.  

Utváření osobnosti zdaleka neprobíhá hladce a klidně. Během vývoje jedinec 

naráží na různé překážky, obtíže, rozpory a konflikty. Pokusila jsem se tedy 

v následující kapitole shrnout základní poznatky o krizi a poukázat na specifické 

problémy vyskytující se v dané fázi vývoje (tzn. krize spojené s jednotlivými fázemi 

lidského života v období dětství, dospívání a dospělosti). 

Nedílnou součástí této problematiky jsou partnerské vztahy manželů. Této 

oblasti je věnována pozornost v další kapitole teoretické části. Zdravé vztahy jsou velmi 

důležitým faktorem stability a fungování rodiny. Vztah mezi manželskými partnery, ale 

i mezi rodiči a dětmi, přináší i celou řadu problémů, které se zejména projevují 

v emocionálních vztazích a mohou vést k oslabení funkcí rodiny. Tento uvedený stav 

vede k nižší stabilitě rodiny, který může vyústit až v krizovou situaci a v rozpad rodiny. 
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Proto je následující text věnován problematice rodiny z hlediska diagnózy 

krizové situace. Je naznačena také možnost krizové intervence, která může přispět řadou 

metod a technik k posílení stability manželství a rodiny.  

 

Praktická část je věnována výše zmíněnému zařízení, které se snaží spojit 

léčebnou terapii (zdravotní rehabilitaci) se sociálně pedagogickým vedením a rodinnou 

terapií. Tím se míní minimalizovat sociální a zdravotní rizikové faktory soužití 

matek/otců a dětí, které mohou vést k narušení harmonického soužití v rodině. Důraz je 

zvláště kladen na důležitost poznání sebe samého a svých schopností pro překonávání 

nepříznivých životních situací, tzn., že toto zařízení neposkytuje krizovou intervenci, 

pouze se snaží o podporu a eventuelně odkazuje na další jiné instituce. 

Zařízení je nejprve podrobně charakterizováno; popsána je cílová skupina, 

indikace pro pobyt, forma poskytovaných služeb, cíle terapií. Uvádím zde rovněž 

zpracovanou kazuistiku rodiny, kterou jsem měla možnost během své praxe poznat 

a vést konzultace s odborným personálem.  

 

Cílem mé práce je podat komplexní obraz o náročnosti životních situací 

u jedince. Obecně bych chtěla ukázat, že krize není nic výjimečného v životě a že pokud 

se objeví, je možné ji určitým způsobem i řešit. 

Téma náročné životní situace je celospolečenské, týká se každého člověka, 

a proto je myslím žádoucí, aby se každý z nás pokoušel zvládat problémy související se 

změnami a s přizpůsobením. Tento text by měl vést čtenáře k zamyšlení hledání klíče 

k zachování vnitřní rovnováhy v proměnách života. 
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11..  NNÁÁRROOČČNNÉÉ  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  SSIITTUUAACCEE  ZZ  HHLLEEDDIISSKKAA  VVZZTTAAHHUU  ČČLLOOVVĚĚKKAA  
AA  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ    

 

Jedním z důsledků stále rychlejšího životního tempa je to, že musíme čelit 

častým změnám ve svém okolí i v životě. Každá velká změna nebo otřes vnáší do 

našeho života nerovnováhu a  bere nám pevnou půdu pod nohama. Následující text 

uvede základní poznatky o konfliktu, frustraci a stresu, tzn. o náročných situacích, kdy 

v cestě za uspokojením potřeb stojí překážky, které se obtížně překonávají. V těchto 

situacích vzniká stav neuspokojení, napětí, zklamání apod., který může mít negativní 

dopad na zdraví a sociální fungování jedince. Překážkami, které se neustále staví 

člověku do cesty, i způsoby, jimiž je člověk může překonávat, to je častým tématem při 

skupinových či individuálních terapií v zařízení St. Hedwig v Bad Steben. 

Život klade na člověka na každém kroku menší nebo větší požadavky. 

Uvědomujeme si to nejen při práci, ale i při sportovním utkání, na výletu, po složené 

zkoušce, po vzrušené výměně názorů s člověkem, který je nám blízký apod. 

Obecně vzato, život náleží v nepřetržitém porušování a obnovování dynamické 

rovnováhy, ve vzájemném působení jedince a okolí. Organismus se znovu a znovu 

dostává do situace, kdy postrádá některé z podmínek nezbytných k jeho životu 

a rozvoji. Tím vzniká neklid, napětí. K překonání tohoto stavu rozvíjí činnost, která 

vede k uspokojení příslušné potřeby. Tím dosahuje dynamické rovnováhy, která se však 

dříve nebo později znovu poruší změnami vnějších podmínek, změnami požadavků 

kladených zvenčí na organismus i změnami způsobenými procesy uvnitř organismu. 

Mnohé situace jsou značně náročné1, ale nemusí ještě vyvolat funkční poruchu. 

Vyvolají sice zvláštní stav – stav konfliktů, frustrace nebo stresu-, ten však může, ale 

nemusí přejít v poruchu. To jsou situace konfliktogenní, frustrující a stresové, z nichž 

jen některé a pouze v některých podmínkách se stávají situacemi patogenními. 

Existuje ovšem mnoho situací, které se uvedeným podobají, nejsou však ještě 

takové, aby vyvolaly frustraci nebo stres, tím méně poruchu. Jde o takové situace, kdy 

dosažení cíle, splnění úkolu, uspokojení potřeby není uskutečnitelné běžnými způsoby, 

                                                 
1 Tzv. patogenní situace, které vzbuzují závažné poruchy chování člověka a vážně narušují jeho osobnost. 
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kdy vyžaduje překonání určitých obtíží, překážek, komplikujících okolností. Tyto 

situace mohou nést označení jako prosté náročné situace.2 

Rozdíly mezi jednotlivými skupinami situací jsou ovšem relativní. Táž situace 

může být pro jeden organismus prostou náročnou situací, pro jiný (nebo pro týž 

organismus za jiných podmínek) již konfliktogenní, frustrující, stresová nebo přímo 

patogenní. Termín, který souhrnně označuje jak prosté náročné situace, tak i situace 

konfliktogenní, frustrující, stresové a patogenní, uvádí J. Čáp a Z. Dytrych jako náročné 

životní situace (popř. zkráceně náročné situace). 

Tyto výše uvedené situace mohou mobilizovat organismus, podněcovat člověka 

k učení, k hledání nových cest, k vedení k vyšším výkonům svalovým, nervovým, 

intelektuálním, citovým, volním, podněcují rozvoj osobnosti. Zároveň však za určitých 

okolností (při nepřiměřeném stupňování náročnosti situace vzhledem k možnostem 

jedince) se stávají zdrojem nežádoucích stavů a reakcí, popř. podmínek dalšího vývoje 

jedince. 

Tyto stavy vznikají, když se buď obtíže stupňují, nebo když se snižuje jedincova 

odolnost k nim, popř. když obojí změny probíhají současně.  

1.1 Společné znaky stresu, frustrace a konfliktu  

 

Následující kapitola se zabývá tím, co spojuje problematiku náročných životních 

situacích a naopak čím se od sebe jednotlivé stavy odlišují. 

Některé znaky jsou společné všem třem stavům, tj. stresu, frustrace a konfliktu. 

Jestliže se člověku nepodaří vyrovnat se s vystupňovanými náročnými situacemi 

nějakým poměrně jednoduchým způsobem, hledá jiné způsoby. Připravuje se 

k náročnější akci zvýšením aktivní úrovně nejvyšších částí ústředního nervstva 

i ostatních orgánů jim podřízených. To se projevuje celkovým vzrušením, zrychlením 

tepu a dýchacích pohybů, pohybovým neklidem, třesem, grimasami, nespavostí, 

prudkými afekty, pocitem vnitřního napětí a neklidu (tenze), vystupňováním fantazijní 

a myšlenkové aktivity, stavem zesílené motivace. U některých jedinců a v některých 

situacích se napětí projevuje naopak extrémní nečinností (strnulým postojem 

a mlčením). Někdy se narušují poznávací procesy: vznikají iluze, jedinec hodnotí 

nesprávně podmínky (např. velikost překážek a nebezpečí) anebo nesprávně chápe 

projevy druhých lidí (např. vidí nepřátelský postoj k sobě i u těch, osob, které ho 

                                                 
2 Srov. Čáp, J., Dytrych, Z. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha : SPN, 1968. s. 25. 
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nemají).3 Při déletrvajícím stresu a v afektech se narušují pohyby: člověk vráží do 

okolních předmětů, nástroje mu padají z ruky, není schopen jemných pohybů a přesné 

kontroly, dopouští se chyb, které mohou vést k nehodám. Častým znakem stavu 

konfliktu, frustrace a stresu jsou pocit úzkosti a nejistoty, zejména pokud je ohroženo 

(skutečně nebo domněle) uspokojování potřeb do budoucnosti. 

Z uvedeného vyplývá, že frustrace, konflikt a stres jsou stavy, při kterých se 

v reakcích jedince začínají objevovat vedle prvků přizpůsobivých, adaptivních, i prvky 

nepřiměřené, patologické, které se mohou stát překážkou zvládnutí náročné situace. 

Přestože konflikt, frustrace a stres mají mnoho společného, jsou mezi nimi i rozdíly, 

které nás vedou k zachování tří uvedených odlišných termínů. 

1.2 Stres  

 
Stres se běžně chápe jako stav vzbuzený takovou náročnou životní situací, 

v které nějaká rušivá okolnost působí na organismus, ztěžuje mu plnění úkolů, 

uspokojování potřeb. Jde tu např. o přetížení obtížnými pracovními úkoly i jejich 

množstvím, popř. nezbytností splnit je v časové tísni (časový stres), o pobyt v horkém, 

chladném, hlučném prostředí, o náhlé změny prostředí, o nadbytek podnětů v prostředí 

velkoměst (hluk, záplava světel, zboží, reklam, lidí, dopravních prostředků apod.), ale 

též  o neobvyklý nedostatek vnějších podnětů.4  

Stresové situace jsou zesílením, vystupňováním běžných životních nároků na 

člověka. Někdy se zdá, že se zvýšené nároky týkají jen některého orgánu (např. svalů 

nebo zrakového ústrojí), ve skutečnosti však postihují více nebo méně celý organismus. 

Prostřednictvím nervstva a žláz s vnitřní sekrecí se mobilizuje organismus ke zvládnutí 

zvýšených nároků. Při dalším trvání, popř. stupňování stresových situací vznikají 

rozmanité choroby, v krajních případech může nastat úplné zhroucení nebo i smrt. 

1.3 Frustrace  

 
Frustrace jakožto stav vyvolaný situací, která zamezuje uspokojování důležitých 

potřeb, se projevuje v podstatě čtyřmi odlišnými formami:5 

                                                 
3 Srov. Čáp, J., Dytrych, Z. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha : SPN, 1968. s. 26. 
4 Srov. tamtéž, s. 26. 
5 Srov. tamtéž, s. 27. 
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a) deprivace, tj. krajní nedostatek něčeho, co je nezbytné pro uspokojování důležité 

potřeby, ať jde o potřebu sexuální, o potřebu citového vztahu, porozumění, péče, 

společenského uznání a uplatnění, o potřeby umělecké aj., 

b) oddálení (např. kojenec má hlad, ale matka se zdržela jinou prací a kojenec musí 

čekat); vyskytuje se v libovolném věku, když se na cestě k cíli vyskytnou 

překážky, které sice neznemožní jeho dosažení, ale způsobí určité oddálení 

tohoto okamžiku; 

c) zmaření; nastává tehdy, jsou-li překážky tak velké nebo síly jedince tak malé, že 

došlo k zřejmému neúspěchu v úsilí o dosažení cíle, o uspokojování potřeby; 

člověk prožívá hluboké zklamání při neúspěchu v učení, při práci, ve vztazích 

přátelských a jiných; 

d) konflikt; je to zvlášť důležitá a složitá forma frustrace, znamená střetnutí dvou 

nebo více přibližně stejně silných sil na cestě k cíli, k uspokojení potřeby; 

konflikt se může vyhrotit natolik, podle slov B. Rothschilda, že „vzniká 

explozivní situace s dramatickými jevy“.6 O takovýchto vyhrocených situacích 

pak hovoříme jako o krizích. Těm bude věnována kapitola zvlášť. 

Frustrace a stres jsou dva blízké stavy, které se z části překrývají. Proto není divu, 

že se oba termíny někdy zaměňují. Některé stresové situace člověka zároveň frustrují, 

jiné však nikoli. Např. můžeme po určitou dobu žít v hluku, ve shonu a v časovém 

stresu, a přitom nemusí být naše důležité potřeby omezeny. Proto je účelné rozlišovat 

frustraci a stres. Je mezi nimi rozdíl i v prožívání: stres se vyznačuje převážně pocitem 

úzkosti, kdežto frustrace spíše zážitkem nelibosti z oddálení nebo zklamání, popř. 

zážitkem váhání a kolísání při konfliktu. 

1.4 Konflikt 

 
Konflikt je důležitý druh frustrace, Znamená střetnutí dvou nebo více 

protichůdných sil na cestě k cíli, k uspokojení potřeby.7  

Podle původu konfliktu lze rozlišit konflikt vnější, leží-li podnět mimo osobu, 

a vnitřní, spočívá-li v odporujících si pohnutkách uvnitř individua. Příkladem vnějšího 

konfliktu může být střetnutí dítěte s rodiči, s učiteli, se skupinou kamarádů a jejími 

zvyklostmi, s morálními normami společnosti. Může to být střetnutí touhy po vyniknutí 

s vnějšími překážkami (např. se silnou konkurencí při závodech aj). Příkladem vnitřního 

                                                 
6 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 17. 
7 Srov. Geist, B. Psychologický slovník. Praha: Vodnář, 2000. s. 127. 
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konfliktu může být střetnutí dvou zájmů nebo střetnutí potřeby a morálního 

přesvědčení, svědomí. Důležitým případem vnitřního konfliktu je vztah k osobě (věci, 

místu, události aj.), který zahrnuje kladné a zároveň záporné prvky (např. dítě má 

sympatie ke kamarádovi, s kterým si společně hraje, zároveň mu však závidí některou 

hračku nebo šaty, má z něho strach aj.).8 

Konflikt bývá často zároveň vnitřní a vnější. Např. když se žák chová 

neukázněně, jde často o více než vnější konflikt, o střetnutí dítěte s výchovnými 

pracovníky; bývá v tom i projev vnitřního konfliktu, střetnutí protichůdných názorů 

a postojů dítěte. Důležité je, že si často uvědomujeme jen vnější stránku konfliktu, 

kdežto vnitřní stránka nám uniká. Tím se nám stěžuje řešení. 

