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Abstrakt 

Cílem sociálně-pedagogicky orientované diplomové práce Postoje pracovníků firem  

a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci při zvládání životních situací je zjistit postoje 

pracovníků ve firmách a v pomáhajících profesích k odborné pomoci v náročných životních 

situacích. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část práce je založena  

na poznatcích z odborné literatury a definuje základní pojmy (postoje, pomáhající profese  

a pracovníci v pomáhajících profesích, firma a její zaměstnanci, životní situace). Přibližuje 

náročné životní situace, stres jako důsledek nezvládnutých náročných situací a krizi  

jako důsledek nezvládnutí zátěže a stresu. Dále se práce zabývá psychosociální podporou, 

kterou zaměstnavatel může poskytnout svým pracovníkům. Zahrnuje přehled odborné pomoci 

a představuje teoretická východiska výzkumných zjištění. Empirická část obsahuje výzkumné 

šetření zjišťující ochotu zaměstnanců firem a pracovníků v pomáhajících profesích využít 

odbornou pomoc při náročných životních situacích, jakými znalostmi disponují  

v této oblasti a jak odbornou pomoc hodnotí. Sběr výzkumných dat byl proveden 

prostřednictvím elektronického dotazníku. K výsledkům výzkumu patří, že respondenti 

považují odbornou pomoc za užitečnou celospolečenskou činnost a hodnotí ji vysoce pozitivně. 

Obvykle ji vyhledávají z důvodu problémů v soukromém životě, méně z důvodů pracovních. 

Na základě chí-kvadrát testu nezávislosti bylo dále zjištěno, že pracovníkům firem  

je poskytována nabídka odborné pomoci výrazně méně než pracovníkům v pomáhajícím 

sektoru. Mezi pracovníky pomáhajícího sektoru je vyšší zájem o využití odborné pomoci  

než u pracovníků firem. Také se ukázalo, že ženy více inklinují k využití odborné pomoci 

v náročných životních situacích než muži. 
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Abstract 

The objective of the socio-pedagogically oriented diploma thesis “Attitudes of company 

employees and helping sector to professional help in coping with life situations” is to analyse 

the attitudes of company employees and workers in helping professions towards professional 

help in difficult life situations. The thesis has a theoretical-empirical character. The theoretical 

part is based on information from the academic literature, and it defines the basic concepts 

(attitudes, helping professions and workers in helping professions, the company  

and its employees, life situations and difficult life situations, stress as a result of mismanaged 

difficult life situations and a crisis as a consequence of being unable to cope with pressure  

and stress). It also deals with the psychosocial support the employer can provide  

to its employees. It includes an overview of professional help and presents the theoretical basis 

of research findings. The empirical part contains a research survey exploring the willingness  

of company employees and workers in helping professions to take advantage of professional 

help in difficult life situations, ascertaining what knowledge they have in this area, and how 

they evaluate the professional help. The collection of research data was conducted utilizing  

an electronic questionnaire. The results of the research demonstrate that the respondents 

consider professional help to be a useful society-wide activity and evaluate it highly positively. 

They usually seek it due to problems in private life, less for work reasons. Based  

on the chi-square test of independence, it was found that the company employees receive  

an offer of professional help significantly less frequently than the workers in the helping sector. 

There is more interest in the use of professional help among workers in the helping sector  

than among company employees. It appears that women are more inclined to use professional 

help in difficult life situations than men. 
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life situations, crisis, stress, professional help, attitudes 
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ÚVOD 

Vyhledávání odborné psychické pomoci bylo v minulosti společensky z větší části tabuizováno, 

případně veřejností spíše negativně přijímáno. Domnívám se, že spousta lidí si pod psychickou 

pomocí nedokázalo ani představit, jak takový proces pomoci skutečně probíhá. Na jednu stranu 

není divu. Když se ohlédneme, jakým způsobem je profese například některých psychologů  

a psychiatrů (případně odborníku na duševní zdraví) medializována, a to speciálně ve filmech. 

U nás takovým nejznámějším příkladem je docent Chocholoušek a podnikový psycholog 

Klásek z komedie „Jáchyme, hoď ho do stroje!“. Chocholouškova diagnostická metoda zakládá 

na tom, že ačkoli pacient řekne cokoli, slouží to jen k utvrzení názoru a diagnózy,  

kterou má již předem stanovenou. Myšlenku, že média ovlivňují negativní vnímání 

pomáhajících profesí v oblasti psychického zdraví, výstižně dokládá i studie (Domino, 1983  

in Fisher 2016) zabývající se dopady filmu „Přelet nad kukaččím hnízdem“ na postoje 

k duševním onemocněním. Lidé, kteří tento film shlédli, měli poté převážně negativní pohled 

na profesionály působící v oblasti duševního zdraví a na psychiatry, ale i na jedince, kteří trpí 

duševním onemocněním v porovnání s kontrolní skupinou, která film neviděla. 

Naopak ale věřím, že jiná média nebo jinak zvolený druh interpretace by mohla napomoci šířit 

v této oblasti značnou osvětu. Zejména v případě, kdy by docházelo k větší angažovanosti 

psychologů a jiných odborníků s médii, za účelem oslovit širokou veřejnost. 

Z vlastních zkušeností však stále vnímám, že lidé jsou k vyhledání psychické pomoci skeptičtí. 

Do jisté míry jsou předsudky a stereotypy v této oblasti stále aktuální. A to i přes to,  

že si myslím, že v dnešní době je toto téma více ve společnosti rozšířené. Žijeme v době,  

kdy na nás působí velké množství společenských podnětů a je na nás vyvíjen mnohem větší 

tlak než v minulých letech. Střetáváme se s nelehkými životními situacemi (ať už osobními 

nebo pracovními), které probíhají v životech každého z nás, ovšem na každého z nás mohou 

působit a dopadat rozdílně. Ocitnout se v krizi může každý, a to poměrně rychle a bez varování. 

Tuto problematiku zásadně ovlivnila i pandemie onemocnění Covid-19, která v ČR propukla 

na jaře roku 2020. Rázem se všem změnily životy, začala platit různá opatření, která ovlivnila 

lidské svobodné bytí. 

V té době jsem již přemýšlela o tématu své diplomové práce, která by se tematikou vyhledávání 

odborné psychické pomoci zabývala. Uvědomila jsem si, že je velmi důležitá, kromě fyzického 

zdraví a vyhledávání lékařské pomoci, také psychika a psychické zdraví. Během  

mých studií jsem se pohybovala mezi pracujícími lidmi (zejména ve firmách) a měla  

jsem možnost pozorovat jejich naladění, životní příběhy, ale i dlouhodobější frustrace 
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z nepříznivých situací v jejich životě nebo zaměstnání. Zamýšlela jsem se nad tím, jak by právě 

zaměstnavatelé firem mohli například v rámci svých benefitů podpořit své zaměstnance  

a zaměřit se na jejich duševní zdraví a podporu. Zároveň jsem si dlouhou dobu kladla otázku, 

jak tuto problematiku vnímá široká veřejnost. Jakým způsobem přistupují k oblasti psychické 

pomoci a k vyhledání například poradce, psychologa, terapeuta v jejich těžké životní situaci. 

Proto jsem se rozhodla, že by bylo velmi zajímavé provést výzkumné šetření se zaměřením  

se na pracovníky firem a pomáhajících profesí. Odhalit jejich zájem o odbornou pomoc,  

jaké mají povědomí v této oblasti či jestli mají nějakou zkušenost. A v neposlední řadě výsledky 

těchto dvou skupin porovnat. 

Cílem této diplomové práce je, zjistit aktuální postoje pracovníků ve firmách a v pomáhajících 

profesích k odborné pomoci v případě, že se dostanou do náročných životních situací. Práce  

je členěna na dvě části a má teoreticko-empirický charakter. 

Teoretická část se skládá z pěti kapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy související 

s tématem. Definovány jsou pojmy: postoje, pomáhající profese a pracovníci v pomáhajících 

profesích, firma a její zaměstnanci, životní situace. Navazující kapitola přibližuje náročné 

životní situace a také stres, který může vzniknout v důsledku prožívání náročných situací. Třetí 

kapitola s názvem „Psychická krize jako důsledek náročných životních situací“ rozšiřuje 

problematiku náročných životních situací o další teoretické poznatky z oblasti psychické krize, 

definuje typy krizí a také je zde popsáno, jak krize vzniká (její příčiny), jak probíhá a jak krizi 

řešit. Čtvrtá kapitola se zabývá tím, jakou péči a psychosociální podporu může zaměstnavatel 

nabídnout svým pracovníkům v pomáhajícím sektoru a zaměstnancům firem. Je zaměřena 

především na supervizi a koučink, kdy supervize reprezentuje podporu v pomáhajícím sektoru 

a koučink ve firmách. Pátá kapitola zahrnuje přehled odborné pomoci. Charakterizuje krizovou 

intervenci, poradenství a psychoterapii. Jejich dílčí formy a případné možnosti, kde jednotlivé 

druhy pomoci vyhledat. 