Uvedené druhy konfliktů jsou spíše částmi nebo dílčími aspekty komplexního 

konfliktu. Ve skutečnosti bývají konflikty složité. 

 

                                                 
8 Srov. Čáp, J., Dytrych, Z. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha : SPN, 1968. s. 28. 
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22..  VVYYMMEEZZEENNÍÍ  PPOOJJMMUU  KKRRIIZZEE  

 
„Krize“ je v současné době ve společenských vědách velmi frekventovaným 

pojmem. Protože již výše zmíněné náročné životní situace mohou vyústit nebo mít 

formu krizové události, je tomuto tématu věnována zvláštní pozornost. Nejprve se 

zaměříme na vymezení pojmu krize, identifikujeme příčiny této situace, objasníme si 

typologii krizí a průběh krizové situace. Nastíníme možnosti pomoci v krizi a to jak 

formální, tak neformální. Podíváme se také na to, co znamená překonání krize. 

Krize je situace, která postihuje společnost a její instituce, postihuje komunity 

a jiné sociální skupiny. Krize je ale také především záležitostí týkající se jedince. 

V laickém slova smyslu je tento termín používán pro téměř jakoukoliv situaci, která je 

vnímána negativně. Pojem krize můžeme tedy použít k popisu všech situací, při kterých 

se něco dramaticky mění a tato změna je doprovázena negativními emocemi. 

Z psychologického slovníku9 se termínem krize označuje výraz pro extrémní 

psychickou zátěž, nebezpečný stav, životní událost, rozhodný obrat v léčbě. 

Podle slovníkové definice Š. Striežence10 je krize přechodný stav, moment zřetelné 

nerovnováhy, nedostatek, úpadek. Je to přechodné stadium mezi dvěmi rozlišitelnými 

fázemi. 

Podle současných psychologických koncepcí představuje krize přechodný stav 

vnitřní nerovnováhy způsobený kritickými událostmi nebo takovými životními 

událostmi, které vyžadují zásadní změny a řešení. 

R. Thom např. tvrdí, že krize podle něj nutí člověka k jednání, i když mu 

mnohdy poskytuje jen omezený čas a prostředky. Vždy představuje určitý vyvíjející 

stav, který je třeba chápat jako přechodný, protože následuje po stavu, který se alespoň 

relativně pokládá za normální. Krize může vygenerovat v katastrofu nebo vyústit 

v nějaké řešení a zanechat určité následky. Někdy tyto následky nemají prakticky žádný 

význam, častěji ovšem vede krize ke změně regulativního chování subjektu.11 

2.1 Pozadí krize
12

 

 
Jedinec je během svého života vystaven obdobím vzrůstajícího vnitřního a vnějšího 

napětí, které narušuje jeho běžný stav rovnováhy (homeostázy) s okolním prostředím. 

                                                 
9  Srov. Hartl, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. s. 93. 
10 Srov. Strieženec, Š. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava: AD, 1996. s. 105. 
11 Srov. Thom, R. Některé otázky spojené s pojmem „krize“. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992. s. 25. 
12 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 16. 
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Tyto epizody jsou obvykle vyvolány nějakou ohrožující (nebezpečnou) událostí, která 

může být ojedinělá, epizodická, ale může se jednat také o sérii menších událostí, jež se 

kumulují. 

Dopad takovéto události naruší emoční rovnováhu daného jedince. Většinou se 

jedná o krátkodobé, často nepozorované zvýšené napětí, které spustí adaptační vzorce, 

automatické řešení problému. Pokud není tato snaha úspěšná, napětí narůstá, jedinec si 

ho začíná plně uvědomovat, mobilizují se vědomé způsoby řešení problému metodou 

pokus-omyl. Pokud se problém nepodaří vyřešit, napětí ještě více stoupá a je 

pociťováno jako úzkost, nepohoda. Jedinec zkouší inovovat metody řešení problému. 

Pokud není možné problém vyřešit, ani se mu nějak vyhnout nebo jej redefinovat, 

napětí stoupá k vrcholu. 

V tomto bodě, během kterého přestávají fungovat adaptační mechanismy, se jedinec 

ocitá ve stavu akutní krize. Dochází k dezorganizaci a rozvoji psychiatrických 

symptomů. Potom následuje období postupné reorganizace, dokud opět není dosaženo 

stavu rovnováhy. 

2.2 Znaky krizové situace 

 
Jak se krize vyvíjí, může jedinec vnímat počáteční podnět a následné stresové 

události jako ohrožení svých základních potřeb nebo své suverenity a duševní pohody; 

jako ztrátu identity, ztrátu statusu nebo role, zpochybnění kontroly nad sebou samým, 

svým prožíváním a chováním, nad svým životem apod. 

Prožitek každé této ztráty vyvolává charakteristickou emocionální reakci, která 

odráží subjektivní význam události pro daného jedince: ohrožení vyvolává znepokojení; 

ztráta s sebou přináší pocity strádání (ochuzení), smutku a truchlení; zpochybnění 

stimuluje mírný nárůst a napětí a podněcuje naději a očekávání, uvolňuje novou energii 

pro řešení problému. 

Krize není ani moc patologický stav, odráží snahu jedince vyrovnat se s náročnou 

životní situací. Krize může souviset s nějakým dřívějším nevyřešeným nebo jen 

částečně vyřešeným konfliktem13. V takovém případě se může spustit nepřiměřená nebo 

přehnaná reakce. Krizová intervence v takových situacích poskytne mnohonásobnou 

příležitost: vyřešit současnou nesnáz, znovu pracovat na předcházejících potížích a/nebo 

mezi nimi přerušit spojitost. 

                                                 
13 Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 43. 
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Celková doba mezi počátečním podnětem a konečným vyřešením krizové situace se 

může velmi lišit, záleží na závažnosti ohrožující události, charakteristických reakcí 

jedince, přirozenosti a komplexnosti úkolu, který musí být splněn, a na dané sociální 

situaci jedince (zdrojích pomoci). Nicméně, stav akutní krize je časově omezen, 

obvykle trvá od čtyř do šesti týdnů14. 

Zdá se, že každý konkrétní příklad krizové situace (například smrt blízkého člověka 

nebo zážitek znásilnění) má své specifické fáze, které mohou být předvídány 

a zmapovány. Model fází může napomoci identifikovat, kde se jedinec zasekl a co je 

pravděpodobnou příčinou neschopnosti „pracovat s krizí“ a zvládnout danou situaci. 

Během krize signalizuje postižený jedinec potřebu pomoci a ochotu tuto pomoc 

přijmout. Běžné obranné mechanismy slábnou, obvyklé adaptační mechanismy se 

prokázaly být neadekvátní a ego se stává přístupnější k vnějšímu ovlivňování a změně. 

V tomto období může minimální úsilí přinést maximální efekt; nepatrná pomoc, správně 

zaměřená, může být efektivnější než extenzivní pomoc v období menší emocionální 

přístupnosti15. 

Během fáze reintegrace se může objevit nové ego, mohou se vyvinout nové 

adaptační mechanismy, které umožní jedinci efektivněji se vypořádat s jinými 

náročnými životními situacemi v budoucnosti. Pokud však není v tomto kritickém 

úseku poskytnuta potřebná pomoc, může si jedinec osvojit neadekvátní a maladaptační16 

vzorce, které se později projeví oslabenou schopností přiměřeně fungovat. 

2.3 Typologie krizí 

 
K typologizaci krizí můžeme přistoupit z různých hledisek, různí autoři preferují 

různá kritéria typologizace. N. Špatenková vymezuje krize následovně:17 

- Vývojové neboli celkové (nebo také krize z očekávaných životních změn, 

normativní krize) 

- Situační, epizodické (nebo také traumatické krize) 

- Kumulované (nebo také chronické krize) 

Vývojové krize jsou neoddělitelnou součástí lidského života. Týkají se nás všech, 

jsou předpokládány a očekávány, v řadě případů si je dokonce přejeme a považujeme za 

příjemné a pozitivní. Vývojové krize však s sebou vždy přinášejí určitou změnu a přijetí 

                                                 
14 Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 39. 
15 Srov. Kastová, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha : Portál, 2000. s. 82. 
16 Maladaptace = snížená úroveň přizpůsobivosti. Klimeš, L. Slovník cizích slov. Praha : SPN, 2002. 
17 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 23. 
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nových rolí a úkolů. Vyžadují nové copingové (zvládací) strategie a způsoby řešení 

a jsou doprovázeny jistým emočním napětím, které může být vnímáno i negativně 

(mohou to být např. obavy: „Zvládnu to? Dokážu to?“)18. 

Situační krize jsou důsledkem vnějších, většinou neočekávaných situací, epizod. 

Bývají také označovány jako traumatické, pokud jsou vyvolány intenzivními, silnými 

stresory. Tyto krize ohrožují jedincovu identitu a integritu, pocit bezpečí, zdraví 

a mnohdy i samotný život. Patří sem např. smrt blízké osoby, katastrofa, ztráta práce, 

náhlá ztráta zdraví, náhlé ohrožení partnerského vztahu. 

Ke kumulovaným (chronickým) krizím dochází, pokud jedinec ustoupil od řešení 

vývojové krize, přijal nějaký maladaptivní způsob řešení nebo také (v případě 

traumatické krize) se krize zastavila ve fázi emoční reakce. 

 

Jiný autor, Schneidman, popisuje a rozlišuje následují krize: 

- Intertemporální neboli charakteristické pro přechodné životní stadium 

- Intratempolární neboli charakteristické pro dosažené životní stadium 

- Extratempolární neboli pojící se k jakémukoli životnímu stadiu 

2.4 Průběh krize 

 
Během života se každý člověk setkává s mnoha událostmi, které se mohou 

potenciálně stát precipitorem (spouštěčem) krize19. Krize je ovšem ryze subjektivní 

záležitost. Někteří lidé procházejí i obtížnými životními zkouškami, krizemi relativně 

bez problémů, aniž by vykazovali jakékoliv symptomy dezintegrace nebo sociálního 

selhávání a teprve s odstupem času registrují, že se jejich život od „té chvíle“ změnil.  

Hloubka a rozsah psychických změn vyvolaných kritickou událostí není závislá 

pouze na intenzitě působícího faktoru (precipitoru krize), ale hlavně na individuálních 

vlastnostech jedince, který danou událost prožívá. Lidé se od sebe významně odlišují 

svými životními zkušenostmi, vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi řešit náročné 

životní situace, psychickou odolností apod. Jinak také každý člověk vnímá a hodnotí 

tutéž událost-jeden ji považuje za výzvu a příležitost k (osobnímu či profesnímu) 

vývoji, jiný ji vnímá jako ohrožení. Průběh krize je do značné míry determinován také 

okolnostmi, za kterých probíhá. 

                                                 
18 Srov. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 24. 
19 Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 32. 
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Intenzita působení precipitoru a dopad náročné životní situace na jedince závisí 

na aktuální situaci, ve které se jedinec nachází (na jeho zdravotním stavu apod.) 

a především také na sociálním kontextu události. Tzn., do jaké míry dokáže sociální 

okolí člověka v krizi akceptovat, podpořit ho a pomoci mu. 

Existuje jistá shoda v tom, že adaptace na krizovou situaci probíhá v těchto po 

sobě následujících fázích: šok, popírání, hněv a agrese, deprese, akceptace. Tyto fáze 

vyrovnávání se s krizí nemusí probíhat přesně v daném sledu, mohou se překrývat, 

některé z nich mohou klienti přeskočit a k jiným se opakovaně vracet20. 

Obvykle se předpokládá, že po určité době od kritické události se s ní lidé 

nakonec vyrovnají. Klinická šetření však ukazují, že řada lidí se s nepříznivou životní 

událostí nedokáže vyrovnat nikdy. 

Pozitivní vliv na vyrovnání se s krizí má zejména: sociální opora, možnost 

ventilace emocí, schopnost nalézt v krizi nějaký smysl a zkušenost s předcházejícími 

stresory. 

2.5 Determinanty průběhu krize 

 
Přestože je prožívání krize vysoce individuální záležitostí, můžeme identifikovat 

jisté společné determinanty, které ovlivňují reakci na krizi21. 

1. Věk určuje psychologickou problematiku typickou pro danou vývojovou etapu, 

individuální i společenská očekávání ve vztahu k sociálním rolím, někdy také 

rizika pojící se k určitým krizím (např. riziko sebevražedného pokusu je vyšší 

u dětí a dospívajících, ale také třeba u osamělých seniorů). 

2. Pohlaví. Ženy (na rozdíl od mužů) vyhledávají častěji institucionalizované 

formy psychosociální pomoci. Obecně se předpokládá, že ženy jsou emotivnější, 

sdílnější, že potřebují ventilovat své problémy, zatímco muži jsou v tomto 

ohledu uzavřenější a hledají útěchu spíše v alkoholu, práci (hyperaktivitě) nebo 

v sexualitě. 

3. Životní situace jako soubor faktorů zahrnující: materiální situaci, pracovní 

situaci (zaměstnání), bydliště, rodinnou situaci apod. 

4. Zdravotní stav, rozumí se psychický i fyzický (somatický) stav klienta. Jedinec 

oslabený nemocí nebo dlouhodobým strádáním (nedostatek spánku, jídla nebo 

                                                 
20 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 33. 
21 Srov. tamtéž, s. 34. 
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odpočinku) je méně odolný vůči ohrožení psychické rovnováhy a rozvoji 

symptomů krize. 

5. Osobnostní faktory, především pak charakter, temperament, emoční stabilita 

(nebo naopak labilita), extroverze (či introverze), adaptabilita a s tím související 

odolnost vůči zátěži apod. 

6. Schopnost zvládat náročné životní situace, zde jsou klíčovými termíny 

především obranné mechanismy a zvládání (coping). 

7. Dřívější nevyřešené krize. V minulosti prožité krize, které se jedinci nepodařilo 

překonat, oslabují jeho schopnost řešit další krize. 

8. Spolupůsobící krize. Sekundární krize, které přicházejí v citlivém období, kdy je 

již v důsledku primární krize psychická, fyzická, sociální a případně i spirituální 

pohoda klienta narušena, mohou průběh a projevy krize prohlubovat, 

prodlužovat, komplikovat nebo chronifikovat. 

9. Naděje. Podle P. Říčana je to „nejhlubší a nejmocnější síla, která v nás je a která 

nás –fakta nefakta- neopouští: Naděje umírá poslední.“22 

10. Významným zdrojem víry a naděje a zdrojem podpory lidem v krizi může být 

náboženské přesvědčení. 

11. Dalším neopominutelným faktorem, který napomáhá úspěšnému zvládnutí krize 

je sociální opora apod. 

2.6 Pomoc v krizi 

 
Krize a její zvládání představuje nejen významné prověření vlastních 

adaptačních možností daného jedince, ale často také prověření adaptačních možností 

jeho přirozeného sociálního okolí (nejbližší rodiny, příbuzných, přátel). Sociální okolí 

a jeho podpora totiž představuje významný potenciál pomoci lidem v krizi. V tomto 

ohledu pak hovoříme o neformální pomoci v krizi23 ( v této práci vynecháme 

představení formální, tzn. institucionalizované pomoci v krizi, tzv. krizovou intervenci). 

Neformální pomoc v krizi zahrnuje zejména svépomoc a vzájemnou pomoc. Ty 

představují cenné tradiční a zároveň nejobvyklejší způsoby zvládání krizových situací. 

Formální pomocí v krizi rozumíme obvykle institucionalizovanou pomoc 

osobám v krizi, která bává označována jako krizová intervence. Krizová intrevence 

může mít charakter osobního setkání pracovníka krizové intervence (krizového 

                                                 
22 Srov. Říčan, P. Cesta životem. Praha: Panorama, 1989. s. 419. 
23 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 35. 
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interventa) s klientem, tzv. „tváří v tvář“ (např. osobní setkání jedince v krizi 

a krizového interventa, krizovém centru, výjezd za klientem apod.), telefonického (linka 

důvěry), případně elektronického kontaktu (internet on-line). Tímto druhem pomoci se 

nadále nebudeme více zabývat, neboť zařízení St. Hedwig v Bad Steben neposkytuje 

svým klientům krizovou intervenci. V případě potřeby ale odkazuje na jednotlivé 

kompetentní instituce, odborníky. 

2.7 Obranné mechanismy
24

 

 
V souvislosti se svépomocí můžeme hovořit především o funkci tzv. obranných 

mechanismů. Obrannými mechanismy rozumíme stabilní dispozice jedince reagovat 

určitým způsobem na náročné životní situace. 25 

Útok je častou reakcí na náročnou životní situaci. Může se jednat o rozmanité 

formy chování-od verbální ataky, přes výhružnou gestikulaci a mimiku až po fyzický 

útok. Útok může být zaměřen přímo na zdroj ohrožení nebo na nějaký náhradní objekt 

(na někoho nebo na něco jiného). 

Únik z neúnosné reality může být faktický (útěk z místa tragédie) nebo 

symbolický (zakrytí obličeje rukama), fantazijní (představa „jaké by to bylo, kdyby…“), 

do nemoci („hození se marod“ jako vyhnutí se prožití nebo řešení nějaké náročné 

situace, ale také somatizace), do alkoholu nebo drog, ale také únik ze života 

(sebevražda). 

Represe je vytěsnění toho, co se ve skutečnosti děje (nebo stalo) z vědomí mimo 

vědomí (týrané děti si „nedokáží vzpomenout“ na tresty rodičů). 

Suprese je záměrné a vědomé potlačení. Jedinec si je vědom toho, co se stalo, 

ale úmyslným sebeovládáním vzpomínky na traumatickou událost odsouvá stranou 

(„nebudu na to teď myslet“). Paradoxně však tento mechanismus vede k tomu, že se 

potlačenými vzpomínkami zaobírá v duchu častěji, než kdyby jim dal volný průběh. 

Regrese je návrat k vývojově nižším stádiím. Dospělý člověk v krizi se může 

začít chovat jako „malé dítě“. Obvykle tím vyjadřuje zvýšenou potřebu péče a podpory 

ze strany sociálního okolí. 

Inverze představuje jakési „převrácené chování“. Jedinec v krizi se chová přesně 

obráceně, než bychom čekali. 

Popírání je charakterizováno odmítnutím reality („Ne, to nemůže být pravda!“). 

                                                 
24 Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 47. 
25 Srov. Geist, B. Psychologický slovník. Praha: Vodnář, 2000. s. 140.  
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Racionalizace je pokusem o zdánlivě logické objasnění chování, které by za 

jiných okolností jedinec považoval „za nerozumné“ (útěk z místa nehody, útok vůči 

nějaké osobě apod.). 

Introjekce znamená promítání problémů druhách lidí do vlastního života, klient 

si „přivlastňuje“ starosti druhých lidí, jakoby byly jeho vlastní. 

Projekce je „promítání“, přisuzování vlastní chyby druhým lidem („To on za to 

může, ne já!“). 

Sebeobviňování je hledání viny za situaci pouze u sebe sama („Já za to můžu. 

Kdybych se s ním nehádal, určitě by tu sebevraždu nespáchal!“). 

2.7.1 Strategie zvládání 

 
Zvládání náročných životních situací je v psychologické literatuře popisováno 

anglickým termínem coping (tzn. zvládání, zvládací strategie). Na rozdíl od obranných 

mechanismů, které skutečnost falzifikují, zvládací strategie (coping) realitu respektují. 

Mezi základní copingové strategie26 patří sebereflexe ( zaměření na sebe, kdy se 

jedinec soustředí na vlastní osobu a vlastní emoce; nepřijemné napětí se pokouší 

redukovat únikovými mechanismy-únik do fantazie apod.). Dále je důležité zaměřit se 

na problém, tzn. jedinec se pokouší hledat adekvátní informace, přeformulovat 

a redefinovat problém a najít jiné, alternativní způsoby řešení. 

Volba zvládací strategie záleží na předcházejících zkušenostech a na 

subjektivním hodnocení události. Optimální coping spočívá v tom, že postižený jedinec 

odhadne význam kritické události a vezme v úvahu rizika svých následných činů nebo 

naopak rizika přerušení aktivity. 

Mezi strategie, které napomáhají vyrovnávání se s krizí, lze jmenovat: aktivně 

hledat přístup k realitě a hledání informací, ventilovat pozitivní a negativní emoce, 

aktivně hledat pomoc u jiných (blízcí, instituce apod.), rozdělit problémové situace na 

části a jejich postupné řešení. Schopnost u sebe rozpoznat symptomy únavy 

a dezorganizace, vede k usnadnění udržet si integraci a kontrolu nad každodenní 

aktivitou. Dále snaha o aktivní vyrovnávání se s emocemi a problémy nebo jejich 

akceptování v případě, že je není možné změnit, vede k překonání krize. Osvojit si 

                                                 
26 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 36. 
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základy sebedůvěry a důvěry k jiným lidem, být ochotný změnit sebe samého znamená 

důležitý posun směrem ke zvládnutí krize27. 

Pokud ale na druhou stranu jedinec odmítá připustit si problémovou situaci, 

rezignuje cokoliv podniknout, nehledá pomoc u jiných (dokonce ji i neakceptuje, když 

je mu nabízena), není schopen se sebeovládat apod., tento pasivní přistup jedince 

průběh krizové situace jen zhoršuje. 

 

                                                 
27 Srov. Kastová, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha : Portál, 2000. s. 91. 
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33..  JJEEDDIINNEECC  VV  KKRRIIZZII  

 

Třetí kapitola přináší zamyšlení nad tím, kdo je v krizi. Pozornost je věnována 

jedinci v krizi. S ohledem na specifika krize a krizové intervence v různých obdobích 

života jedince je pojednáno o krizích v dětství, dospívání a dospělosti zvlášť. Tyto 

specifické přístupy k jednotlivým klientům zohledňuje také zařízení St. Hedwig. 

Kapitola o náročných situacích v dětském období zahrnuje rovněž problematiku 

rozpadu partnerského vztahu manželů, která je bolestivou zkušeností nejen jich 

samotných, ale bohužel i jejich dětí. 

3.1 Dítě v krizi 

 
Krize v dětství má svá specifika a v mnoha ohledech se liší od krizí v dospívání 

či v dospělosti. Tato odlišnost se projevuje nejen v identifikaci krize, ale také v širokém 

spektru spouštěčů krize, především pak v projevech a důsledcích samotné krize. 

Dítě nedokáže jednoznačně sdělit (verbalizovat), že se nachází v krizi, a proto je 

zcela závislé na tom, zda si někdo symptomů krize všimne či nikoliv a záleží také na 

tom, kdo a jak situaci pojmenuje a čí ve skutečnosti krize je. 

3.1.1 Faktory náročných situací 

 
Pokud se narodí sourozenec, dítě se musí vyrovnat s identitou a novým místem 

v rodině28. Často dítě bojuje s žárlivostí vůči sourozenci. Dítě se také může násilně 

projevovat vůči sourozenci. Toto jednání může být projevem skrytého strachu dítěte ze 

ztráty pozornosti, zájmu a lásky rodičů, ze ztráty svého doposud výsadného postavení 

v rodině, který neumí vyjádřit jiným způsobem. Specifická situace nastává zvláště 

v případě narození postiženého sourozence. 

Je-li dítě nemocné, je důležitá přítomnost mateřské, pečující osoby. Zvláště i ve 

chvíli, pokud je dítě v bezvědomí či se zraněním hlavy.  

Pokud se jedná o nemoc jiného člena rodiny, dítě může prožívat pocity viny, 

osamělosti či opuštěnosti. Je důležité reflektovat, že nemoc v rodině výrazně narušuje 

strukturu a běžné fungování rodiny. 

                                                 
28 Srov. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 207. 
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V případě delšího odloučení dítěte od rodičů může tato situace vést 

k následujícím reakcím: šok se známkami protestů nebo agrese, které mohou přecházet 

do deprese či apatie, psychosomatických reakcí a onemocnění. Je nutné si uvědomit, že 

při každém odloučení potřebuje dítě určitý čas k adaptaci na nové prostředí. 

3.1.2 Konflikt rodičů, rozvodová situace 

 
 Rozvod, rozchod rodičů je událostí, která vždy negativně zasahuje do funkce 

rodiny. V této podkapitole bychom více věnovali pozornost problematice dopadu 

rozvodu na vývoj dítěte, jeho reakce na rozvod a adaptace na novou situaci. Toto téma 

se přímo dotýká skutečností, se kterými jsou nejčastěji konfrontováni účastníci  pobytů 

v St. Hedwig. 

V průběhu konfliktní rozvodové situace rodičů působí na dítě nenormalita 

introrodinných vztahů29, která ovlivňuje jeho psychický a sociální vývoj.30 Výrazněji 

či dlouhodobě narušené vztahy v rodině generují poruchy psychického vývoje dítěte, 

které se mohou negativně projevit v utváření osobnosti, zejména v jeho emocionalitě, 

sociálních vztazích s okolím. Někdy mohou též vyústit ve školní neúspěchy dítěte. Dále 

mohou vést k neurotickému vývoji dítěte, s příznaky vyšší úzkostnosti, přecitlivělosti, 

nižší toleranci vůči psychické zátěži, sníženého sebevědomí, sebejistoty apod. Další 

poruchy se odráží v chování dítěte, projevují se např. poruchami spánku, dekoncentrací 

pozornosti, hyperaktivitou atd. 

Tyto nově vzniklé problémy u dítěte někdy dovedou rodinu v krizi 

k terapeutické pomoci, která může obnovit jejich důvěrný vztah k dítěti. U rodičů, 

vyčerpaných partnerským konfliktem, se obvykle snižuje schopnost vcítit se do 

prožívání dětí. V očích dětí se proměňují zejména matky, které podle genderového klíče 

mívají zodpovědnost za porozumění jejich citovým problémům.31 

Zejména při rozvodové situaci je nutné brát ohled k dítěti na tyto skutečnosti32: 

a ) Nezletilé dítě intenzivně vnímá kvalitu vztahu mezi jeho rodiči. Cítí a prožívá 

konflikt mezi nimi, stejně jako špatnou náladu, nejistotu, neklid, úzkost, agresivitu 

jednoho či obou rodičů. Uvedené dítě cítí, vnímá a prožívá i tehdy, jestliže „ohleduplní“ 

rodiče své konflikty realizují „až když dáme dítě spát“. 

                                                 
29 = vztahy mezi všemi členy rodiny. 
30 Srov. Smith, H. Děti a rozvod. Praha : Portál, 2004. s. 25. 
31 Srov. Fiedler, V. Skripta k cyklu přednášek k rozvodové problematice pořádaný sdružením 
Spravedlnost dětem  (ŠERO – Škola Emancipovaného Rodičovství a Občanství). 
32 Srov. Smith, H. Děti a rozvod. Praha : Portál, 2004. s.47. 
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Dítě však potřebuje být seznámeno s novou situací, dozvědět se, jak o něj bude 

postaráno. 

b ) Dítě se vztahuje ke svým rodičům a očekává od nich průběžně dostávat 

citovou a komunikační odezvu, potřebuje jejich pozornost, projevy zájmu o ně. 

Obdobně potřebuje dítě i spoluúčast na činnostech rodičů, rodiny. Potřebuje, aby mu 

rodiče zprostředkovávali kontakt s okolním světem a jeho poznávání. 

3.1.2 Projevy a důsledky krize v dětství 33 

 
Pomoc dítěti v krizi je pravděpodobnější, pokud vykazuje symptomy krize 

současně ve škole i doma a také např. při návštěvě sociálního pracovníka nebo jiného 

odborníka. Krize v dětství má však různé podoby, může se např. manifestovat pouze ve 

škole, v družině nebo v jiném dětském kolektivu, ale doma nikoliv (nebo naopak). Krize 

může u dítěte probíhat také latentně, kdy je dítě nápadně ztišené, za což může být 

i paradoxně pochváleno (v takovém případě si sice někdo všimne, že se s dítětem něco 

děje, ale nepovažuje to za krizi. 

Čím mladší je dítě, tím více se krize projevuje somaticky (na úrovni těla) nebo 

na úrovni chování. Při hodnocení projevů dítěte je nezbytné mít na zřeteli, že v dětství 

je tato norma poměrně široká, protože každé dítě je individualita, vyvíjí se jinak, působí 

na něho jiné vlivy, vyrůstá v jiném prostředí, tentýž „spouštěč“ má i pro stejně staré 

či stejně vychovávané děti jiný význam. 

Jakékoliv odchýlení od „běžného, obvyklého“ chování dítěte může poukazovat 

na to, že dítě prožívá náročnou životní situaci. Všechny změny u dítěte bychom měli 

brát vážně a věnovat dítěti dostatečnou pozornost, aby nedocházelo k fixaci 

či prohlubování problémů dítěte. Je nezbytné se zorientovat také v tom, v jakém 

vývojovém stadiu se dítě nachází (pravděpodobně nejlépe se v tomto ohledu osvědčila 

aplikace Eriksonova vývojového modelu34). 