Empirická část nejprve představuje výzkumný problém a popisuje dosavadní česká i zahraniční 

výzkumná zjištění týkající se zkoumaného problému. Obsahuje výzkumné šetření,  

které je postaveno na designu kvantitativního výzkumu s využitím metody elektronického 

dotazníku. Hlavním cílem je zjistit, zda by pracující ve firmách a v pomáhajících profesích 

využili odbornou pomoc, pokud by se dostali do náročných životních situací, jakými znalostmi 

v této oblasti disponují a jak tuto pomoc hodnotí. Dále pak zjistit, zda se jejich postoje 

k odborné pomoci liší podle proměnných (profesní skupina, pohlaví). V sedmé kapitole  

je popsána celá metodologie výzkumného šetření, tzn. jsou zde definovány, cíle, výzkumné 
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otázky, věcné hypotézy a spolu s tím je popsána metoda sběru dat prostřednictvím 

elektronického dotazníku a jeho koncept. V neposlední řadě je zde podrobně specifikován 

výzkumný vzorek, kterým byli zaměstnanci firem a pracovníci v pomáhajících profesích  

ve věku od 18 let (včetně) a více. Osmá kapitola prezentuje analýzu výsledků výzkumného 

šetření (na základě třídění prvního druhu). V deváté kapitole dochází k ověření věcných 

hypotéz, které vyplývají z teoretických východisek a výzkumných otázek, ve vztahu  

ke statistickému testování. V závěru práce dochází k zodpovězení výzkumných otázek  

a k diskusi výsledků. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1 Postoje 

Postoj je velmi rozšířeným pojmem v různých vědních disciplínách. Nejvíce  

však v psychologii, zejména v sociální psychologii. Má to jednoduché vysvětlení – postoje  

se utvářejí vlivem sociálního působení při socializaci. Postoje ovlivňují naše chování a vztahy 

k ostatním i pozornost. Ovlivňují způsob, jak jedinec pohlíží, vnímá a reaguje na okolní svět. 

Postoj lze mít k idejím a společenským jevům (Hadj-Moussová, 2003). 

Pokud zapátráme v historii, původ tohoto pojmu spadá k 18. století, kdy především v oblasti 

malířství měl označovat polohu těla při výtvarném ztvárnění. Později se v dramatickém umění 

užíval pro vyjádření významu. V 19. století se prostřednictvím Darwina dostal do vědeckého 

prostředí prostřednictvím knihy Výraz emocí u člověka a zvířat. Užívání tohoto pojmu 

vyvrcholilo na počátku 20. století, kdy se stal jednou z hlavních kategorii vznikající disciplíny 

– sociální psychologie (Výrost & Slaměník, 2008). 

V současné době existuje mnoho definic a vysvětlení, proto je náročné pojem jednoznačně 

vymezit. Postoje vyjadřují hodnotící vztah k různým sociálním objektům v prostředí okolo  

nás – čemu dáváme přednost, co se nám nelíbí a co (ne)máme rádi (Výrost & Slaměník, 2008). 

Postoje jsou dle Hadj-Moussové (2003, s. 38) definovány jako „přetrvávající získaná dispozice 

chovat se určitým způsobem k určité kategorii objektů“. Eagly a Chaiken (1998 in Hewstone  

& Stroebe, 2006, s. 283) definují postoj jako „psychologickou tendenci, která je vyjádřena 

hodnocením určité entity s určitou mírou souhlasu či nesouhlasu“. 

Rosenberg a Hovland (1960 in Nekonečný, 2009) vytvořili teorii postojů z hlediska jeho vnitřní 

skladby. Nazýváme ji jako Tříkomponentový model postojů (Hewstone & Stroebe, 2006),  

ve které určili tři složky, ze kterých se postoje skládají: 

− Kognitivní složka (smýšlení, názor na objekt) – do této složky řadíme  

vše, co o předmětu našeho postoje víme, tedy informace, které jsme o dané věci získali. 

Ne vždy jsou informace o předmětu správné, ale věříme jim a jsme přesvědčení,  

že to tak je. 

− Emotivní (afektivní) složka (citový vztah k objektu) – jedná se o složku zahrnující 

emoce, které předmět postoje vyvolává (sympatie, antipatie, radost, hněv apod.). 
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Dochází k hodnocení předmětu. Tato složka určuje i sílu postoje, jelikož vkládáme  

do předmětu subjektivní význam. 

− Konativní (behaviorální) složka (chování vůči objektu) – vyjadřuje, jakým způsobem 

se chováme k určitému předmětu postoje. 

Tříkomponentový model předpokládá, že postoje jsou kombinací těchto tří odlišitelných modů 

zkušenosti a reakcí na objekt. Postoje jsou tedy produktem kognitivních, emočních  

a behaviorálních procesů, které se kognitivně, emočně a behaviorálně projevují (viz Obrázek 1, 

in Hewstone & Stroebe, 2006, s. 285). 

Dělit postoje můžeme podle objektu, ke kterému je postoj utvářen – osoby, skupiny osob, 

neživé věci (Eagly a Chaiken, 1998 in Hewstone a Stroebe, 2006): 

− předsudky, stereotypy –postoje ke skupinám, k jiným osobám (zejména negativní, často 

neoprávněné a generalizující); 

− sebehodnocení – postoje k sobě samému; 

− hodnoty – postoje k abstraktním entitám (respekt, svoboda slova apod.). 

Během života se mohou naše postoje měnit a různě utvářet. Nejefektivnějším způsobem,  

jak ke změně postoje dospět je prožitek, který velmi ovlivňuje naše emoce, zejména, je-li silný. 

Pokud jsou některé postoje silně hluboce zakotvené (především postoje, které si přinášíme 

z dětství), je velmi obtížné takové postoje změnit. Je proto důležité zavčas výchovně působit  

na dítě a podpořit tak vznik žádoucích postojů (Hadj-Moussová, 2003). 

1.2 Pomáhající profese a pracovníci pomáhajících profesí 

Termínem pomáhající profese, jak už z názvů vyplývá, označujeme takové druhy povolání, 

které odborně (profesionálně) nabízejí pomoc lidem. Podle psychologického slovníku 

Americké psychologické asociace (© 2020) se jedná o taková povolání, která poskytují 

Obrázek 1: Tříkomponentový model prostojů 
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zdravotní a vzdělávací služby jednotlivcům i skupinám v oblastech psychologie, psychiatrie, 

poradenství, medicíny, ošetřovatelství, sociální práce a výuky a vzdělávání. 

Jejich činností je napomáhat lidem v nežádoucích situacích, poskytovat jim podporu  

a relevantní zdroje, aby docházelo ke zlepšování jejich životních podmínek. Snaží se pomoci 

jedincům nacházejícím se v nerovnovážném sociálním prostředí, ve kterém dochází 

k sociálním a psychickým konfliktům (Lorenzová in Kraus & Poláčková, 2001). 

Mezi základní obory, které jsou považovány za pomáhající profese, jsou řazeny sociální práce, 

poradenství, psychoterapie, pedagogické a zdravotnické profese. Základem pro výkon 

takových profesí je vztah pracovníka (profesionála) a klienta. Jejich interakce, zejména  

ze strany pracovníka, by měla být postavena na podpoře, porozumění a úctě. Z toho vyplývá, 

že pomáhající pracovník by měl disponovat sociálními kompetencemi – především  

být empatický a trpělivý. Osobnost pracovníka hraje v pomáhajících profesích nesmírně velkou 

roli a ovlivňuje tak zásadním způsobem i kvalitu poskytovaných služeb (Géringová, 2011). 

Při práci v pomáhajících profesích se využívají dva základní způsoby přístupu ke klientovi. 

Některé z profesí vyžadují spíše direktivní formu práce a pomáhání. Jedná se o direktivní 

vedení klienta, kdy při práci s ním určuje postupy, způsoby a možnosti sám pracovník.  

V tomto případě Úlehla (2005) hovoří o tzv. kontrole, která zahrnuje metody práce  

jako jsou: opatrování (pracovník přebírá zodpovědnosti za klienta), dozor (dohlížena  

na pravidla, která pracovník stanovil), přesvědčování (pracovník komentuje klientovy postoje, 

životní styl, názory apod. a snaží se dosáhnout pozitivní změny) a vyjasňování (snaha 

pracovníka přivést klienta k poznání, proč vyhledal pomoc – proč k pracovníkovi přichází, 

snaha o zformulování objednávky). 

Nedirektivní forma práce spočívá především v podpoře klienta, kdy dochází k nápomoci  

a k navrhování možností, na základě, kterých si klient sám volí cestu, jakou chce jít. Zde Úlehla 

(2005) hovoří o pomoci, při které dochází k metodám jako je: doprovázení (pracovník pomáhá 

klientovi nasloucháním, podporou a neodsuzuje ho), vzdělávání (doplňování znalostí  

pro vysvětlení a poučení), poradenství (pracovník pomáhá rozklíčovat překážky, které klientovi 

brání v dosahování jeho cílů, a nabídnou další možnosti) a terapie (pracovník napomáhá 

klientovi v nalézání cest, jak nejlépe vyřešit problém a případné potíže). 

Schmidbauer (2000) zařazuje do pomáhajících profesí učitele, vychovatele, sociální 

pracovníky, psychology, zdravotní sestry, logopedy a sociology. Lorenzová (in Kraus  

& Poláčková, 2001, s. 188) vymezuje pomáhající profese ve vládním sektoru České republiky 

následovně: 
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• sociální pracovníci (zaměstnanci státní správy, samosprávy a resortních ministerstvech) 

− sociální pracovníci v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou, 

ústavech sociální péče či v zdravotnických a školských zařízeních, v dětských 

domovech, kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče 

− sociální kurátoři, pracovníci ve vězeňských službách a trestní justici 

− terénní sociální pracovníci, sociální pracovníci oddělení péče o rodinu a dítě, 

zdravotně postižené a staré občany; 

• učitelé a výchovní pracovníci školských zařízení 

− školy a školní družiny, výchovné ústavy dětí a mládeže, střediska výchovné 

péče, diagnostické ústavy, střediska pro volný čas dětí a mládeže. poradenští 

pracovníci; 

• pracovníci v pedagogicko-psychologických poradnách, rodinných poradnách, 

výchovných poradnách (výchovní poradci); 

• psychoterapeuti. 

1.3 Firma a její zaměstnanci 

Pojem firma je užíván jako zkratka pro termín obchodní firma, který takto, dle platného znění, 

definuje občanský zákoník (§ 423). Z hlediska právního pojetí se jedná o název,  

pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. V ekonomickém pojetí se firma 

označuje jako tržní subjekt, specializující se na přeměnu zdrojů na statky. Tedy, firma pro svoje 

fungování nakupuje služby výrobních faktorů, podílí se na jejich přeměně na výstup (statky)  

a následně je prodává (nabízí) na trhu (v podobě zboží/služeb). Ve stejném významu jako firma 

se často ještě užívají synonymní pojmy podnik a společnost (Skalická Dušátková, 2015). 

Typy firem dle Hejtmana (2006) lze dělit podle forem vlastnictví následovně na: 

− firmy jednotlivce (individuální vlastnictví, často vedeny jako živnost); 

− firmy partnerské = obchodní společnosti (založeny dvěma a více podílníky); 

− akciové společnosti (často soukromoprávní obchodní korporace, jejíž základní kapitál 

se skládá z akcií). 

Ve firmách jsou zaměstnáváni zaměstnanci dle druhu a typu vykonávané činnosti na dané 

pozice. Každá firma však tuto strukturu může mít individuálně nastavenou a specifickou. 

Obecně však ale platí, že zaměstnance členíme dle vykonávané činnosti (Prošková, 2013)  

na: 
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− dělníky – zaměstnanci ve výrobním procesu, kteří vykonávají především fyzické práce, 

často s využitím pracovních nástrojů a jejichž výsledkem jsou hmotné statky 

(výrobky/zboží) či jejich oprava/údržba; 

− provozní a obsluhující pracovníky – zaměstnanci, kteří poskytují své služby a podílí 

se zejména na skladování a přemisťování vzniklých hmotných statků (výrobků/zboží); 

− technickohospodářské pracovníky (THP) – jedná se o zaměstnance, kteří pracují 

především na administrativních pozicích. 

S tímto souvisí i dělení zaměstnanců dle úrovně řízení na: 

− top management (vedení firmy – např. ředitel); 

− střední management (vedoucí pracovník – např. vedoucí oddělení/prodejny); 

− řadové zaměstnance (linioví pracovníci, včetně výkonných pracovníků  

– např. recepční, asistenti ředitele, referenti apod.). 

Za hlavní cíl firem je považován maximální zisk. Je to výchozí podnět pro podnikání.  

Na základě zisku firma hodnotí svoji úspěšnost, a to jak ve vztahu k vlastníkům,  

tak i k pracovníkům – zaměstnancům, ale i k partnerům a konkurenci. Další cíle firem  

(tzv. alternativní cíle) se týkají oblastí zejména jako dosahování uspokojivé výše zisku  

nebo určitého podílu na trhu, snahy dlouhodobě přežít a také růstu i expanze dané firmy 

(Macáková, 1995). 

Na firmu lze nahlížet i jako na zaměstnavatele zaměstnávající pracovníky, kteří přispívají 

k naplňování výše zmíněných cílů a úspěšnosti firmy. Proto se domnívám, že jsou pro firmy 

velmi důležitou složkou a je třeba o ně pečovat. To dokládá i Koubek (in Šikýř, 2012),  

který považuje lidské zdroje za nejcennější zdroj a největší bohatství firem. Péče o zaměstnance 

zahrnuje vytvoření takových podmínek, které pozitivně ovlivňují zaměstnance v pracovním 

procesu při vykonávání jeho práce (například faktor časových podmínek, pracovního prostředí 

a bezpečnosti). Vhodné podmínky by také měly zahrnovat oblasti, které mají dopad  

na spokojenost, motivaci, rozvoj a zdraví zaměstnanců (například různé formy benefitů, 

vzdělávání, odměňování). Pokud zaměstnavatel zaměstnancům takové podmínky pravidelně 

zajišťuje, zvyšuje atraktivitu práce, tedy i spokojenost zaměstnanců a zároveň i pověst firmy. 

Což přispívá i k vyšší efektivitě práce a úspěšnějšímu dosahování firemních cílů. V praxi  

má toto na starost zejména oblast řízení lidských zdrojů – personalistika neboli human 

resources. 
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1.4 Životní situace 

V životě každého člověka se odehrávají jisté skutečnosti, kterým je připisován pojem situace. 

Situaci můžeme chápat jako soubor podnětů, které se projevují v daném čase a na daném místě, 

vztahující se k někomu či k něčemu. Pelikán (1995, s. 48) situaci chápe jako „konkrétně 

vymezenou shodu vnějších okolností, časově limitovanou, během níž je jedinec vystaven 

působení konkrétních vlivů, na něž určitým způsobem reaguje“. Celý život se odehrává 

v určitých situacích. Ty na sebe mohou navazovat, prolínat se, nebo také přicházet  

bez předchozí návaznosti. Jsou součástí veškerého životního dění v životě jedince. Každý 

jedinec na základě svých zkušeností, prožitků a vnímání zasazuje situace do kontextu svého 

života, zároveň velký vliv mají i individuální zvláštnosti jako je věk, pohlaví vzdělání, profese 

apod. Proto je přístup k životním situacím velmi individuální záležitostí (Kraus & Poláčková, 

2001). 

Na situaci můžeme nahlížet dle Thomase a Znanieckého ze dvou hledisek (in Kraus  

& Poláčková, 2001): 

1. objektivně – ve významu kulturním a sociálním (kulturou formulované, vyjádřené, 

sdílené percepce a interpretace situací), 

2. subjektivně – ve smyslu individuálním (percepce a interpretace nějaké situace 

jedincem, který se v ní nachází). 

O situaci lze tedy hovořit jako o objektivně daném významu a subjektivně definovaném smyslu. 

Člověk během svého života prochází mnoha situacemi. Některé prožité situace v životě 

nezanechají žádné stopy a časem si na ně člověk ani nevzpomene. Jiné situace mohou  

být opakujícího se charakteru, dostávají se do podvědomí a jedinec si tak může vytvářet 

modelové základy v podobně si blízkých situacích. Zde je potřeba zmínit, že žádné životní 

situace nejsou zcela totožné. Většinou je každá situace něčím specifická a zejména  

ze subjektivního pohledu podmíněna především sociálně a jazykově. Výjimkou mohou  

být například rituály, obřady, státní zkoušky apod. V našich životech existují také situace,  

které považujeme za významné. Ty mohou ovlivnit život jedince ve velké míře a změnit  

jeho dosavadní prožívání situací. Za významnou situaci se ve společnosti považuje například 

vstup do školy či zaměstnání, zasnoubení, vstup do manželství, narození dítěte nebo i úmrtí 

blízkého člověka. Je nutné zmínit, že situace mají velký vliv na formování osobnosti jedince. 

Mohou ovlivnit postoje, hodnoty, osobní vlastnosti. Takové situace označujeme jako osobně 

životně významné a každý jedinec je vnímá zcela individuálně (Pelikán, 1995). 
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V odborné literatuře se vyskytuje několik klasifikací situací. Pelikán (1995, s. 49-51) situace 

třídí podle několika kritérií následovně: 

− podle časového zařazení: 

− aktuální (bezprostředně prožívané), 

− retrospektivní (vzpomínka v aktuální situaci na situace minulé – zkušenosti), 

− perspektivní (zatím neprožité situace, jejich konstrukce a příprava na ně); 

− podle vyváženosti působících faktorů: 

− rovnovážné, 

− problémové; 

− podle stupně regulace: 

− neřízené (vzniklé spontánně), 

− řízené (záměrně navozené, modelové situace); 

− podle vlivu situace na osobnost: 

− běžné, 

− životně významné (ego-angažované situace, utváření hodnot, postojů, životní 

nasměrování); 

− podle doby působení: 

− krátkodobé, 

− dlouhodobé. 

Sociální pedagogika v chápání procesu výchovy považuje životní situace za základní prvek. 

Situace mají význam pro zdokonalování sociálního jednání a výchovy jedinců. Za prospěšné  

je považováno, když pracovník (pedagog/vychovatel/psycholog) během svého pedagogického 

působení záměrně využije situace, na základě kterých pak lépe poznává individuální zvláštnosti 

jedinců a může je lépe formovat a motivovat k učení a k důležitým aktivitám (Hlavsa, a kol., 

1987). 