Jestliže něco signalizuje, že je dítě v krizi, neměli bychom tuto důležitou 

informaci devalvovat. Dítě je v mnoha ohledech bezmocné, proto způsoby a možnosti 

vyhledávání pomoci má dítě poněkud omezené. Může kontaktovat linku důvěry, může 

se obrátit na nějakou blízkou dospělou osobu, případně vyhledat pomoc cizí dospělé. 

 Projevy a důsledky krize v dětství mohou mít nejrůznější podobu: 

                                                 
33 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 56-59. 
34 Eriksonovy psychosociální krize zhruba opisují přechodová období, ale zdůrazňuje se při nich řešení 
určitých vývojových otázek, jako např. vývojová krize důvěra versus nedůvěra, samostatnost versus stud 
a pochybnosti atd. Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 221. 



 26 

Poruchy řeči, koktavost, tiky 
Do 4. roku dítěte jsou drobné vady řeči (žvatlavost, rychlá výslovnost apod.) 

výrazem individuálního vývoje dítěte a mohou se samy spontánně upravit. Pokud vady 

řeči přetrvávají, je vhodné je řešit již v předškolním věku (s logopedem) a nečekat až na 

vstup dítěte do školy. 

V konfliktních a krizových situacích se může objevit krátkodobé a dočasné 

koktání, které po zpracování krize odezní. Psychickou tenzi dítěte mohou prozrazovat 

také tiky, nervózní časté mrkání, cukání ramen, grimasy, pokašlávání, cukání úst, náhlé 

poskakování apod. 

Pomočování 
Na pravidelné pomočování nahlížíme jako na možnou poruchu až po 4. roku 

dítěte. K pomočování dítěte je třeba přistupovat citlivě a ušetřit ho zahanbení, 

výsměchu, trestu a další traumatizace. Denní pomočování u předškolních dětí a noční 

pomočování školních dětí by se mělo objasnit a konzultovat s pediatrem. 

Sexuální projevy dítěte 

„Hra na doktory“ je v dětském věku normální, objevuje se obvykle kolem 

5. roku dítěte a neměla by rodiče zbytečně znepokojovat. Nejedná se o sexuální aktivity 

v pravém slova smyslu, ale spíše o projev dětské zvídavosti. 

Masturbace předškolních dětí není neobvyklá a slouží k redukci psychické tenze 

dětí. Sexuální projevy dětí je vhodnější „ošetřit“ a diskrétně limitovat, než dítě nějakým 

způsobem trestat. 

Pokusy o sebevraždu a sebepoškozování 

Sebevražedné a sebepoškozující tendence představují zoufalou snahu dítěte co 

nejrychleji vyřešit náročnou životní situaci. Jedná se vždy o krajní formu „volání 

o pomoc“. Rozhodně by neměly být devalvovány nebo zaháněny hrozbami. 

Poruchy spánku 

U dětí do 3 až 4 měsíců nehovoříme ještě o poruchách spánku. Děti v tomto 

věku potřebují hodně pozornosti a tělesného kontaktu. Rodiče reagují instinktivně 

dobře, když plačící dítě nosí, kolébají, dávají mu napít. Nemá žádný smysl, ani 

výchovný efekt nechat dítě plakat, to je pouze trápení dítěte i ostatních. 

Poruchy spánku jsou často projevem separační úzkosti (strachu z odloučení od 

matky). Pokud noční křik dítěte přetrvává i mezi 15. a 18. měsícem, můžeme již hovořit 

o poruchách spánku. Odbornou pomoc je nezbytné vyhledat v případě, že je dítě 

bezdůvodně ustrašené, projevuje neklid, je permanentně v pohybu (nebo je naopak 
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nápadně klidné), často fňuká nebo dlouze a setrvale pláče, dostává se do paniky, reaguje 

přecitlivěle na fyzický kontakt (nebo naopak vůbec nereaguje a odmítá něžné doteky) či 

poruchy spánku přetrvávají i kolem čtvrtého roku. Nezkušení rodiče se mohou poradit, 

neměli by však zapomínat, že každé dítě je individualitou, neopakovatelnou, originální 

osobností. 

Problém při hře 

V předškolním věku je normální délka hry u dítěte až hodinu, není-li rušeno. 

Děti již v předškolním věku potřebují pro úspěšnou socializaci ke hře jiné děti. Vyhýbá-

li se dítě hrám s jinými dětmi, může mít problémy v kontaktu se svými vrstevníky 

(šikana apod.) 

Školní selhávání 

Selhávání ve škole je nejčastějším důvodem, proč je dítě odesláno k odbornému 

vyšetření. Příčinou selhávání mohou být různé okolnosti, např. problémy v rodině, 

změna učitele nebo problémy ve vztahu s ním, konflikty se spolužáky atd. U projevů 

pomalosti, lenosti, nezájmu, zapomnětlivosti, zasněnosti je vhodné provést vyšetření na 

EEG a vyloučit možnosti epilepsie. Strach ze školy se obvykle projevuje v tělesných 

symptomech (bolesti břicha, bolesti hlavy, pocity na zvracení). Vždy je nezbytné 

vyloučit dětské organické psychosyndromy. 

Fantazírování, lhaní 

Ve věku od 3. do 7. let je normální, hovoří-li dítě s neexistující osobou, vymyslí 

si nějakého fiktivního přítele nebo nepřítele. Dítě má velmi rozvinutou fantazii, u dětí 

do 7 let se často realita a fantazie prolínají. 

Krádeže 

U dětí od 3 do 7 let není hranice „moje“ a „tvoje“ dost jasná, proto si děti někdy 

berou věci svých kamarádů nebo blízkých osob, ale nemůžeme hovořit o krádeži ve 

vlastním slova smyslu. Při častých, opakovaných či déletrvajících krádeží je vhodné se 

obrátit na odborníky (nejlépe na pedagogicko-psychologickou poradnu). 

Agresivita, konflikty a trucování 

Hádky a bitky se mohou objevit už u dětí od 2 do 3 let a jsou projevem 

zoufalství dítěte, zejména pokud dítě tluče hlavou o zem. Kolem 3. roku nastupuje 

období tzv. prvního vzdoru a dupání, bouchání, ničení či házení předmětů apod. jsou 

běžnými reakcemi. Rodiče mohou odvrátit pozornost dítěte vhodným způsobem, 

urážky, tresty, ani výhružky nepomáhají. Rodiče by nemělo naopak znepokojovat, 
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neprojevuje-li dítě do 4. roku ani nejmenší vzdor, je spíše apatické a depresivní – mohlo 

by to poukazovat na vývojovou poruchu. 

Symptomy deprese 

Deprese se vyskytují také u dětí, ale symptomy deprese jsou často nesprávně 

identifikovány a depresivní děti bývají označovány jako líné, nudné, lhostejné, bez 

zájmu. Deprese mohou být příčinou školního selhávání a neúspěšnosti dítěte ve skupině 

vrstevníků. Projevy deprese u dětí jsou podobné depresi u dospělých, signifikantně 

častěji se však objevují jako poruchy chování, somatické obtíže, regresivní projevy 

apod. 

Psychosomatické reakce 

Dětství je nazýváno „zlatým věkem psychosomatiky“. Čím mladší je dítě, tím 

více reaguje na psychické vzrušení somatickými projevy. Čím dříve psychosomatická 

porucha vznikne, tím více se může fixovat a hůře odstraňovat. Může se jednat např. 

o klasické kolapsové stavy, kardiofobické záchvaty s poruchami srdečního rytmu 

a úzkostí, migrenózní záchvaty, respirační poruchy (záchvaty dechové nedostatečnosti 

aj.), trávicí potíže (bolesti břicha, nechutenství, zvracení) apod. 

Křeče a afektivní záchvaty 

Záchvaty afektu jsou v období vzdoru dítěte relativně normální a neškodné (dítě 

nejdříve pláče, pak náhle přechází do křečovitého stavu, může modrat, přerývaně dýchá, 

může upadnout, obrací oči v sloup; takový záchvat obvykle trvá několik vteřin 

a nevyžaduje žádné zvláštní jednání, ale rodiče zpravidla značně vyděsí. 

3.2 Dospívající v krizi 

 
Dospívání představuje specifické vývojové období, které bývá často označováno 

jako „kritické“. Puberta pak ve svém důsledku představuje krizi nejen pro samotného 

dospívajícího, ale i pro ostatní – především pro rodiče a další vychovatele. Objevují se 

konflikty a problémy související s odpoutáváním se od rodičů a hledání sebe sama, své 

vlastní identity35. Dospívající už není dítě, ale stále ještě není dospělý, proto se na jedné 

straně vymezuje vůči dětem a na druhé straně vůči dospělým, zaujímá pozici 

„opozičního postoje vůči všem a téměř všemu“. Zajímá se o nové, jiné věci, jiné 

hodnoty, má jiné vzory a modely chování atd. Dospívající negativně reaguje na 

                                                 
35 Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 279. 
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jakékoliv (především formální) autority a často sužuje sebe a (hlavně) své okolí 

neustálými výměnami a změnami názorů. 

Pubertální krize je vzorem nutné a velmi obsáhlé vývojové krize, která je často 

prohlubována nebo komplikována krizemi situačními (V tomto období například 

enormně narůstá tlak na výkon ve škole, a tak je ze strany rodičů, tak ze strany školy 

apod.). 

Dospívající má také četné problémy se sebou samým. Střídáním nálad, 

negativismus, nejrůznější strachy a obavy, zábrany, pocit osamělosti, pasivita, 

rezignace, rebelie, nenávist a sebenenávist, snadná psychická a fyzická unavitelnost, 

problémy s koncentrací pozornosti apod. komplikují dospívajícímu život a znesnadňují 

„optimální fungování“36. Dospívající není spokojen sám se sebou (jak po fyzické, tak po 

psychické stránce), není spokojen se svým okolím (v nejrůznějších ohledech), má sklon 

k nadměrnému idealizování si určitých osob nebo osobností, činí si z nich vzory 

a modely jednání, napodobuje jejich oblékání, způsob vyjadřování, někdy i životní styl 

(např. alkohol, drogy, promiskuita apod.). Tyto idoly však často nemají dlouho 

„životnost“, mohou být ze dne na den vyměněny, nahrazeny zcela kontrastující osobou. 

Tím vším pochopitelně dospívající provokuje své rodiče a další osoby ze svého 

sociálního okolí, s nimiž se dostává do neustálých sporů. Paradoxně si tak sám 

prohlubuje pocit osamělosti, opuštěnosti a zoufalství, z něhož hledá cestu ven opět 

v rebelii. 

Dospívající reagují na krizi především stažením se do sebe (částečné či úplné 

přerušení sociálních kontaktů, úniky až uzavírání se do „vlastního světa“), stažením do 

těla (psychosomatické reakce, poruchy příjmu potravy, závislosti), přesunem někam 

jinam (např. vandalismus, anarchismus, agresivní jednání vůči jedinci i skupině 

obyvatelstva). 

Dospívající jedinec, který se sám může cítit velmi nešťastný, je obvykle ochoten 

přijmout pomoc, jestliže je tato nabídnuta osobou, ke které má důvěru. Naopak nelze 

očekávat jakoukoliv spolupráci z jeho strany, pokud mu tato pomoc (nebo osoba, která 

ji poskytuje) připadá pokrytecká, neopravdová, nebo autoritářská. Dospívající řeší celou 

řadu problémů, některé z nich zde uvádíme: 

 

 

                                                 
36 Srov. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 223. 
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Sexuální problémy 

V tomto věku jsou potíže se sexualitou zcela normální. Dospívající hledá svou 

sexuální identitu, podniká v tomto směru různé experimenty (zejména chlapci) nebo se 

naopak stahuje zpátky (především dívky). 

Mohou se objevit obavy z homosexuality. Dále uvědomění si, že onanie je 

přirozenou součástí sexuálního života, je nezbytné pro sexuální hledání a vyzrávání. 

Zvláště ze strany rodičů či jiných vychovatelů (např. učitelů) je významné poučit 

dospívající o vhodné formě antikoncepce, rizicích sexuální promiskuity, předčasného 

sexuálního styku a možného sexuálního násilí (sexuální obtěžování nebo sexuální 

zneužívání).37 

Problémy s násilím 

Na jedné straně to může být téma dospívající jako násilník (agresor), na druhé 

straně dospívající jako oběť násilí. Dospívající se může stát obětí násilí ze strany svých 

vrstevníků (např. šikan), rodičů, jiných vychovatelů, ale může se také stát obětí násilí 

náhodného neznámého pachatele. 

Problémy s vlastní identitou 

V dospívání se buduje základní struktura identity. Otázka „Kdo jsem?“ je jedna 

z největších životních otázek.38 

Problémy s vlastním tělem 

V období dospívání dochází k velkým tělesným změnám. Tyto změny jsou 

dospívajícím citlivě vnímány (rozvoj sekundárních pohlavních znaků) a silně 

subjektivně interpretovány. Pocitem nespokojenosti s tělesnými změnami trpí obecně 

více dívky a důvodem může být např. sociokulturní stereotyp zdůrazňující ženskou 

krásu. Nespokojenost s vlastním tělem může vést k poruchám příjmu potravy (mentální 

anorexie, bulimie). 

Potíže v přizpůsobování se požadavkům okolí 

Dospívající těžce snášejí (resp. nasnášejí) zákazy, příkazy a podrobování se 

formálním autoritám. Z toho mohou plynout časté konflikty s rodiči nebo jinými 

vychovateli, záškoláctví, útěky z domova. V tomto věku se objevují také problémy 

s drogami nebo alkoholem, dále rozmanité formy sociálně deviantního chování (např. 

páchání trestných činů jako krádeže, žhářství, ublížení na těle atd.). 

 

                                                 
37 Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 280. 
38 Srov. Vodáčková, D. Krizová intervence. Praha : Portál, 2002. s. 282. 
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Krize pramenící z psychopatologie 

Může se jednat např. o propuknutí psychických (resp. psychiatrických problémů, 

např. juvenilní schizofrenie. Specifickým tématem je sebepoškozování a sebevražednost 

dospívajících. 

3.3 Dospělý v krizi 

 
Dospělí lidé se mohou ocitnout v krizi z nejrůznějších důvodů. Identifikují se 

např. tyto příčiny: přírodní katastrofy, nehody, zdravotní krize, emocionální krize., 

vztahové či vývojové krize.39 Obvykle se nikdy nejedná o jednu jedinou krizi, ale 

několik různých krizí, které se mohou překrývat, vrstvit, vzájemně potencovat. Blíže 

uvedeme následující krize: 

Zdravotní krize 

Některé zdravotní krize spadají spíše do nehod, ale nemusí tomu tak být vždy, 

např. v případě infarktu, astmatického záchvatu apod. Zdravotní krize vedou 

k vysokému emocionálnímu, fyzickému i psychickému vypětí nejen u postižených 

jedinců, ale i u jejich blízkých. Zdravotní krize rovněž významně korelují se 

suicidiálními úvahami. 