Životní situace mohou mít i pedagogický efekt a dle Hlavsy (in Kraus & Poláčková, 2001)  

je lze rozlišit takto: 

− životní situace ovlivňující formování osobnosti; 

− životní situace působící na pracovní výkon; 

− životní situace umožňující realizovat zájmovou činnost a výchovné funkce; 

− životní situace podílející se na stabilizaci či neurotizaci osobnosti; 

− životní situace působící na utváření postojů.  
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2 NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Kromě běžných situací člověk v životě řeší i náročné situace, které vznikají převážně  

ve chvílích, kdy nejsou naplňovány kladené základní cíle jedince, a to jak v osobním,  

tak i v pracovním životě. Většinou v důsledku sociálních a osobnostních změn. S takovými 

situacemi se můžeme setkávat od dětství a prostřednictvím sociálního učení si můžeme 

osvojovat techniky pro vyrovnávání se s nelehkými situacemi (Kraus & Poláčková, 2001). 

Bandurova teorie sociálního učení vychází z předpokladu, že chování, které je posilováno,  

má větší pravděpodobnost k opakování (a to i v nepřítomnosti přímého posilování) a k učení 

může docházet i bez přímého nácviku daného chování, protože zde hrají velký vliv sociální 

vzory z našeho přirozeného prostředí, na základě kterých si osvojujeme sociální chování. 

Bandura ve svém pojetí sociálněkognitivní teorie dále používá pojem self-efficacy,  

který překládáme jako sebeúčinnost či uplatnění vlastního vlivu. V případě, že se nám nepodaří 

dosáhnout daných cílů, dojde v určité míře k pocitům nespokojenosti. To, do jaké míry  

bude jedinec se sebou samým nespokojen, určuje úsudek o vlastní sebeúčinnosti. Na jednu 

stranu může být motivující a vyvolá v jedinci zvýšené úsilí, nebo naopak jedince od dalšího 

úsilí odradí. Jedná se tedy o vlastní představy o své výkonnosti v daných situacích. Do čeho  

se jedinec aktivně zapojí, kolik úsilí vynaloží ve snaze a jak dlouho jedinec vytrvá  

při vzniklých potížích (v tomto případě v náročných situacích). Pokud je jedinec skeptický  

a pochybuje o sobě samém, snadno se odradí neúspěchem (např. jedinec náročnou situaci 

neřeší, odkládá a může dojít až k většímu prohloubení problému a posléze může dojít 

k osobnímu selhání při neschopnosti vzniklý problém vyřešit). Naopak, když je jedinec 

přesvědčen o svých schopnostech a dovednostech, a to i ve chvíli, kdy se mu nedaří, zmobilizuje 

své snažení a vyvine větší míru úsilí, a to tak dlouho, dokud se mu nepodaří dosáhnout 

očekávaného cíle (Výrost & Slaměník, 2001). 

Životní situace a jejich náročnost velmi ovlivňuje i prostředí, ve kterém se jedinec vyvíjí  

a pohybuje. V našich životech dochází neustále k sociálním interakcím a každodenně sociálně 

fungujeme – tedy, nacházíme se v různých běžných/náročných situacích. Nehledě,  

že jako jedna z výchovně vzdělávacích metod je využívána právě metoda situační,  

kdy jedince/skupinu na základě problémových příkladů, které se pak bezprostředně v životech 

dějí, učíme reagovat a vytvářet si dané postupy pro zvládání konkrétních situací. Vzhledem 

k tomu, že na nás prostředí klade velké nároky a také, že je každý jedinec na případnou zátěž 

připraven jinak, je velmi pravděpodobné, že se s několika náročnými situacemi v osobním  

i pracovním životě setkáme. Bronfenbrenner ve své teorii ekologických systémů (Thorová, 
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2015) rozděluje prostředí do několika vrstev, které velmi ovlivňují vývoj jedince, a to zejména 

v kontextu vztahů k systémům, které ho obklopují. Důležité je brát v úvahu nejen nejbližší 

prostředí, ale také sociokulturní faktor. Velký důraz klade na mikrosystém,  

ve kterém je nejdůležitější faktor rodina a nejbližší kontakty (např. sousedství, pravidelně 

navštěvované instituce, přátelé, zaměstnání). Je to primární systém pro správné fungování 

jedince. Pokud je mikrosystém narušen, jedinec není schopen fungovat v širším prostředí.  

Ve sféře mezosystému dochází ke spojení mezi všemi prostředími, které tvoří mikrosystém 

jedince a zahrnuje jejich vzájemné interakce. Následuje exosystém, vzdálenější vrstva, 

zahrnující sociální systém, ve kterém jedinec žije (tzn. finanční zdroje, pracovní podmínky, 

vláda a politika). Nejvzdálenější vrstva prostředí se označuje makrosystém. Ten zahrnuje 

kulturní hodnoty, normy a zákony určující obecně platné principy, které ovlivňují všechny 

předchozí vrstvy. Je tedy patrné, že různé sféry prostředí spolu souvisí a zároveň se velmi 

ovlivňují, a to jak pozitivně či negativně v daném kontextu každého jedince. 

To, do jaké míry jedinec náročné situace zvládá či nezvládá, záleží nejen na povaze dané 

situace, ale i na prostředí a vlastnostech jedince. V některých případech mohou náročné situace 

člověka mobilizovat a zvýšit jeho výkonnost. U někoho naopak mohou vyvolat různé psychické 

problémy. Jedince může ovlivňovat velká míra nežádoucích podnětů, stresující prostředí, 

časový pres či nadměrné požadavky a očekávání. Pro lepší a efektivnější vyrovnání  

se s náročnými situacemi je vhodné naučit se ovládat a osvojit si vhodné techniky (viz Bandura 

a jeho sociální učení a self-efficacy). Pokud se jedinec dostane do situace, která je v rychlém 

čase vyostřena a není schopen ji sám dle vlastních strategií a technik vyřešit či překonat, cítí 

beznaděj a nenalézá z ní východiska, ocitá se v náročné (krizové) situaci. Takovým situacím 

mnohdy nelze zabránit nebo předejít. Dají se ovšem minimalizovat pomocí prevence a zvyšovat 

tak odolnost vůči nepříznivým jevům. Za nejideálnější způsob prevence je považováno 

rozvíjení dovedností, relaxování, aktivní trávení volného času a orientace na zájmové činnosti 

(Kraus & Poláčková, 2001). 

Sawicki a kol. (2008) rozlišuje náročné životní situace podle jejich významu na situace 

konfliktní, frustrující, deprimující, přesycené a stresující. Konfliktní situace (střet) nastávají  

ve chvíli, kdy dochází ke střetu dvou podobně silných protichůdných tendencí,  

které znemožňují jasnou volbu a rozhodnutí. Rozlišují se čtyři typy konfliktů – konflikt dvou 

pozitivních sil, konflikt dvou negativních sil, konflikt mezi pozitivní a negativní silou, dvojitý 

konflikt kladných a negativních sil. K frustrujícím situacím (zklamání bezvýsledné úsilí, zmar) 

dochází, pokud při uskutečňování něčeho, co nám není lhostejné, nastane nějaká překážka,  

která znemožňuje, aby byl dosažen zvolený cíl. Při frustraci je jedinec často zklamán  
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a jeho reakce mohou mít až agresivní podobu. Deprimující situace jsou charakteristické  

tím, že se jedinci nedostává dostatek podnětů nebo něčeho, co je velmi potřebné, nezbytné 

anebo významné. V důsledku vznikají motorické deprivace (nedostatek pohybu), sociální 

deprivace (nedostatek sociálních kontaktů) a zejména emoční deprivace, která se vyznačuje 

potížemi v navazování či udržování blízkých vztahů a narušenými citovými projevy. Opakem 

deprivace je přesycení. Jedná se o situace, kdy je podnětů nepřiměřeně moc a jedince nad míru 

zaplavují, až dojde k útlumu a apatii nebo k vyhýbavému chování. Obtížné životní situace,  

které jsou psychicky náročné a hůře zvladatelné, se označují jako stresové. 

Holmes a Rahe (Honzák, 1994, in Matoušek, 2003), američtí psychologové, kteří uskutečnili 

několikaletou studii v 60. letech 20. století, měla přispět k objasnění nemocnosti a předčasné 

úmrtnosti. Její výstup je pro nás významným zdrojem výčtu náročných životních situací spolu 

se stresovou zátěží, která je v daném období na jedince vyvíjena. Hovoříme o Holmes-Raheově 

stupnici stresu. Ta se skládá z několika náročných životních situací, mající dopad na osobní  

a pracovní život. 

Je podstatné zmínit, že studie byla původně provedena v 60. letech 20. století v Americe,  

tudíž její výsledky nemusí být relevantní s aktuální dobou a na jiném území vzhledem k jiným 

sociokulturním podmínkám. Troufám si ale říct, že i přes tyto faktory jsou uvedené životní 

situace, které se dotýkají osobního a pracovního života, spolu s mírou stresové zátěže 

definovány natolik výstižně, že s řadou z nich se každý z nás za svůj život setká a označí  

je za náročné. Aktuálnost dat dokládá i možnost provedení testu na životní situace  

a jejich stresovou zátěž na naši osobu. 