Emocionální krize 

Hněv, vztek, smutek, sklíčenost i zoufalství mohou vést až ke krizi, kdy se jedná 

o vážné ohrožení jedince. 

Vztahové krize 

Špatně fungující, rozbité nebo ztracené vztahy či absence vztahu jsou nejčastější 

příčinou emocionálních krizi vůbec. Mezi vztahové krize můžeme zařadit také 

problematiku násilí, jehož oběťmi jsou nejčastěji ženy a děti. 

Vývojové krize 

Představují krize, které jsou běžnou, přirozenou součástí života každého jedince. 

V případě dospělého člověka se jedná například o zahájení pracovní kariéry, započetí 

soužití s partnerem, svatba, manželství, narození dítěte, rozvod, krize středního věku, 

nový partnerský vztah apod. 

 

                                                 
39 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 73. 
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44..  RROODDIINNAA  VV  KKRRIIZZII  

 
Následující kapitola se zabývá krizí v rodině. Tento problém je důležité 

reflektovat, jednak z důvodu významnosti postavení rodiny ve společnosti a jednak 

z míry jejího vlivu na formování osobnosti člověka. Při vypracování komplexní 

diagnózy a podpůrných programů, činností či preventivních opatřeních vychází ze své 

metodiky zařízení St. Hedwig tak, že zohledňuje všechny jevy vedoucí k duševní 

a zdravotní disharmonii klienta. 

V každém rodinném systému dochází k různým druhům napětí a ke konfliktům. 

Konflikt chápeme jako součást párového a rodinného soužití. Rodiny se však liší v tom, 

jakým způsobem na konflikty a krize reagují, jak je zvládají a jaký význam jim 

připisují. To vše přispívá k velké rozmanitosti rodinných či párových krizí40. 

Konfliktům a krizím se nelze vyhnout kvůli jedinečnosti všech členů, kteří mají 

každý své a často různé potřeby, styly prožívání i reagování, způsob komunikace atd. 

V úvahu musíme brát i složitý vývoj rodiny v čase, vliv dalších sociálních skupin a širší 

sociokulturní změny. 

Jedním z předpokladů systémového přístupu k rodině je, že rodina se chová, 

vyvíjí a reaguje jako živý systém, který je nutno vidět v celé složitosti a proměnlivosti 

jeho vnitřních vazeb i vnějších vztahů. Neustálé proměny uvnitř rodiny i v jejím okolí 

představují pro rodinu nemalé nároky. Rodina si musí zachovat svou kontinuitu 

a identitu a současně reagovat na změny. Kromě každodenních, celkem drobných 

problémů a těžkostí jsou rodiny čas od času vystaveny i masivním nárokům na změnu. 

Takovým situacím říkáme situace krizové. 

4.1 Definice rodinné krize 

 
Nejstručnější definici rodinné krize najdeme ve Slovníku psychologie rodiny 

a rodinné terapie: krize je „událost vně nebo uvnitř rodiny, která naruší obvyklé 

způsoby interakcí, a tudíž vyžaduje změnu v rodinném systému“.41 

Známý manželský a rodinný poradce a autor mnoha publikací definuje rodinnou 

krizi následovně: „Lze je (rodinné a manželské krize) chápat jakožto situace narušeného 

vnitřního a/nebo vnějšího přizpůsobení systému, kdy dosud osvědčené adaptační 

mechanismy, způsoby chování, struktura i zaměřenost rodiny přestávají vyhovovat, 

                                                 
40 Srov. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 362. 
41 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 73. 
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brzdí či zabraňují plnit její základní funkce42 a jednotlivým jejím členům znesnadňují či 

brání v dalším vývoji. Řečeno jednoduše a snad méně kostrbatě: jak a čím jsme dosud 

spolu žili, přestává vyhovovat, necítíme se dobře ani spokojeně – a je tedy žádoucí 

změna.“43 

V každodenním životě rodina používá poměrně stálé vzorce chování, aby se 

vyrovnala se všemi nároky a požadavky. Jsou ale časy, kdy požadavky kladené na 

rodinu výrazně přesáhnou její možnosti zvládnout situaci. Tato nerovnováha mezi 

možnostmi rodiny a nároky situace znamená, že rodina prožívá krizi. Krize je období 

výrazné nerovnováhy, dočasné dezorganizace a napjaté atmosféry v rodině. Krize je 

velmi často bodem obratu. Vede k velkým změnám v rodinné struktuře a/nebo v jejím 

fungování. A to buď směrem k lepšímu (krize je překonána), nebo směrem k horšímu 

fungování (krize vede k rodinné dysfunkci). 

Manželské, partnerské či párové krize se týkají jednoho subsystému rodiny, tedy 

páru dospělých lidí (nejčastěji muže a ženy). Nejčastěji jsou popisovány tzv. vývojové 

manželské krize. První přichází mezi 3.-7. rokem společného soužití, trvá průměrně 

jeden rok a bývá dosti hluboká. Podle M. Vágnerové se v této době vzájemný vztah 

manželů mění, ubývá zamilovanosti a romantiky, pod vlivem zkušeností ztrácejí 

partneři dřívější iluze. 

Významným signálem krize je také neschopnost věcné, otevřené a nezraňující 

komunikace. Výsledek záleží v podstatě na dobré vůli partnerů, na ochotě vyvinout 

určité úsilí, často sebevýchovné, ale i na mnoha dalších okolnostech. Praktikové radí 

omezit debaty o vzájemném vztahu jakož i vyčítání, obviňování atd.; nevynucovat 

sexuální styk, zaměřit se jen na řešení praktických problémů, na denní chod rodiny, 

neuzavírat se a udržovat kontakt s přáteli. Pokud manželé nejsou ochotni spolupracovat 

na kompromisech, manželství je v této době náchylné k rozpadu. Důvodem snadných 

rozvodů a jejich narůstajícího počtu může být též v současné době převažující představa 

o manželství, které by mělo naplňovat především individuální potřeby. 

Druhá manželská krize bývá zpravidla méně hluboká, ale může trvat déle. 

Objevuje se zhruba v období osamostatňování dětí, kdy manželé začínají pociťovat 

                                                 
42 Mezi základní funkce rodiny nejčastěji řadíme funkci biologickou, ekonomicko-zabezpečovací, 
socializačně výchovnou a emocionální. Právě emocionální funkce a její pomocí vytvářená psychická 
a sociální intimita je pro členy rodiny subjektivně velmi významná, ale je i „nejkřehčí“ ze všech funkcí. 
Při rodinných a manželských krizích bývá emocionální funkce rodiny jako první vystavena náporu krize. 
Srov. Eis, Z. Problémy rodiny a rodinné terapie. Kosmonosy: Edice LD, 1980. s.82. 
43 Plaňava, I. Spolu každý sám. Praha : Lidové noviny, 1998. s. 76. 



 34 

příchod stáří; asi kole 20 let společného soužití44. Zdrojem těžkostí bývá i tzv. 

skupinová vývojová krize, která vzniká nakupením zásadních psychických změn u více 

členů. K tomu dochází při časové shodě krize středního věku rodičů a dospívání dětí. 

4.2 Příčiny a typy rodinných krizí 

 
Pozornost je nyní věnována životním krizím v souvislosti s koncepcí rodinného 

životního cyklu. Životnímu cyklu rodiny se věnujeme z toho důvodu, že očekávatelné, 

tedy vývojové krize se vyskytují ve všech rodinách, obvykle během životních přechodů, 

i když ve velmi různé podobě a intenzitě. 

Podobně jako se vyvíjí lidský jedinec, také rodina se během času neustále mění, 

neboť má svůj životní cyklus. Pracovní rámec rodinného životního cyklu je pro 

vysvětlení příčin rodinných krizí velmi užitečný, protože umožňuje rozlišit vývojové 

vlivy nebo události: Pravidelné, obvyklé, očekávané, tzv. „normální“, tedy související 

s během času a s životním cyklem (např. vytvoření rodiny, narození dítěte, smrt jednoho 

z rodičů apod.). Nepravidelné a nečekané, týkající se pouze některých rodin (např. 

rozchod partnerů, rozvod, těžká nemoc či úraz aj.). 

Silné vlivy, nárazové či dlouhotrvající, týkající se většího množství rodin 

v určitém geografickém či sociokulturním okruhu a v konkrétní historické době 

(záplavy, válečné konflikty, pronásledování etnických menšin atd.). 

Můžeme shrnout, že příčinami rodinných krizí bývají určité události nebo 

procesy, které vyžadují mobilizaci sil a spolupráci v rodině k uskutečnění zásadních 

změn. Tyto změny se mohou týkat všech stránek rodinného soužití – struktury rodiny, 

jejích hranic, rolí, pravidel, způsobu komunikace, vztahů s okolím atd. Často se hovoří 

o vývojových rodinných krizích, které jsou hranicemi mezi jednotlivými fázemi 

rodinného života. Tyto životní přechody jsou vymezeny následovně:45 

- mladý dospělý odešel z původní rodiny a je nesezdaný 

- nalezení partnera, období „chození“ a sňatek 

- rodina s malými dětmi 

- rodina s adolescenty 

- děti opouští rodinu 

- pozdní život rodiny 

                                                 
44 Srov. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 362. 
45 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 75-76. 
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U každé fáze se může vyskytnout i další možné krize, např.: neúspěch v separaci od 

původní rodiny; nemožnost najít partnera; ztráta iluzí o partnerovi; konflikt s rodiči 

partnera. Dále může docházet k manželské nespokojenosti a nesouladu, k výchovným 

problémům dětí či k adolescentní rebelii. Později se často rodiče těžce vyrovnávají se 

syndromem tzv. opuštěného hnízda (odchod dětí od rodičů), s odchodem do důchodu, 

s nemocí a s úmrtím. 

Někteří autoři uvádějí tzv. endogenní, vnitřní krizi rodiny, která je vyvolána 

patologickými vzorci rodinného fungování (např. krize v rodinách, kde se vyskytuje 

násilí, závislost na alkoholu aj.). 

Všechny tyto krize lze chápat jako ztrátu představ, ztrátu očekávání, ztrátu dobrého 

vztahu, ztrátu jistoty o výchovné kompetenci, ztrátu rodičovského respektu, ztrátu dětí, 

ztrátu blízkého člověka. 

4.3 Diagnostika krize v rodině 

 
Krize v rodině se vždy projevuje dočasným úpadkem rodinného fungování. To 

je jeden z možných projevů toho, jak poznáme, že rodina prožívá krizi. Nyní uvedeme 

základní diagnostická vodítka pro rozpoznání rodinné krize. 

Rodina (někdy jen někteří její členové) pociťují působící stres jako mimořádný, 

vymykající se běžným možnostem zvládání. Záleží tedy na subjektivním hodnocení 

každé rodiny, nikoli na typu události, která se odehrála. Krizové jsou přechody 

v životním cyklu rodiny, jak již bylo výše zmíněno. Někdy probíhají relativně hladce 

a rodina se dobře adaptuje. Jindy, zvláště při dalších působících stresech, bývá adaptace 

rodiny obtížnější. 

Určující rysy krize v rodině uvádí N. Špatenková  jako46: předcházející náhlá 

a závažná stresová událost nebo dlouhodobý stres přetrvávající emoční distres (několik 

týdnů i déle); pocit ohrožení, pokoření, ponížení a již zmíněných ztrát. Členové rodiny 

prožívají většinou zvýšenou úzkost, nejistotu ohledně budoucnosti. Trápí je pocit 

nekontrolovatelnosti situace, časté jsou depresivní rozlady. Také dalším názorným 

diagnostickým vodítkem může být i fakt, že rodinná krize mění, narušuje nebo i vyvrací 

a popírá naše dosavadní přesvědčení (např. ztráta partnera, ať již úmrtím nebo 

rozchodem, vyvrací přesvědčení: „Já a manžel máme společnou budoucnost“). 

                                                 
46 Srov. Špatenková, N. Krize. Praha : Grada, 2004. s. 81-82. 
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Následující vyjádření jakožto diagnostická pomůcka Z. Eise vede k zamyšlení 

k tématu této podkapitoly: „Rodina se dostává do hluboké, nezřídka chronické krize, 

jakmile přestane poskytovat domov, psychické zázemí, pocit bezpečí a jistoty.“47 

4.4 Adaptace rodiny, řešení krize 

 
Rodina zdárně překoná krizi a adaptuje se prostřednictvím zásadních změn, tedy 

zavedením nových, adekvátnějších vzorců rodinného fungování. V. Kastová ohledně 

řešení krize uvádí, že „Člověk by měl odložit staré, v dané situaci neúčinné strategie 

chování…“48. 

Obecně se nové vzorce rodinného fungování dají rozdělit do těchto oblastí: 

vzorce, které zahrnují změny v rodinných pravidlech a hranicích. Nebo ty, které se 

týkají změn v rodinných zvycích, vztazích a rolích. Dále vzorce, při kterých probíhají 

změny ve struktuře rodiny, nebo vzorce, které mění styl rodinné komunikace či mění 

interakci rodiny se sociálním okolím. 

Tyto nové vzorce fungování vycházejí z toho, jak rodina hodnotí svou situaci. 

Dočasně mohou zapříčinit větší křehkost rodiny, neboť v průběhu změn je vždy rodina 

zranitelnější. Při uvádění nových vzorců rodinného fungování někdy vzniká rozpor mezi 

potřebami rodiny a očekáváním okolí. Například matka dětí zůstane po smrti manžela 

sama, ale i po roce se bojí prohloubit nový perspektivní vztah, protože se to podle 

názoru širší rodiny „nehodí“. 

Existují krize následující zejména po ztrátách, kdy se aktivně nedá mnoho 

udělat. V tomto případě velmi pomáhá změna postoje a změna uvažování o bolestné 

či traumatické události. Jedná se o tzv. redefinici, „přerámování“ události tak, aby byla 

přijatelnější. Rekonstrukce pohledu rodiny na svět dovoluje nalézt i smysl tragické 

události. 

4.5 Krizová intervence v rodině 

 
Průběh rodinné krize lze mírnit, pokud je rodina ochotna spolupracovat a osvojit 

si určité dovednosti. To je základní předpoklad, ze kterého vychází krizová intervence. 

Následující zásady jsou shrnuty ve formě doporučení pro pracovníky pomáhajících 

profesí.49 Krizová intervence má být včasná, aby se předešlo dekompenzaci v rodinném 

                                                 
47 Eis, Z. Problémy rodiny a rodinné terapie. Kosmonosy : Edice LD, 1980. s. 29. 
48 Srov. Kastová, V. Krize a tvořivý přístup k ní. Praha : Portál, 2000. s. 15. 
49 Srov. Úlehla, I. Umění pomáhat. Písek : Renesance, 1996. s. 37. 
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fungování. Krizový intervent pomáhá rodině tak, aby ji zvládla pomocí vlastních 

i zprostředkovaných zdrojů sama. Zásadní je odhalit silné stránky rodiny, uvolnit 

a posílit zdroje a možnosti. 

Intervent se soustředí na situaci „tady a teď“. Poskytuje informace a pomáhá 

zorganizovat nejnutnější (kontakty na specialisty, odborné služby, svépomocné 

organizace a občanská sdružení – sociální podpůrná síť). Při krizové intervenci, 

případně v následné terapii či poradenském vedení rodiny povzbuzujeme rodinnou 

soudržnost a aktivitu, poukazujeme na předchozí zdárně zvládnuté situace, 

povzbuzujeme sebevědomí jednotlivých členů, posilujeme komunikační dovednosti. 

Po traumatické události pomáháme rodině událost redefinovat a nalézt její 

smysl. Napomáháme sdílení významu všemi členy rodiny a začlenění zkušenosti do 

historie rodiny a rodinné identity, což je životně důležité pro funkčnost rodiny (jakékoli 

tabu funkčnost ohrožuje). 
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55..  SSTT..  HHEEDDWWIIGG  VV  BBAADD  SSTTEEBBEENN::  UUPPLLAATTNNĚĚNNÍÍ  SSOOCCIIÁÁLLNNĚĚ  PPEEDDAAGGOOGGIICCKKÉÉ  
PPRRÁÁCCEE  PPŘŘII  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  NNÁÁRROOČČNNÝÝCCHH  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍCCHH  SSIITTUUAACCÍÍ  RROODDIINNYY    

 

V průběhu života se dostáváme do různých situací, které mohou vyvolat stres, 

frustraci, konflikt, nebo krizové okolnosti. Zařízení Caritas Haus St. Hedwig v Bad 

Steben se snaží o komplexní pohled na diagnózy klientů (tzn. úvahy o kontextu 

prostředí klienta, souvislosti ve vztazích v rodině apod.) a ve svých programech usiluje 

zdůraznit důležitost poznání sebe samého a svých schopností pro překonávání 

nepříznivých životních situací. Člověk, který pozná sám sebe, své schopnosti a meze, 

dokáže zvládat problémy související se změnami a s přizpůsobením, a může změn 

dokonce pozitivně využít. 

Rodinu je nutné vnímat jako celek, systém, jenž je tvořen všemi rodinnými 

příslušníky. Tedy v případě, že dítě začne selhávat a objeví se u něj sociálně patologické 

chování, je velmi důležité pracovat s celou rodinnou, komplexně.  

Cílem sociálně pedagogické práce s rodinou je „doprovázení“ v náročných 

situacích. S tím souvisí podpora nápravy vztahů rodičů s dětmi a pomoc při utváření 

dobrého výchovného prostředí. Při cílené práci s rodinou jde zejména o nalézání 

odpovědí na otázky jako např. jak porozumět dětem, co chtějí a co potřebují; jaké volit 

výchovné prostředky; jak předcházet selhání dětí ve škole; jak předcházet problémům 

s drogami, nebo jak je případně řešit atd. 

Přínosem sociálně pedagogické práce s rodiči a dětmi je zpřehlednění jejich 

náročné situace, získání potřebného nadhledu a posílení schopnosti v budoucnu aktivně 

řešit krizové situace. Nesporným kladem je vzájemné pochopení, zahájení práce na 

rekonstrukci vztahů a vazeb, utváření dohod mezi rodiči a dětmi  a další. 

 

5.1 Významový obsah pojmu „sociální pedagogika“ v Německu 

 
Mnohoznačnost výrazu „sociální pedagogika“ je ve velké míře obtížná 

a matoucí, přičemž problém je především s adjektivem „sociální“. Slovo 

„sociálněpedagogický“ je uvnitř dnešní Evropy zdomácnělé; následujícím text se 

vztahuje na jazykové užívání tohoto termínu v Německu. 

 Termín „sociální pedagogika“ se dá v německé jazykové oblasti historicky 

zpětně vysledovat až do čtyřicátých let 19. století. 
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Slovo „pedagogika“, které je dnes známé ve všech evropských jazycích, se 

v německém jazyce objevilo v poslední třetině 18. stol. jako cizí slovo. Jeho základem 

byl starořecký výraz „paidagogiké techné“, zkrácený na zpodstatnělé na „paidagogós“. 

Doslovný význam výrazu je „umění vést syny“. V širším významu byly míněny 

všeobecně děti, nezávisle na původu a pohlaví, a v přeneseném významu také činnost 

vychovatelů a učitelů samotných, jimž otroci syny zámožných rodičů přiváděli. 

 Přídavné jméno „sociální“ z termínu „sociální pedagogika“ se v němčině užívá 

od 30. let 19. stol. Bylo přejato z francouzského „social“, původně však pochází 

z latinského „socialis“ (společný, spojený)., jehož význam se vztahuje na lidské soužití.  

 V německy hovořícím prostředí pochází výraz „sociální pedagogika“ od Karla 

Magera (1810-1858) a Adolfa Diesterwega (1790-1866). Z této doby a od těchto autorů 

pochází dva ze čtyř pojmů sociální pedagogiky, které je dnes možné rozlišit: kolektivní 

pedagogika a pedagogika sociálně znevýhodněné mládeže.  

Zatímco v kolektivní pedagogice stojí v popředí sociální aspekt pedagogického 

působení, je v pojetí pedagogiky soc. znevýhodněné mládeže zvýrazněn pedagogický 

aspekt sociálního přístupu. Druhý jmenovaný význam sociální pedagogiky lze chápat 

jako pedagogickou pomoc a kontrolu při práci v sociálně znevýhodněných a ohrožených 

skupinách, které představují problém pro společnost a kvůli společnosti. 

Dále existuje také pojetí sociální pedagogiky jakožto pedagogiky mimorodinné, 

mimoškolní a mimopodnikové, resp. komunitní pedagogiky. A další koncepcí je 

pedagogika životních situací, kde cílovou skupinou jsou i starší dospělí a tím se sociální 

pedagogika rozšiřuje na celý život, resp. všechny věkové skupiny; základní program je 

vyjádřen v hesle: „Pomoc v životních situacích“ v jakémkoliv věku.50 

5.2 Charakteristika zařízení 

 

Příkladem zařízení, které se systematicky věnuje komplexní preventivní 

a rehabilitační péči rodin, je Mütter/Väter-Kinder-Kurhaus51 St. Hedwig v Bad Steben. 

Zřizovatelem této organizace je Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg e.V.52 

                                                 
50 Papenkort, Ulrich. Co znamená „sociální pedagogika“ v Německu? In Sociální práce, 3/2006, s.102-
109. ISSN 1213-6204. 
51 „lázně pro matky/otce s dětmi“ 
52 arcidiecézní charita Bamberg 
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 St. Hedwig53 se snaží spojit léčebnou terapii se sociální a duševní terapií. Cílem 

činností je obnovit a upevnit zdraví. V popředí stojí psychická a tělesná regenerace 

a stabilizace žen/otců a dětí. 

 Místo, kde se zařízení nachází, nabízí ideální podmínky pro celkové uzdravení 

a odpočinek. Bad Steben leží v chráněné oblasti Frankenwald a jedná se o nejvýše 

položené bavorské městské lázně. Jedinečná kombinace horského klimatu, léčivých 

pramenů a rašelinových koupelí přináší organismu ideální regeneraci. V bezprostřední 

blízkosti St. Hedwig se nachází lázeňský park, který vytváří nebývalý prostor pro 

vycházky, hry a kulturní aktivity. 

 Historicky první ozdravné zařízení pro matky s dětmi bylo otevřeno roku 1959 

v Leutenbachu. Charita Bamberk začala se stavbou domu St. Hedwig v roce 1957 

a v listopadu 1959 sem přišly první matky s dětmi; vysvěcen byl o rok později. Od 

listopadu 1959 do září 1989 tímto zařízením prošlo 8800 žen – matek. Roku 1989 byl 

dům zavřen a začala přestavba. V červnu 1991 začala opět fungovat a znovu vysvěcen 

byl 18.9.1991. 

5.3 Poskytované služby, indikace pro pobyt 

 

Matky/otcové a jejich děti přichází do St. Hedwig nejen se zdravotními 

problémy, ale i s psychickými, které spolu často souvisí. U dětí se může např. jednat 

o hyperaktivitu, výchovné problémy, zdravotní postižení, enurézu54, obezitu. Cílem je 

ukázat klientům lepší, zdravější životní styl, pomoci matkám odpočinout si (rekreační 

terapie), minimalizovat sociální i zdravotní rizikové faktory. 

Pobytu se účastní jak matky s dětmi, tak i otcové s dětmi, a to ve zvláštních 

termínech. Častým případem v St.Hedwig jsou rodiny, které prošly náročnou životní 

situací a často došlo k narušení celistvosti. Pobyty podporují vztah mezi rodičem 

a dítětem; v praxi není uskutečnitelné, aby na pobytu participovali oba rodiče; cílem 

pobytů není vedení partnerské terapie.  

Kritériem pro takto oddělené pobyty je objasnění úlohy rodiny a jejího 

žádoucího fungování. Negativní dopad tohoto jevu můžeme objevit ve všech funkcích, 

zpravidla nejzávažnější důsledky se projevují ve funkci výchovné a emocionální. Proto 

                                                 
53 Caritas-Haus St. Hedwig. Bamberg : KAG, 2005. 
54 enuréza = bezděčné pomočování, nejčastěji noční. Klimeš, L., Slovník cizích slov. Praha : SPN, 2002. 



 41 

terapie, přednášky a konzultace jsou zaměřeny právě na oblast rodinného života, 

nejvýznamnějších hodnot člověka, výchovného působení apod. 

Doporučení pro pobyt musí být vydáno lékařem a poté schváleno zdravotní 

pojišťovnou. Nejčastějšími indikacemi jsou následující poruchy a onemocnění. 

U dospělých klientů se jedná o tyto psychosomatické potíže: stav vyčerpanosti, 

poruchy spánku, narušení stravovacích návyků, poruchy výživy (např. ztráta chuti 

k jídlu). Dospělí obvykle trpí poruchami imunity, depresivními stavy, nebo jsou často 

pod tlakem stresu. Léčeny jsou zde poruchy pohybového aparátu, nejčastěji jde o vadné 

držení těla, degenerativní choroby pohybového aparátu, revmatismus, chronické 

zánětlivé onemocnění kloubů, nebo nezvratná omezení hybnosti. Dalšími zdravotními 

obtížemi jsou: migrény, vysoký krevní tlak, cévní onemocnění a jiné poruchy srdeční 

činnosti. 

 Děti nejčastěji trpí psychosomatickými potížemi: obezita, nadváha, podváha,  

opoždění psychomotorického vývoje, poruchy výživy, enuréza atd. Do St. Hedwig 

přichází rovněž děti s vrozenými srdečními vadami, stabilizují se zde po operaci srdce, 

nebo trpí méně vážnými srdečními poruchami. Obvyklá jsou také onemocnění 

dýchacích cest, jako např. astma, chronické bronchitidy apod. 

 Vzhledem k výše uvedeným indikacím je kladen zvláštní důraz na personální 

zajištění. V St. Hedwig jsou zaměstnáni lékaři, zdravotní sestry, ergoterapeut, 

fyzioterapeut, učitelka gymnastiky, trampoterapeut, zdravotní a sociální pedagožka, 

psycholožky, psychoterapeutky, vychovatelky, dietní sestra – poradce pro výživu.55 

5.4 Organizace pobytů 

 
Pobyty v St. Hedwig jsou obvykle třítýdenní a z části jsou hrazeny zdravotní 

pojišťovnou, přičemž určitou částkou přispívají i klienti. Matky/otcové musí v týdnu 

dodržovat pětidenní režim, který mají individuálně předepsaný. Pokud by tak nečinili, 

a z jiných než závažných zdravotních důvodů terapii neukončili, musí zaplatit pokutu za 

zbývající dny. 

 Matky/otcové s dětmi mají možnost o víkendech odjet a povoleny jsou rovněž 

návštěvy. Klienti mohou absolvovat pobyt i s těmi dětmi, které žádné problémy nemají 

                                                 
55 Caritas-Haus St. Hedwig. Bamberg : KAG, 2005. 
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(Begleitkind); na tyto děti se ale nevztahují žádné speciální terapie, dokonce i v případě 

nemoci musí lékařskou péči zaplatit.  

 Děti navštěvují dopoledne, případně i odpoledne, dětský klub, zatímco matky 

jsou na jednotlivých kůrách, sezeních, skupinových terapiích apod. I z dětského klubu 

odcházejí děti individuálně na ergoterapii, gymnastiku, odpočinkovou terapii 

s meditační hudbou, procházky. Cílem výchovné činnosti není jen děti pohlídat, ale 

i naučit přizpůsobit se kolektivu, alespoň do té míry, kterou umožňuje délka pobytu. 

 Nárok na pobyt vzniká nejdříve po 4 letech. V průběhu kalendářního roku se 

konají zvlášť vedené terapie pro otce s dětmi. Zvláštní cílovou skupinou jsou senioři, 

pro které je vyhrazeno období Vánoc.  

5.5 Cíle pobytu 

 
Jak již bylo výše uvedeno, jedním z cílů pobytu je minimalizovat nebo 

předcházet zdravotním problémům. 

 Dále se jedná o psychologický záměr vedoucí k duševní harmonii, který 

zahrnuje všestranný rozvoj potencionálu osobnosti klienta. Posílení důvěry k okolnímu 

světu a podpora sebedůvěry a sebevědomí je také předmětem terapií, individuálních či 

skupinových sezeních s psychologem, psychoterapeutem. 

Sociálně adaptační cíl pobytu se snaží předkládat společensky přijatelný způsob 

řešení každodenních problémů (např. formou přednášek, odborných seminářů56, 

doprovodných aktivit).57 

 

Sociálně pedagogické působení musí brát v potaz skutečnost, že stále vzrůstá 

počet dětí, které vyrůstají v rodinách problémových. Práce s dětmi se opírá  o tyto 

jednotlivé cíle, které napomáhají orientaci a řešení náročných situací v rodině:  

- Nabízet dětem prostor pro objevování, osobní zkušenost, srovnávání, kreativní 

rozvoj, rozvoj osobnosti na emocionální, duševní a sociální rovině. 

- Dávat prostor pro hru s ohledem na vývojovou úroveň dítěte. 

- Snažit se částečně odlehčit matkám ve výchově a zároveň dát příležitost dětem, 

aby v nepřítomnosti rodiče něco nového prožily. 