Jedná se tedy o tabulku s 43 životními a pracovními situacemi a každá z nich má přidělenou 

hodnotu bodů (viz Tabulka 1). Jedinec si všechny situace projde a označí si takové situace, 

které za poslední rok (12 měsíců) prožil a poté všechny body sečte. Následné vyhodnocení 

jedince informuje o míře stresu a zátěže. Pokud se jedinci za dané období nestala ani jedna 

z těchto situací, má tedy počet 0 bodů, patří do skupiny neohrožené stresovými vlivy. Pokud  

je bodové skóre menší jak 150 bodů, patří jedinec do skupiny s nízkou náchylností ke zhroucení 

zdraví způsobeného stresem a malým množstvím životních změn. Bude-li bodové skóre  

na hodnotách 150-300 bodů, je 50% šance na zhroucení zdraví v následujících 2 letech. Pokud 

jedinci vyjde více jak 300 bodů, je dle statistického predikčního modelu pravděpodobné,  

že v následujících dvou letech může dojít ke zdravotnímu zhroucení (The American Institute 

of Stress, ©2020). 
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ŽIVOTNÍ SITUACE (stresor) SKÓRE 

1. Úmrtí partnera/partnerky, manžela/manželky 100 

2. Rozvod 73 

3. Rozvrat manželství 65 

4. Uvěznění 63 

5. Úmrtí blízkého člena rodiny 63 

6. Úraz, onemocnění 53 

7. Sňatek 50 

8. Ztráta zaměstnání 47 

9. Usmíření a přebudování manželství 45 

10. Odchod do důchodu 45 

11. Změna zdravotního stavu člena rodiny 44 

12. Těhotenství 40 

13. Sexuální obtíže 39 

14. Přírůstek nového člena do rodiny 39 

15. Změna zaměstnání 39 

16. Změna finančního stavu 38 

17. Úmrtí blízkého přítele 37 

18. Přeřazení na jinou práci 36 

19. Závažné neshody s partnerem/partnerkou, manželem/manželkou 35 

20. Vysoká půjčka peněz (vyšší než průměrný roční plat), hypotéka 31 

21. Splatnost půjčky 30 

22. Změna odpovědnosti v práci 29 

23. Syn nebo dcera opouštějí domov 29 

24. Konflikt s tchyní/tchánem, zetěm/snachou 29 

25. Mimořádný čin, výkon 28 

26. Manžel, manželka nastupuje do zaměstnání nebo odchází ze zaměstnání 26 

27. Vstup do školy nebo její ukončení 26 

28. Změna životních podmínek 25 

29. Změna životních zvyklostí 24 

30. Problémy a konflikty se šéfem 23 

31. Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20 

32. Změna bydliště 20 

33. Změna školy 20 

34. Změna rekreačních aktivit 19 

35. Změna církve nebo politické strany 19 

36. Změna sociálních aktivit 18 

37. Půjčka menší než průměrný roční plat 17 

38. Změna spánkových zvyklostí 16 

39. Změny v širší rodině 15 

40. Změny stravovacích zvyklostí 15 

41. Dovolená 13 

42. Vánoce, jiné hlavní svátky 12 

43. Přestupek (např. dopravní) a jeho projednání 11 

Tabulka 1: Holmes-Raheova stupnice stresu (klasifikace vybraných životních událostí) 
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2.1 Stres jako důsledek prožívání náročných situací 

V dnešní době je stres velmi častým skloňovaným pojmem. O stresu můžeme hovořit  

jako o stavu organismu, který reaguje na subjektivně prožívanou zátěž neboli zátěžový podnět, 

který je označován jako stresor. Je důležité rozlišovat a správně užívat pojmy jako je zátěž  

a stres – zátěž předchází stresu, stres je odezvou na zátěž (Baštecká, 2009). 

Na stres pohlížíme ve třech rovinách – ve fyziologické (tělesné), v psychologické (duševní)  

a v sociální (společenské). Hovoříme o něm jako o tlaku situačních podmínek na jedince,  

o vnitřním napětí jedince při působení nepříznivých vlivů a o namáhání jedince při stresové 

situaci (Křivohlavý, 1994). 

Stres můžeme charakterizovat jako stav organismu v nadměrné zátěži, vznikající reakcí  

na náročné životní situace. Ohrožuje jedince a podněcuje fyziologické i behaviorální reakce, 

které jsou součástí adaptační změny stresové situace. Nejčastější fyziologickou reakcí na stres 

je sekrece hypofýzy a autonomní nervový systém (reakce nadledvinek a nervů). Z hlediska 

behaviorálního je na stres reagováno buď bojem nebo útěkem (např. k alkoholu, návykovým 

látkám, k přejídání se apod.) (Joshi, 2007). 

Slovo stres vzniklo z latinského slovesa stringo, stringere – překládáme jako stahovat, utahovat 

a z anglického slova stress – v překladu zátěž, tíseň, tlak. Mezi průkopníky terminologie a teorie 

patří: fyziolog W. B. Cannon (uvedl v roce 1914 stres do vědecké terminologie), H. Selye (roku 

1936 formuloval teorii stresu) a R. Lazarus (zavedl pojem psychologického stresu v roce 1969) 

(Musil, 2010). 

Vzhledem k tomu, jak je stres obsáhlým pojmem, na který je nahlíženo z několika hledisek, 

existuje mnoho definic. Pro základní přehled jsou vybrané následující. 

H. Selye definuje stres jako „výsledek interakce mezi určitou silou působící na člověka  

a schopností organismu odolat tomuto tlaku“ a M. H. Appley říká, že: „stresem označujeme 

extrémně vyostřenou situaci, kdy je osobnost vážně ohrožena dlouhodobou frustrací 

(neuspokojením základních potřeb)“ (Křivohlavý, 1994, s. 10). 

R. Lazarus (in Schreiber, 2000, s. 16) uvádí, že „stres je nárok na jednotlivce, který přesahuje 

jeho schopnost se s nárokem vypořádat, bez problému mu čelit“. 

Schreiber (2000, s. 17) sám navrhuje jednoduchou definici: „Stres je jakýkoli vliv životního 

prostředí (fyzikální, chemický, sociální, psychologický, politický), který ohrožuje zdraví 

některých citlivých jedinců“. 
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Jako poslední definici bych zmínila shrnutí Křivohlavého (1994, s. 10): „Stresem se obvykle 

rozumí vnitřní stav člověka, který je buď přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení 

očekává, a přitom se domnívá, že jeho obrana proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná.“ 

Příčiny, které vyvolávají stres, označujeme jako stresory. Obecně je charakterizujeme  

jako negativní vlivy působící na člověka. Stresorem může být jakákoliv situace (i ty výše 

zmíněné v Tabulce 1), materiální změna (nedostatek jídla, tekutiny), sociální faktor (například 

působení jednoho člověka na druhého – protivné, agresivní, hrubé jednání), ale i běžný pocit 

z nedostatku času (časový pres) nebo pocit samoty (Křivohlavý, 1994). Bartůňková (2010) 

uvádí, že stresory mohou být čtyř typů. Stresor fyzikální (hluk, teplota, tlak, vibrace, záření), 

chemický (alkohol, otrava, infekce, toxiny), biologický (hlad, žízeň, bolest) a psychosociální 

(mezilidské vztahy, úzkost, vystoupení, strach ze zkoušky, hospitalizace, strach ze smrti). 

Lazarus (in Křivohlavý, 1994) uvádí rozdělení stresorů na krátkodobé a dlouhodobé podle 

jejich délky působení na jedince. 

Každý jedinec na stres reaguje jinak, individuálně, dle vnitřní síly a nastavení. Na základě toho, 

jak stres na jedince působí, zda pozitivně či negativně, rozlišujeme dva typy stresu. Pozitivní 

vliv stresu na jedince nazýváme eustres. Jedná se o pozitivní stimul, který jedince může 

motivovat k lepšímu výkonu. Také se může vyskytovat při očekávání kladně emocionálních 

událostí. Opakem je distres, který má negativní vliv na jedince a dochází k němu při velmi 

nepříznivých situacích, kde převládá vysoká míra stresu (Křivohlavý, 1994). To, do jaké míry 

ovlivňuje stres lidskou výkonnost, popisuje Yerker-Dodsonův zákon tzv. obrácená U-teorie 

stresu a výkonnosti (Obrázek 2, in Bartůňková, 2010, s. 17). Je patrné, že pokud je hladina 

stresu nízká či naopak vysoká, míra výkonnosti v obou případech klesá. Pokud je ovšem míra 

stresu optimální, v normě, výkonnost jedince se zvyšuje. V případě optimální hladiny se jedná 

o výše zmíněný eustres, který jedince posouvá k lepším výkonům a vede k větší odolnosti vůči 

náročnějším stresovým zátěži. 

Obrázek 2: Obrácená U-teorie stresu a výkonnosti 
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Zvládání stresu je velmi důležitá, ale také velmi individuální záležitost. Zdroje zvládání stresu 

rozdělujeme na vnější (sociální opora) a vnitřní (schopnosti a dovednosti, vlastnosti osobnosti). 

Zvládání zátěže neboli coping lze regulovat řadou fyzicky náročnějších aktivit a relaxačním 

cvičením (meditace, dechové cvičení, autogenní trénink). Velký vliv na zvládání stresu  

má i sociální opora blízkých, rodiny, přátel a partnera (Baštecká, 2009). 

Rozeznávány jsou tři stádia stresu: 

1. stádium poplachové reakce – v tomto stádiu dochází k fázi šoku (snížení odolnosti 

organismu) a následně k fázi po šokové (obnovení obranných mechanismů); 

2. stádium rezistence – během tohoto stádia se optimalizuje adaptace organismu na stres; 

3. stádium vyčerpání – stádium doprovázené zhroucením adaptačních možností 

organismu a onemocněním (Musil, 2010). 

Čeho všeho se může stres dopustit a vyvolat, shrnuji v následujícím dělení dle oblastí,  

které jedince mohou postihnout (Křivohlavý, 1994, s. 29-30): 

• fyziologické příznaky stresu 

− bušení srdce (zrychlené, nepravidelné); bolest na hrudi a pocit sevření 

− nechutenství a plynatost v břišní oblasti; křečové bolesti v břiše; průjem 

− sexuální impotence, nedostatek sexuální touhy 

− změny v menstruačním cyklu 

− svalové napětí v krční oblasti, dolní části páteře; bolesti rukou a nohou 

− bolest hlavy; migréna 

− vyrážka v obličeji 

− nepříjemný pocit v krku 

− dvojité vidění, špatné soustředění pohledu očí na jeden bod 

• emocionální příznaky stresu 

− výrazné a prudké změny nálad (od radosti ke smutku a naopak) 

− trápení se nad věcmi, které nejsou tak důležité 

− neschopnost projevit emocionální náklonnost, sympatizování s druhými 

− starosti o vlastní zdravotní stav a fyzický vzhled 

− nadměrné snění a stažení se ze sociálního styku, omezení kontaktu s lidmi 

− pocity únavy, problémy s pozorností a soustředěním 

− zvýšená podrážděnost, úzkostnost 

• behaviorální příznaky stresu 

− nerozhodnost 
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− nemocnost, pomalé uzdravování po nemoci, nehodách a úrazech 

− vyšší sklon k nehodovosti a nepozornému řízení auta 

− zhoršená kvalita práce, výmluvy, vyhýbavost úkolům a odpovědnosti 

− zvýšená konzumace alkoholu a cigaret 

− větší závislost na tabletách na uklidnění, lécích na spaní anebo na drogách 

− ztráta chuti k jídlu či naopak přejídání 

− změna denního rytmu – problém s usínáním, noční bdění, pozdní stávání 

s pocitem únavy 

− snížená pracovní výkonnost, nekvalita práce. 

Stres a výše uvedené příznaky mají obrovský vliv na zdravotní stav jedince. Pokud je stres 

dlouhodobý a jedinci se nedaří takový stav zlepšit, může to mít velice fatální následky  

na jeho zdraví a může to dojít až k vážným onemocněním (jako je například rakovina).  

Proto je velmi důležité umět pracovat se zátěží, která na člověka působí a snažit se takové 

následky minimalizovat prostřednictvím „upouštěcích“ aktivit (sport, relaxování, ruční práce, 

četba apod.). Zároveň také dbát na dobrou životosprávu a zdravý životní styl (pravidelná strava, 

dostatek spánku, pohyb). 
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3 PSYCHICKÁ KRIZE JAKO DŮSLEDEK NÁROČNÝCH 

ŽIVOTNÍCH SITUACÍ 

Tato kapitola rozšíří problematiku náročných životních situací o další teoretické poznatky 

z oblasti psychické krize, kterou se budu zabývat hlouběji, neboť tato tematika je jednou 

z klíčových oblastí práce. V rámci této kapitoly bude krize zasazena do kontextu zátěže a stresu, 

dále budou popsány typologie krizí, jaké jsou příčiny krize, její průběh a řešení. 

3.1 Krize jako důsledek nezvládnutí zátěže a stresu 

Pojem krize se používá pro označení reakce na situaci, kdy dochází k zásadnějším změnám, 

které jsou doprovázeny negativními emocemi. V dnešní době můžeme o krizi hovořit hned 

v několika oblastech – krize hodnot, vládní krize, ekologická, hospodářská, finanční, 

energetická či zdravotnická krize apod. Označuje obvykle rozhodující nebo přelomové etapy 

života a je vymezována jako zlomový obrat k lepšímu či horšímu (Baštecká, 2009). 

Slovo krize pochází z latinského slova crisis a Kastová (2010) ho překládá jako rozdělení, svár, 

rozhodování, rozsudek. S tímto pojmem jsme se mohli setkat již v řeckém dramatu, kdy krize 

je jednou z jeho částí a vyjadřuje určité vyvrcholení děje. Teorie řeckého dramatu  

a jeho jednotlivé části mohou připomínat i průběh životních situací. První část dramatu  

je expozice – uvádí děj. Druhá část je kolize – dochází ke střetu protikladných sil. Třetí část  

je krize – rozhodná chvíle, obrat, vyvrcholení děje dramatu. Po krizi následuje čtvrtá část, 

kterou nazýváme peripetie – předposlední fáze děje, která vyjadřuje rozhodující změnu. 

Poslední pátá část je katastrofa – rozuzlení děje, očistný jev = katarze (Vodáčková, 2012). 

Mezi první průkopníky krizové teorie je řazen Erich Lindemann, německo-americký psychiatr. 

Ten ve své práci Sympthomatology and Management of Acute Grief, na základě  

svého pozorování (40. léta 20. století), popisuje reakce u lidí, kteří prožili katastrofu při požáru 

v nočním klubu. Na Lindemanna navazuje Gerald Caplan, americký psychiatr, který krizi 

označuje  

jako „překážku, která je na čas nepřekonatelná za použití obvyklých metod řešení náročnějších 

životních situací. Následuje období dezorganizace, období narušení pořádku, během  

kterého proběhne řada neúspěšných pokusů o řešení“ (Baštecká, 2009, s. 148). 

René Thom (1992, in Vodáčková, 2012, s. 28) přichází s touto definicí krize: „V krizi je každý 

subjekt, jehož stav, který se projevuje zdánlivě bezdůvodným oslabením jeho regulativních 

mechanismů, je tímto subjektem samotným vnímán jako ohrožení vlastní existence“. 
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Dle Vodáčkové (2012, s. 28) můžeme chápat krizi jako „subjektivně ohrožující situaci s velkým 

dynamickým nábojem, potenciálem změny. Bez ní by nebylo možné dosáhnout životního posunu, 

zrání“. 

Na základě definic lze vytyčit tři základní složky krize. V první řadě se jedná o spouštěcí 

událost, která v životě jedince nastane. V druhé řadě se jedná o vnímání situace jako nebezpečné 

či ohrožující. Třetí základní složkou je, že obvyklé způsoby a strategie zvládání nejsou funkční, 

selhávají a pokud se danou situaci nepodaří zvládnou, dochází ke krizi (Špatenková, 2017). 

Krize je tedy pojem, se kterým se setkáváme například v momentě, kdy jedinec začne vnímat 

svoji situaci jako nebezpečnou, stresující, cítí se ohrožen a nenachází způsob, jak ji řešit.  

Jeho neúspěšné řešení a marné snažení může vyvolávat úzkosti, které jedince pohltí. 

V takových chvílích se jedinec pokouší marně využívat svoje osvědčené strategie na zvládání 

situací. Pokud však nové nápady a možnosti jsou nefunkční nebo jedinec už nemá sílu přicházet 

na nové strategie, mohou převládat mnohem silnější úzkosti a jedince přepadnout paniky. 

Každá krize má svůj čas, nedá se zcela předvídat a nelze ji přehlížet nebo přeskočit. Pro člověka 

může mít velmi rozhodující význam. Ať už je to poslední krok k proměně a je jen poslední 

překážkou ke změně, kdy se jedinec učí nové strategie řešení problémů a má šanci hlouběji 

poznat sebe samého. Nebo také naprosto bezvýchodná situace, kterou chce jedinec řešit 

sebevražedným jednáním. V jakémkoliv případě je však vhodné vyhledat odbornou pomoc 

(Kastová, 2010). 

Eis (1994) jednoduše vystihl, že my lidé (jako bytosti i organismy) jsme řízeni třemi 

regulativními mechanismy – biologickými (spánek, obživa), psychickými (smysl života, touha 

po pohodě) a sociálními (žít ve společenství). Pokud porušíme cokoli zaběhnutého a nutného 

z těchto tří mechanismů, dostaneme se do vnějších i vnitřních konfliktů, které vyvolají krizi. 

Jak již bylo dříve zmíněno, v psychické krizi jedinec reaguje na vnější události, které není 

schopen sám zvládnout, a při kterých se mu nedaří uplatňovat obvyklé mechanismy a dřívější 

zkušenosti při řešení náročných situací. Takový stav je většině lidí známý a zažili ho na „vlastní 

kůži“ nebo se ve svém okolí mohli setkat s někým, kdo takový stav prožíval. 

3.2 Typologie krizí 

K typologii krizí lze přistoupit z několika hledisek. V literatuře různí autoři preferují různá 

kritéria, proto se setkáváme s několika typy klasifikací. Mezi nejzákladnější klasifikaci můžeme 

řadit dělení podle počtu účastníků na krize individuální (jednotlivec) nebo skupinové (pár, 

rodina, skupina). 
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3.2.1 Klasifikace 1 – dle Lucké 

Na dělení krizí můžeme dle Lucké (in Matoušek, 2003) nahlížet z několika pohledů: 

− podle způsobu projevu: 

• Zjevné krize, které si jedinec připouští a uvědomuje. Situace ho zatěžují  

a ohrožují, často jsou proti jeho hodnotám. Tato krize jedince nutí hledat nové 

způsoby řešení nebo pomoci. 