                                                 
56 Viz příloha I, II. Uvedené testy vedou k poznání sebe samého a svých schopností pro překonávání 
stresu a jiných nepříznivých situací. 
57 Konzeption Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Kinder/Väter und Kind, Haus St. Hedwig. Bad 
Steben, 2004. 
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- Pomáhat budovat sociální kontakty v dětské skupině a učit děti účinným 

strategiím řešení konfliktů. 

- Pomáhat orientovat se v každodenních povinnostech, učit se samostatně 

organizovat jednotlivé aktivity a dodržovat denní režim. 

- Zprostředkovat nové zážitky, které budou oddělené od vlivu rodiny, a které by 

mohly přispět např. ke změně problémového chování, postojů dítěte. 

- Věnovat se dítěti vždy podle individuální indikace a respektovat konkrétní 

zájem dítěte.  

5.6 Obsah a formy činností - témata terapií: 

 
V návaznosti na výše uvedené cíle je vytvářen konkrétní program pro děti, který 

se opírá o různé tématické okruhy. Tato témata jsou pak ještě blíže specifikována 

dílčími cíly a realizována v jednotlivých aktivitách. Programy probíhají v oddělených 

skupinách, které jsou označeny „Teeny“, pro nejstarší děti (9-13 let), „Apfelgruppe“ (6 -

 8 let) a  „Birnengruppe“ (2-5 let). 

V tématu „Já a moje tělo“  jsou děti vedeny  ke zdraví, správným stravovacím 

návykům, hygieně a dodržování léčby v případě nemoci. 

„Já a moje rodina“ má za cíl učit, jak postupně zmenšovat závislost na rodiči 

(častá je zvýšená fixace na matku, resp. otce), nebo naopak podporovat sblížení 

s rodičem (při odloučení po rozchodu rodičů), budovat vztahy se sourozenci, orientovat 

se v nových formách rodiny. 

V rámci tématu „Já a moje pocity“  se dítě dozví, jak zvládat své city, 

vyrovnávat se se strachem, zármutkem, smrtí. 

„Já jsem Já a Ty jsi Ty“ ukazuje, jak vycházet a spolupracovat s ostatními lidmi, 

učit se vzájemné toleranci a respektu k různým odlišnostem, postižením aj. 

Téma „Já a ti ostatní“ vede dítě k poznávání vlastních hranic, hranic vlastních 

možností, k učení, jak řešit konflikty. 

 

Blíže bude specifikována vybraná metoda pomocí trampolíny z tématu „Já 

a moje tělo“, díky níž jsou získávány dovednosti a schopnosti využitelné ve všech 

oblastech života.  

Zvláštním pojetím ke vnímání vlastní tělesnosti a psychiky je přístup zvaný 

„trampolining“, který je v zařízení St.Hedwig využíván. Cvičení na trampolíně 

obohacuje nabídku volnočasových i cíleně zařazovaných terapeutických aktivit 
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a zvyšuje kvalitu pobytu klientů. Trampolininig rozvíjí zejména senzomotorické 

dovednosti, prostorovou orientaci, rytmizaci, zlepšuje především nervosvalové 

koordinace, dynamiku, sociální vnímání, prožívání, podílí se na překonávání strachu 

a dává možnost úspěchu. Pocit a zažití úspěchu je základem a motivací pro spolupráci 

a rozvoj pozitivního přístupu k terapii. Dítě je na trampolíně tím úspěšnější, čím více je 

ochotno respektovat instrukce trampoterapeuta. Důležitý je proto přirozený kontakt 

dítěte s terapeutem –získání důvěry a jistoty spočívá v individuálním přístupu k dítěti, 

k jeho tělesným a duševním zvláštnostem v oblasti poruchy. Trampoterapií lze 

eliminovat projevy poruch chování či duševních poruch (zlost, agresi, strach a úzkost, 

hyperaktivitu, sníženou schopnost udržet pozornost) a pozitivně ovlivňovat 

a podporovat sebevědomí, sebeuvědomění, sebepojetí. Dále lze pomoci zvyšovat 

tělesnou kondici, snižovat tělesnou hmotnost. Plachta trampolíny má také významně 

stimulující antistresový účinek. Důležitou složkou procesu je relaxace – fyzická, 

psychická, individuálně či skupinově prováděná, doprovázená relaxační hudbou, 

mluveným slovem anebo za ticha. 

Důležité kritérium pro výběr k terapii je diagnóza a její projevy. Ty pak definují 

cíle a způsob vedené terapie. Tak například u autistického dítěte je úspěchem držení 

souseda za ruku, oční kontakt s terapeutem, spolupráce při houpání či skákání. Důležité 

je, aby pobyt na trampolíně pomohl dítěti zvládat jeho největší problémy a být pro něj 

přínosný. 

 

Mimo tento tématický plán58 určený výhradně dětem, jsou pořádány také 

společné aktivity pro podporu vazby rodič-dítě, jako např. plavání, sauna, cvičení, 

„tvořivá dílna“. 

5.7 Kazuistika – hodnocení případu z pohledu teorie náročných životních situací 

5.7.1 Indikace pobytu 

 

Jednou z klientek lázeňského zařízení byla matka, která se spolu se svými dvěma 

dcerami zúčastnila 3 týdenního ozdravného pobytu.  

                                                 
58 Konzeption Vorsorge und Rehabilitation für Mutter und Kind/Vater und Kind, Haus St. Hedwig. Bad 

Steben, 2004. 
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Indikací pobytu bylo závadné výchovné prostředí a neuspokojivé vztahy 

v rodině. V rodině údajně došlo k sexuálnímu obtěžování starší dcery, a to strýcem 

z otcovy strany. Důsledkem této stresující situace měla být regrese a zpomalení 

psychomotorického vývoje dítěte.  

Policejní vyšetřování a celková atmosféra byla dlouhou dobu značně zatěžujícím 

faktorem pro celou rodinu; mezi manželi vázla komunikace, problematický byl rovněž 

vztah rodičů, prarodičů a dětí. 

5.7.2 Rodinná anamnéza 

 

Matka, žena v domácnosti, se před 7 lety se provdala za muže, který se vyučil 

strojním technikem, ale byl dlouhodobě nezaměstnaný. Manželé společně vychovávají 

své dvě děti – starší sedmiletou a mladší téměř dvouletou dceru.  

 Dcery pravidelně navštěvovaly svou babičkou z otcovy strany, u které bydlel její 

druhý syn. Tento muž byl před rokem obviněn ze sexuálního zneužití starší dcery; podle 

výpovědi matky osahával dívku na genitáliích. Matka celou věc okamžitě hlásila policii 

a začalo vyšetřování. Od té doby byla rodina v izolaci od ostatních příbuzných 

a neprobíhala standardní komunikace ani uvnitř rodiny. Matka popisovala u své starší 

dcery výraznou stagnaci až regresi v mentálním i tělesném vývoji. Tato dcera byla od 

oznámení incidentu v péči psychologa a dětského psychiatra. Jisté vývojové opoždění je 

patrné také u mladší dcery. 

5.7.3 Analýza (popis) náročné životní situace rodiny 

 

 Uvedený případ ukazuje na komplikovanou životní situaci, která se dotýká 

široké rodiny. Stav ve kterém se nacházela rodina, když matka s dětmi nastupovaly 

pobyt v St. Hedwig, lze považovat za chronickou fázi krizové situace. Tzn., že v této 

etapě rodina nese plně důsledky minulých událostí, případných nevhodných postupů 

a chybného řešení. Úkolem ozdravného zařízení bylo proto definovat závadné procesy 

a prostřednictvím odborné práce s matkou a dětmi zahájit fázi restituce, ve které by 

došlo k přehodnocení ztrát a zároveň k hledání nových správných způsobů jednání, 

efektivního zúročení zkušeností atd.  

 Fázi chronické vždy předchází akutní krizové etapa, přičemž na úplném začátku 

se objevují prvotní příznaky v tzv. prodromální (přípravné) fázi. 
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 Jako prodromy, neboli znaky signalizující, že něco není v pořádku, můžeme 

posuzovat celkově narušené klima v rodině. Pokud skutečně došlo k zneužití starší 

dcery (nebylo s jistotou prokázáno), pak krizové situaci nepředcházely žádné 

dlouhodobé příznaky. V určitém smyslu by jako prodromy mohlo být chápáno 

nevhodné chování strýce vůči vlastním neteřím, často vynucované návštěvy dětí 

u prarodičů, resp. u strýce apod.  

 Spouštěčem akutní krizové fáze byl pak jednoznačně akt zneužití, který vyvolal 

vlnu negativních následků u samotné oběti, ale i v celé rodině. K prohloubení 

traumatizující situace přispěl i vyšetřovací proces a rozpad vztahů uvnitř rodiny. 

 Rodina vyhledala pomoc u psychologů a speciální pedagogů, kteří se podíleli na 

poskytnutí odborné krizové intervence. Zřízení St. Hedwig, jak již bylo výše uvedeno, 

tedy neposkytuje služby krizové intervence, ale zato plynule navazuje a rozvíjí 

systematickou psychosociální a pedagogickou práci s rodinou. 

5.7.4  Průběh práce s rodinou 

 

Poté, co pracovníci Domu St. Hedwig navázali první kontakt s matkou a jejími 

dětmi, začali uvažovat o skutečnostech rozhodných pro stanovení globálních cílů 

a postupů terapie. Komunikace s matkou byla od počátku poměrně náročná; např. byla 

rázně proti zařazení starší dcery do skupiny mladších dětí, která by pro ni byla pro 

mnohem vhodnější, a kde by se lépe začlenila. Matka de facto nebyla schopná přijmout 

vývojové opoždění svých dcer, ačkoli na určité problémy sama upozornila. Pro účely 

výběru vhodného přístupu byla dále vyhotovena orientační vstupní diagnóza.  

 U matky byly definovány  závažné problémy v komunikaci, emoční labilita 

(výbuchy vzteku), nezdravý životní styl, obezita aj. a stanoven byl individuální 

program. Jednotlivé aktivity byly zaměřeny zejména na nácvik a upevnění takových 

vzorců chování, které podporují účelnou komunikaci, zdravý životní styl atd. 

 Mladší dcera byla v rámci pobytu chápána jako doprovod, byla brána jako 

zdravé dítě, a tak neměla nárok na speciální procedury a terapie. Vzhledem k věku byla 

více při matce, ale účastnila se také různých akcí pro svou věkovou skupinu.  

 U starší dcery byly odhaleny problémy závažnějšího charakteru. Diagnostikován 

byl opožděný mentální, emocionální, sociální, motorický vývoj (minimálně o jeden rok 

zpět). Konkrétními projevy byla výrazná pomalost, citová labilita, nedostatky v jemné 

i hrubé motorice, neklid. Speciální pedagogové usuzovali mírnou mentální retardaci 
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s přidruženými autistickými rysy (omezený oční kontakt). Řečový projev odpovídal 

5letému dítěti (problémy s artikulací, používání jednoduchých výrazů). Podle zprávy 

z mateřské školy se neintegrovala mezi ostatní děti, pozorovány byly také problémy 

v komunikaci a kontaktu s ostatními dětmi. Konkrétní pomoc a podpora u starší dcery 

probíhala v rámci jednotlivých programů. 

Cílem terapie u starší dcery byla celková podpora v rámci všech možností; 

definovány byly i dílčí cíle, zejména pak integrace do kolektivu (mezi vrstevníky 

docházelo k šikaně, lépe vycházela s mladšími dětmi), podpora interakce matka-dcera, 

zaměření na další výchovné problémy. V rámci pozorování konkrétního chování (např. 

při jídle), z průběhu rozhovorů vedených s matkou a konzultací členů odborného týmu 

bylo zjištěno výrazně opoziční chování vůči matce, poruchy spánku a potvrzena byla 

i další prvotně diagnostikovaná data. 

 Ačkoli matka pobyt z neznámých důvodů předčasně ukončila, přinesl pobyt jisté 

výsledky. Systematickou podporou starší dcery bylo dosaženo zlepšení 

v psychomotorické a vztahové oblasti (nové motorické dovednosti, psychická 

stabilizace, navázání přátelského kontaktu s některými dětmi). Určitých změn 

poruchového chování bylo docíleno i u matky; změny upřednostňovaných postojů 

a názorů jsou však u dospělého méně patrné a jde o dlouhodobější proces. 

 Rodině byla dána odborníky tato doporučení: docházet na rodinnou terapii, 

zapojit starší dceru do pravidelné ergoterapie a zajistit psychoterapeutické vedení, 

přihlásit starší dceru do speciální školy (dosud měla odklad školní docházky), dále 

využívat širších sociálních služeb pro rodinu v místě bydliště (zejm. speciální 

poradenství). 

5.7.5 Reflexe případu 

 

Příběh každého klienta, který projde St. Hedwig je něčím odlišný od těch 

ostatních. Terapeuti a pedagogičtí pracovníci jsou tak pokaždé postaveni před zcela 

ojedinělý případ a musí nalézat vždy nové postupy a prostředky co nejúčinnější pomoci. 

 Tato kazuistika dokazuje, že situace matek/otců a dětí, kteří se na pobytech 

potkávají, není nijak jednoduchá. Na pozadí současných problémů velmi často bývá 

prodělaná krize; a to jak krize z traumatizujícího stresoru, tak i krize z životních změn 

(vývojové krize). Hledání vhodného přístupu k této konkrétní matce a jejím dětem bylo 

od počátku náročným úkolem. Chování matky bylo zjevně nevyzrálé, nechyběly u ní 
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rysy emoční lability, nerozhodnosti, neschopnosti kritického nadhledu, lpění na 

vadných vzorcích chování, narušení přirozené autority vůči dětem atd. Sociálně 

pedagogická práce se starší dcerou byla náročná zejména z důvodu nejasné diagnózy; 

poškození dítěte se zdálo být závažnějšího charakteru, ačkoli mentální retardace ani 

autistická porucha nebyly přímo potvrzeny.  

Tým pracovníků se do jisté míry odvážil pochybovat o údajném sexuálním 

zneužití dcery. Nikdo tuto skutečnost zcela nevyvrátil, ale souvislé pozorování rodiny 

a speciálně pedagogické testování vedlo odborníky k pochybnostem o pravdivosti 

matčiny výpovědi. 

 Během pobytu se v rámci možností podařilo upravit vztahy mezi matkou 

a dětmi, aktivizovat a socializovat starší dceru podle stanoveného plánu. 