• Latentní krize, které si jedinec neuvědomuje a které si nemůže či nechce 

připustit. Takový stav často vede jedince k nevědomým způsobům adaptace 

únikového charakteru (př. útěk k návykovým látkám, útěk do nemoci). 

− podle průběhu: 

• Akutní krize mají jasný počátek (někdy i konec). Charakterizují  

se jako bouřlivé a traumatizující situace v životě jedince. Jedná se o události 

jako zdravotní onemocnění, nehody, napadení nebo znásilnění, ztráty jistot  

či rozpad vztahu, nevěra. Lidé, kteří se v takové krizi ocitnou vyhledávají 

většinou odbornou pomoc.  

• Chronické krize jsou spíše nenápadné a dlouhotrvající. Mívají povahu latentní 

krize a mohou vznikat z nevyřešených akutních krizí nebo do ní mohou přerůst. 

Například se může jednat o nevyřešené konflikty ve vztahu nebo o situace,  

které jsou neuspokojivé a sociálního charakteru (domácí, násilí, bezdomovectví 

apod.). 

− podle závažnosti situace (viz Baldwinova typologie krizí). 

3.2.2 Klasifikace 2 – dle Špatenkové 

Typologie krizí, která se obdobně vyskytuje v řadě literatury, je vymezena následovně  

na tyto tři základní typy krizí (Špatenková, 2004, s. 23-28): 

− vývojová krize (krize z očekávaných životních změn, normativní krize); 

− situační krize (traumatické krize); 

− kumulované krize (chronické krize). 

Vývojové krize 

Vývojové krize nebo také krize z očekávaných životních situací jsou krize vázané na události, 

kterými si do jisté míry projde každý jedinec a jsou součástí běžného života. Týkají se tedy nás 

všech, jsou očekávány a předpokládány. Setkáváme se s nimi v určitých životních obdobích. 

Příkladem jsou: dospívání jedince, ukončení školy, odchod z rodného domu, zaměstnání, vstup 

do manželství, narození dítěte, odchod do důchodu apod.). Pokud se jedinec při realizaci svých 
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cílů setká s překážkami, které nedokáže pomocí svých strategií a způsobů překonat, dochází  

ke krizi. Vývojové krize s sebou přinášejí vždy nějakou změnu a nově využívané copingové 

strategie a způsoby řešení. Tyto krize se rozvíjejí v rámci několika dní či týdnů. 

Vývojové krize popisuje E. Erikson na základě psychoanalytické teorie – teorie 

psychosociálního zrání. Popsal osm kategorií jednotlivých stádií jedince – tzv. osm věků 

člověka a tvrdil, že každé stádium je tvořeno nějakým vývojovým úkolem, který musí jedinec 

zvládnout splnit. Pokud se některý úkol nesplní či adekvátně nevyřeší, zvyšuje  

se pravděpodobnost, že vznikne krize. Jestliže dojde k úspěšnému a adekvátnímu splnění úkolu, 

je jedinec nebo společnost uspokojena a ke krizím v takovém případě nedochází (Špatenková, 

2004). 

Situační krize 

Situační krize neboli traumatické krize jsou následkem předcházející situace,  

která je neočekávaná, mohou nastat kdykoli a kdekoli, a proto jedince často zaskočí a šokují. 

Ohrožují naše jistoty, uspokojení základních životních potřeb a sociální identitu. Často  

jsou bolestivého charakteru. Záleží však i na typu události, do jaké míry ji jedinec vyhodnotí 

jako negativní a do jaké míry ho pohltí. Za zmínění stojí již dříve uvedená Holmes-Raheova 

stupnice stresu (viz str. 23), která uvádí nejzásadnější příklady situačních krizí (Špatenková, 

2004). 

Reakce na situační krize se projevují ve čtyřech fázích (Badura-Madej, 1999, s. 22-23): 

1. Fáze šoku – základním mechanismem je popření. Navenek se může zdát, že má jedinec 

život pod kontrolou, ale „uvnitř“ převládá chaos a napětí.  

2. Fáze emoční reakce – během této fáze dochází ke konfrontaci s realitou. Jedinec  

se pokouší přizpůsobit se nové skutečnosti pomocí mechanismu potlačování, popírání 

a racionalizace. Emoce doprovázející tento stav a jsou velmi intenzivní. Pokud nedojde 

k dostatečné sociální opoře, jedinec se ocitá v prázdnotě a hrozí nebezpečí, že se takový 

stav stane trvalým a přejde do krize chronické. V případě, že se jedinci dostane 

dostatečná adekvátní opora, intenzita emocí se snižuje a je možné reflektovat příčiny 

krize a jejích důsledků. 

3. Fáze zpracování krize – jedinec se postupně osvobozuje od traumatických prožitků  

a zajímá se nyní o budoucnost. Přesto je hranice mezi 2. a 3. fází plynulá a emoční 

reakce jsou méně časté a méně intenzivní. 

4. Fáze nové orientace – jedinec získává zpět své sebevědomí, navazuje nové sociální 

kontakty a traumatizující událost ho obohacuje o životní zkušenost. 
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Kumulované krize 

Kumulované krize, též také krize chronické, nastanou, pokud nebyly dostatečně zpracovány  

a ošetřeny předchozí traumatické události. Vzpomínky na tyto minulé události se promítají  

do aktuálního prožívání krize, tudíž jej umocňují a emoční prožívání je velmi extrémní. 

Chronické krize často připomínají akutní krize, ale je potřeba je rozlišit, protože intervence  

u akutních krizí není vhodná u chronických krizí. Akutní krize nastává 6-8 týdnů od krizové 

situace. Zatímco chronická krize se může projevit po delším časovém období, někdy i v řádech 

několika let. Rysem chronické krize může být – pasivita, deprese, bezmocnost, nedostatek 

energie, nedostatek motivace ke změně, rezignace, zhoršení sociálních vztahů. Jedinec  

se vyhýbá řešení a často se projevuje sebelítost. U chronických krizí je kromě pomoci  

také důležité jedince motivovat a napomoci k životní změně (Špatenková, 2004). 

3.2.3 Klasifikace 3 – Baldwinova typologie krizí 

Klasifikaci z pohledu závažnosti situace vytvořil B. A. Baldwin, americký psycholog a ředitel 

Crisis Therapy Training Program na univerzitě v Severní Karolíně. Baldwinova typologie krizí 

(in Vodáčková, 2012, s. 34-38) rozlišuje 6 typů krizí, které jsou odstupňované do tříd.  

Tato klasifikace je řazena podle závažnosti a podle zdroje stresu od vnějšího k vnitřnímu. 

S každým stupněm se mění i přístup krizového interventa. 

Situační krize (krize 1. třídy) 

Jedná se o události, které jsou vyvolané nepředvídatelným stresem, a především vnějšími 

podněty jako je ztráta a její hrozby (ztráta blízké osoby, ztráta zdraví, obava z neúspěchu 

v zaměstnání či ve škole, nemožnost pokračovat v oblíbené činnosti apod.); změna (stěhování, 

změna pracovní pozice nebo zaměstnání, rozvod, změna životního rytmu apod.); volba 

(rozhodování mezi dvěma možnostmi – o studiu, o práci, o partnerovi apod.). 

Intervence spočívá v rozpoznání zdrojů krize a poskytnout adekvátní podporu a pomoc  

dle potřeb klienta. 

Tranzitorní krize – krize z očekávaných životních změn (krize 2. třídy) 

Pramení z předvídatelných procesů růstu a zrání vázaných na určité období. Z hlediska jedince 

jsou to klíčové úkoly vývojových stádií, které nejsou splněny například v pubertě či adolescenci 

(viz vývojová krize – E. Erikson, str. 31). V rámci rodiny se jedná o životní cyklus,  

který prochází různými změnami nebo se musí přizpůsobit některým podmínkám. V důsledku 

takových změn či podmínek může docházet ke krizím a přechodným obdobím. 

Krizová intervence má jedinci či rodině napomoci lépe projít změnami, porozumět jim a zjistit, 

jaký má pro ně význam. 
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Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru (krize 3. třídy) 

Traumatické krize jsou ovlivňovány extrémně silnými vnějšími stresory, které jedinec 

neočekává a nad kterými nemá víceméně žádnou kontrolu, cítí se zdrcen a ochromen. Jedinec 

není na takové situace předem připraven, nemá vytvořeny vzorce chování – jeho coping 

(zvládání situací) je zcela neadekvátní, a proto často dochází k šoku. V takovém případě  

se většinou jedná o tragické události (náhlé úmrtí blízké osoby, znásilnění, přírodní katastrofy, 

vážná nehoda apod.). 

Krizová intervence má poskytnout plnou podporu a navodit bezpečné prostředí, aby jedinec 

mohl projít šokem přes další stádia, aby byl schopen uchopit a přijmout takové zážitky do svého 

života. 

Krize zrání (krize 4. třídy) 

Tato krize se projevuje v mezilidských vztazích, kdy jedinec selhává kvůli svým nedořešeným 

tématům z předchozího vývoje – zejména kvůli náhradním opatřením, která byla pouze dočasná 

řešení. Obvykle se jedná o témata identity, intimity, bezpečí, jistoty, závislosti, sexuality, moci 

a podobně. 