 Hlubší proměna narušených rodinných vazeb, podpora psychomotorického 

vývoje dětí a respektování mentálního deficitu u jedné z dcer je však dlouhodobým 

procesem. Tento pobyt v určitém smyslu rodině ukázal cestu, kterou se lze ubírat 

k rozvoji harmonie soužití. Vše ostatní ale závisí na nich samotných, na ochotě dále 

spolupracovat s odborníky, na odhodlání vzít život a další rozvoj rodiny do vlastních 

rukou. V zařízení St. Hedwig byl matce i dětem dán předpoklad, aby do budoucna 

dokázali řešit náročné životní situace a vyrovnávat se s jejich následky. 

 

 



 49 

ZZÁÁVVĚĚRR  

 

Smyslem této práce bylo přiblížit problematiku náročných životních situací, 

zvláště pak krizí dotýkajících se rodiny, v konkrétních souvislostech se zařízením St. 

Hedwig.  Ve středu zájmu bylo poznávání fenoménu krize v dynamice jejího vývoje.  

 Během života se musíme utkat s řadou přirozených překážek, které jsou dány 

nároky růstu a zrání. Záměrem je podat přehled náročných životních situací s přesahem 

do krizí vývojových, a to jak ve vztahu k dětství, tak i k dospívání a manželství. 

 

V jednotlivých kapitolách se podařilo přiblížit typologii krizí, základní obranné 

mechanismy a možnosti zvládání krizových situací.  

  Práce může zároveň posloužit při orientaci ve složitých jevech, které jsou 

důležité rovněž pro pedagogickou praxi a teorii.  

 

 V každém rodinném systému dochází k různým druhům napětí a ke konfliktům. 

Konflikt tak chápeme jako součást rodinného soužití. Rodiny se však liší v tom, jakým 

způsobem na krize a konflikty reagují, jak je zvládají a jaký význam jim připisují. 

Ačkoli v některých rodinách stále panuje mýtus „my nemáme problémy“, konfliktům 

a krizím se de facto nelze vyhnout vzhledem k jedinečnosti jednotlivých členů rodiny, 

kteří mají různé potřeby, způsob komunikace apod. V úvahu se musí brát i složitý vývoj 

rodiny v čase. 

 Tento text nahlíží na rodinu jako na systém. V současnosti je preferován 

systémový přístup k rodině: rodina se chová, vyvíjí a reaguje jako živý systém, který je 

nutno vidět v celé složitosti a proměnlivosti jeho vnitřních vazeb i vnějších vztahů. 

 

 Zařízení St. Hedwig vychází z výše uvedeného systémového pohledu na rodinu. 

Všechny činnosti jsou koncipovány tak, aby posilovaly kontinuitu rodinných vztahů. 

Jistým specifikem zařízení v Bad Steben je pořádání pobytů zvlášť pro matky s dětmi 

a pro otce s dětmi. Cílem působení totiž není vedení partnerských terapií, ale 

prohlubování vazeb mezi rodičem a dítětem, zachování si identity. 

 Prostřednictvím jednotlivých programů jsou klienti vedeni ke zvládání nejen 

každodenních, celkem drobných problémů a těžkostí, ale také k překonávání těch 

nároků, které si vyžadují mnohdy i radikální změnu. 
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Příloha I 
 

Hodnocení osobního stupně stresové zátěže 
 
Osobní stupeň stresové zátěže se sestavuje na základě úrovně náročných 
životních situací a měří se obvykle za časové období dvou let. Cílem testu, 
který sestavil prof. T. Holmes s svým žákem R. Rahem, je zjistit objem stresu, 
kterému je člověk vystaven.1 
V následujícím seznamu má každá náročná životní situace určitou důležitost, 
která je dána body závažnosti. Váha každé této události bude individuálně 
odlišná. Tato škála je ale sestavena na základě rozsáhlých a dlouholetých 
průzkumů, a proto vypovídá poměrně přesně o vlivu stresujících událostí na 
člověka. Orientační míru vlastní odolnosti si potom může určit každý sám. 
Projděte si pozorně celý seznam a potom bod po bodu zakroužkujte ty 
události, které se v průběhu posledních dvou let u vás vyskytly. Jestliže se 
některá událost stala častěji než jednou, násobte hodnotu bodů závažnosti 
počtem opakování. Dílčí výsledky prostě sečtěte a získáte svůj osobní stupeň 
stresové zátěže, výsledek zjistíte v uvedené tabulce. 
 
Přehled náročných životních situací: 
 

1. smrt manžela/manželky 100 23. syn nebo dcera opouští domov 29 

2. rozvod 73 24. neshody s tchýní nebo tchánem 29 

3. rozchod s partnerem 65 25. mimořádný osobní úspěch 28 

4. pobyt ve vězení 63 
26. manželka vstoupila do zaměstnání 
nebo její odchod 

26 

5. úmrtí v nejbližší rodině 63 27. zahájení nebo ukončení školy 26 

6. vlastní úraz nebo nemoc 53 28. změna životních podmínek 25 

7. vlastní svatba 50 29. změna osobních zvyklostí 24 

8. ztráta v zaměstnání 47 30. spory s nadřízeným 23 

9. usmíření s partnerem 45 
31. změna pracovních podmínek nebo 
doby 

20 

10. odchod do důchodu 45 32. změna bydliště 20 

11. nemoc rodinného 
příslušníka 

44 33. změna školy 20 

12. těhotenství 40 34. změna trávení volného času 19 

13. sexuální potíže 39 35. změna činností v církevní oblasti 19 

                                                 
1 Srov. Managment a ekonomika školy [online]. Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Plzeň : 
2007. Dostupné na WWW: <http://www.fek.zcu.cz/cz/katedry/cecev/mes_mat/stres/burnout.htm>. 



 

14. příchod nového člena 
rodiny 

39 36. změna ve společenské činnosti 18 

15. změna postavení v 
zaměstnání 

39 37. půjčka méně než 50 000 Kč 17 

16. změna ve vlastní finanční 
situaci 

38 38. změna návyků ve spánku 16 

17. smrt blízkého přítele 37 39. změna četnosti rodinných setkání 15 

18. změna zaměstnání 36 40. změna návyků v jídle 15 

19. přibývání partnerských 
hádek 

35 41. dovolená 13 

20. půjčka větší než 50 000 
Kč 

31 42. vánoce 12 

21. větší dluhy 30 43. nepatrné přestupky zákona 11 

22. změna odpovědnosti 
v zaměstnání 

29     

 
 
 
 
Výsledky: 

Celková hodnota skóre 
Pravděpodobnost 

onemocnění 
Síla odolnosti proti stresu 

150 - 199 nízká 9 - 33% vysoká odolnost 

200 - 299 průměrná 0 - 52% hraniční odolnost 

300 a více vysoká 50 - 86% nízká odolnost 

 
Nyní jsme provedli sebediagnostiku náročných životních situací a zjistili, jak 
na tom jsme a zároveň poznali, které situace na cestě životem nás 
pravděpodobně potkají a jak silný mají stresový vliv. Znovu zdůrazňujeme, že 
je vhodné nejenom odpovědět, ale i se zamyslet, protože to je prvním, 
významným a někdy i dostačujícím krokem k odstranění stresu. 
 
 

 
 

 
 
 



 

Příloha II 
 

Hodnocení životního stylu - test  
 
Tento test je upraven podle M.Jablonského (1993) a pochází z publikace 
Health Style, A Self Test 1981.2 Department of Health and Human Serices. 
Jeho předností je, že hodnotí jednotlivé části: kouření, alkohol a drogy, 
výživa, cvičení a fitness, kontrola stresu a bezpečnost, zvlášť. Teprve 
souhrnným zamyšlením nad výsledky testu v jednotlivých oblastech 
dostáváme přehled a slabých a silných stránkách našeho životního stylu v 
uvedených oblastech. Výsledek vlastní diagnostiky pak slouží nejen pro 
vlastní zamyšlení se nad svým životem, ale i jako ukazatel toho, kde máme 
rezervy a kde by bylo vhodné v zájmu našeho zdraví něco změnit. (Eger, 1995 
a 1997) 
  
Pokyny:  
Přečtěte si jednotlivá tvrzení v uvedených oddílech testu a zaznamenejte si 
bodové ohodnocení za jednotlivé oddíly. 
Potvrzujete-li uvedené tvrzení téměř vždy = 2 ,někdy = 1, téměř nikdy = 
0.(pozor! někdy je pro zdůraznění důležitosti použito vyšší bodové hodnocení 
v položce)Body jsou vždy uvedeny před položkou testu. 
Kouření 
Pokud jste nikdy nekouřili, uveďte 10 bodů pro tuto část a pokračujte druhou 
částí. 
0    1    3     Vyhýbám se kouření cigaret. 
0    1    2     Kouřím jen nízkonikotinové cigarety nebo fajfku. 
Body za kouření: 
 

Alkohol a drogy 
0    1    4     Vyhýbám se alkoholickým nápojům nebo nevypiji víc než 
jednu nebo dvě skleničky nápoje s nižším obsahem alkoholu denně. 
0    1    2     Vyhýbám se požívání alkoholických nápojů a zakázaných drog, 
jako způsobu kompenzace stresových a jiných životních problémů. 
0    1    2     Nepiji alkohol, když beru léky nebo jiné drogy (prášky na spaní, 
proti bolestem, nachlazení či alergiím) 
0    1    2     Pozorně si prostuduji a sleduji instrukce na nálepkách a 
předpisech předepsaných i volně koupených léků a jiných drog. 
Body za alkohol a drogy: 
 
 

                                                 
2 Srov. Managment a ekonomika školy [online]. Západočeská univerzita, Fakulta ekonomická, Plzeň : 
2007. Dostupné na WWW: <http://www.fek.zcu.cz/cz/katedry/cecev/mes_mat/stres/burnout.htm>. 
 
 
 



 

Výživa 
0    1    4     Jím každý den různorodé potraviny, jako ovoce, zeleninu, 
celozrnný chléb, nízkotučné maso, mléčné výrobky, semena, vlákniny 
0    1    2     V jídle omezuji množství tuků, hlavně nasycených s vysokým 
obsahem cholesterolu (tučné maso, vejce, máslo, smetana, sádlo, vnitřnosti) 
0    1    2     Omezuji příjem soli tím, že při vaření používám minimální 
množství, nepřisoluji hotová jídla a vyhýbám se slaných mezijídel 
0    1    2     Vyhýbám se potravinám a nápojům a sladkostem, které obsahují 
velmi hodně cukru 
Body za výživu: 
 

Cvičení a fitness 
0    1    3     Udržuji si požadovanou ideální tělesnou hmotnost, vyhýbám se 
tělesné nadváze i podváze 
0    1    3     Věnuji se cvičení s aerobním efektem nejméně 3x týdně po 15 - 
30 minutách (chůze, běh, plavání, aerobik) 
0    1    2     Věnuji se cvičení, které zlepšuje sílu a pružnost svalstva nejméně 
3x týdně po 15 - 30 minutách (kulturistika, posilování, jóga, gymnastika 
apod.) 
0    1    2     Svůj volný čas trávím většinou účastí na rekreačních 
individuálních nebo kolektivních či rodinných aktivitách (zahrádkaření, 
houbaření, vycházky do přírody, turistika, fotbal, tenis, jiné míčové hry apod.) 
Body za cvičení a fitness: 
 

Kontrola stresu 
0    1    2     Mám zaměstnání, práci či jinou činnost ze které mám radost. 
0    1    2     Nemám problém odpočívat, relaxovat a volně vyjadřovat své 
pocity. 
0    1    2     Umím rychle rozpoznat a připravit se na situace, které mohou být 
pro mne stresové 
0    1    2     Mám blízké přátele, rodinu nebo známé, se kterými mohu hovořit 
o osobních záležitostech nebo se na ně obrátiti o pomoc. 
0    1    2     Zúčastňuji se společenských aktivit (taneční, literární večírky, 
církevní aj. veřejné aktivity), mám koníčka, který mě baví (zálibu, která mě 
zajímá) 
Body za kontrolu stresu: 
 
Bezpečnost 
0    1    2     Když cestuji autem, vždy se připoutám bezpečnostním pásem 
0    1    2     Neřídím pod vlivem alkoholu nebo drog 
0    1    2     Dodržuji pravidle dopravy, hlavně rychlostní limity, nechodím na 
červenou 
0    1    2     Jsem velmi opatrný, když používám potencionálně nebezpečné 
produkty (čistící prostředky, chemikálie, jedy, elektrická zařízení) 
0    1    2     Vyhýbám se kouření v posteli. 



 

 
 
 
Body za bezpečnost: 
 
 
 
 

Výsledek vašeho životního stylu 
Po spočítání bodů za každou část si prostudujte hodnocení podle získaných 
bodů v každé části. Dotazník úmyslně nehodnotí velmi odlišné součásti 
životního stylu, ale upozorňuje na směr zlepšení v dané oblasti. 
9 - 10 Bodů. Výborně. Vaše odpovědi dokazují, že si uvědomujete důležitost 
této oblasti pro vaše zdraví a dobro. Když budete takhle pokračovat, nebude 
pro vás potencionálním zdravotním rizikem. Dá se předpokládat, že v této 
oblasti jste příkladem rodině a přátelům. 
6 - 8 bodů. Dobře. Vaše zdravotní návyky jsou dobré, ukazuje se však prostor 
pro zlepšení. Podívejte se ještě jednou na otázky, na které jste odpověděli " 
někdy " nebo " téměř nikdy ". Co můžete udělat pro vylepšení bodování? 
Někdy i malé změny mohou pomoci zlepšit zdraví. 
3 - 5 bodů. Pozor. Zdravotní riziko vašeho životního stylu se začíná 
ukazovat. Začněte tím, že si seženete více informací o této oblasti (přečetl jste 
si tuto publikaci ?), popřípadě požádejte o radu odborníka a udělejte v zájmu 
vlastního zdraví krok ke zlepšení. Hodně úspěchu! 
0 - 2 Body. Zle. Zřejmě se vystavujete zbytečnému zdravotnímu riziku. 
Možná si vůbec neuvědomujete co a jak děláte. Získejte potřebné informace 
a snažte se zlepšit své bodové hodnocení svým jednáním a tím i své zdraví. 
 
Závěr - shrnutí: 
Musíme si uvědomit, že kardiovaskulární, chronická a degenerativní 
onemocnění mají více než jeden důvod. Málokdy je to jen jedna příčina či 
způsob nezdravého jednání, které zapříčiní onemocnění. Genetické dispozice 
též sehrávají důležitou roli. Jednotlivci s výbornými zdravotními návyky však 
můžou překonat i dědičné dispozice, podobně jako člověk s vynikající 
genetikou může špatnými návyky poškodit své zdraví a zkrátit si tak svůj 
život. Pro zvýšení šancí na delší život by však každý měl mít zdravý životní 
styl! 
 
 
 
 