V tomto případě by krizová intervence měla vytvořit takové klima, ve kterém by jedinec krizi 

přijal jako vývojovou výzvu. Je zapotřebí jedince uklidnit, podpořit a získat podporu  

i od sociálního okolí. Jedinec si buduje identitu a hledá životní cestu. 

Krize pramenící z psychopatologie (krize 5. třídy) 

Takové krize pramení z psychických poruch u lidí s duševním onemocněním,  

kteří jsou mnohem náchylnější, zranitelnější a hůře vybaveni zvládat zátěž něž duševně zdraví 

tzv. „normální“ jedinci. Krize často také pramení z nevyřešených nebo z provizorně řešených 

vývojových otázek. Převážně jsou to jedinci s poruchou osobnosti nebo neurotickými obtížemi, 

závislí na alkoholu či drogách anebo s depresí či psychózou. Obtíže se mohou týkat ztráty, 

změny, volby, vývojových nároků a mohou být umocněny danou zranitelností. 

Při intervenci je potřeba reagovat na aktuální problém a zpřehlednit situaci. Rozvíjet klientovy 

dovednosti s cílem stabilizovat nejvyšší úrovně fungování. Zapojením rodinného okolí se zvýší 

kompetence jedince a dosáhne sociální opory od nejbližších. Po odeznění bezprostřední krize 

je vhodné další dlouhodobější péče (ambulantní psychiatrická, doléčovací). 

Neodkladné krizové stavy – psychiatrické neodkladnosti (krize 6. třídy) 

Pod neodkladnými krizovými stavy si můžeme představit takové stavy, které doprovázejí 

psychické onemocnění, intoxikaci organismu, nezvládnutou zlost a agresi nebo sebevražedné  

a vražedné jednání. 
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Cílem krizové intervence je rychlé posouzení situace a potlačení bezprostředního nebezpečí, 

kterému je jedinec vystaven. Následně je třeba posoudit stav jedince a dle potřeby přivolat 

adekvátní druh pomoci (lékařský, psychiatrický). Dále je důležité jedinci nabízet následující 

péči v kontextu jeho příběhu a podpořit ho v další (dlouhodobé) léčbě. 

3.3 Příčiny krize 

Pokud člověk prožívá nějaký problém, který nedokáže nebo neumí řešit či vyřešit, hovoříme, 

že dochází ke krizi. Krizí může procházet jedinec, ale i pár, celá rodina, komunita nebo celá 

společnost. Spouštěčem krizí jsou události – krizové životní situace, které dle Špatenkové 

(2017, s. 12) jsou popisovány v psychologické literatuře následovně jako: 

− emočně významné a důležité události, které vybočují z každodenní reality (př. narození 

dítěte, smrt blízkého člověka); 

− události, které nutí jedince změnit dosavadní fungování k vlastnímu já, v rodině,  

ve společenském životě či ve vztahu ke světu (ztráta zaměstnání); 

− události, které současné mohou mít pozitivní i negativní emoční kontext (nevěra, 

svatba). 

René Thom (1992, in Vodáčková, 2012, s. 32) definuje následující aspekty, které označuje  

za precipitory (urychlovače) krizí: 

a) tři aspekty jako vnější precipitory: 

− ztrátu objektu (zklamání, zrada, nepovedená zkouška, nepovýšení v práci, 

potrat, narození postiženého dítěte, zranění s následky, rozchod, smrt); 

− změnu (rodinná, pracovní, zdravotní, času); 

− volbu (volba mezi dvěma stejnými kvalitami); 

b) dva aspekty jako vnitřní precipitory: 

− adaptace subjektu na svůj vlastní výkon a změny z toho pramenící (neschopnost 

vyhovět požadavkům vývoje, nárokům, zodpovědnosti); 

− náhradní opatření (přijetí náhradního opatření, které se v danou chvíli jeví  

jako dostatečné, ovšem je jen otázka času, kdy opět dojde k nějakému problému 

a náhradní opatření přestane fungovat – má pouze omezenou platnost v čase). 

I v tomto případě odkazuji na životní situace definované v Holmes-Raheově stupnici stresu  

(str. 23), které jsou často považovány za události, které krizi zapříčiní. 
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3.4 Průběh krize 

Během života se setkáváme s řadou událostí, které mohou být spouštěčem krize, tak jak bylo 

již zmíněno. To, jak lze krize vnímat a řešit, tedy jaký bude mít průběh, je v této podkapitole 

hlavním tématem. O tom, jaký bude průběh krize rozhoduje hned několik faktorů. Jedním  

je intenzita působení precipitoru krize, druhým faktorem jsou individuální vlastnosti jedince, 

které jsou velmi důležité pro zvládání krizových situací. Na každém jedinci záleží, do jaké míry 

je jeho osobnost nastavena – jaké má životní zkušenosti, vědomosti, dovednosti a schopnosti 

řešit náročné události. Zároveň každý jedinec takový stav prožívá subjektivně. Do jaké míry  

se vyrovnává se stresory, jaké se u něj objevují alarmující signály, ale i to, jak na situaci reaguje 

a jak se s ní vyrovnává. 

Jak bude krize probíhat, kdy a jak začne a kdy skončí, ovlivňuje několik okolností – věk, 

pohlaví, životní situace, zdravotní stav, osobnostní faktory, dřívější nevyřešené krize, 

spolupůsobící krize, schopnost zvládání krizových situací, naděje a sociální opora. Jaký bude 

mít náročná životní situace na jedince dopad, záleží nejen na aktuální situaci, ale i na sociálním 

kontextu události (jak dokáže člověka akceptovat jeho okolí, jak ho podpoří nebo pomohou). 

Krize je časově omezená událost, která jedinci může dodat sílu a rozvíjet nové kompetence, 

pokud dojde k úspěšnému překonání (Špatenková, 2017). 

V krizovém stavu je jedinec ohrožen psychosociální zátěží. Ta je často doprovázena únavou, 

podrážděností, nespavostí, nechutenstvím či naopak pocitem hladu, bezradností a smutkem. 

Nejčastějšími ukazateli zátěže jsou (Eis, 1994, s. 42-43): 

− ztráta pocitu dobrého zdraví a tělesné celistvosti; 

− změny ve vlastním sebeuspokojení (pocit nejistoty, který sílí); 

− narušená emoční rovnováha s pocitem ohrožení; 

− stav nejistoty se prohlubuje i ve vztahu k sociálním rolím a úkolům; 

− pocit ohrožení života, životní bilancování a obavy z nedostatečnosti. 

O krizi se, podle Špatenkové (2017, s. 15-16), s největší pravděpodobností jedná, pokud: 

− jde o intenzivní kritickou událost nebo dlouhotrvající stres ; 

− je daná událost prožívaná jako náhlá, nečekaná, ohrožující či zraňující; 

− v dané situaci jedinec prožívá ztrátu, ohrožení či výzvu; 

− dochází k prožívání negativních emocí a zážitků; 

− se objevuje pocit nejistoty z budoucnosti; 

− dochází ke ztrátě (sebe)kontroly; 
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− jsou obvyklé způsoby chování a fungování (denního rytmu a návyků) narušeny; 

− stav emočního napětí trvá určitou dobu (nejčastěji 2-6 týdnů, někdy i měsíců); 

− se objevuje nutnost změny a přizpůsobení se nové skutečnosti. 

G. Caplan (1964) vytvořil teorii, že krizová reakce probíhá ve čtyřech fázích, tzv. čtyřstupňový 

model krize (Obrázek 3, in Klimpl, 2009). 

V první fázi se jedinec setkává s událostí, která je příčinou krize, a jeho osvědčené způsoby 

k řešení jsou nedostatečné. Vytváří se tak krátkodobé napětí a neklid. Ve druhé fázi se jedinec 

cítí v krizi, cítí se neúspěšný a domnívá se, že není schopen situaci zvládnout. Snižuje  

se jeho sebevědomí a narůstá napětí. Ve třetí fázi stále roste napětí a dochází k hledání nových 

způsobů řešení situace. V lepší variantě dochází k překonání krize. V horší variantě se řešení 

jeví opět jako neúspěšné a přechází do chronického stavu. Čtvrtá fáze nastává v případě,  

že jedinec krizi nepřekoná, ale také neodmítne. Napětí je již nesnesitelné, vede k dezorientaci 

a vnitřnímu chaosu. Jedinec se vyhýbá sociálním kontaktům a může docházet k negativním 

emocím (podrážděnost, únik k alkoholu, sebevražedné myšlenky). V tuto chvíli je vhodná 

intervence. 

Adaptace na krizovou situaci podle Kübler-Rossové (in Špatenková, 2004) probíhá v několika 

fázích. Jedná se o fázi šoku, fázi popírání, fázi hněvu a agrese, fázi deprese a fázi adaptace. 

Zpravidla tyto fáze nemusí probíhat přesně v daném pořadí, ale mohou se prolínat, některé 

může jedinec přeskočit anebo se k některým opakovaně vracet. 

Obrázek 3: Čtyřstupňový model krize (G. Caplan) 
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Na krizi můžeme nahlížet jako na hrozbu, ale stejně tak i jako na příležitost. Vyhledá-li jedinec 

při krizové situaci pomoc, získá podporu a bude tak fungovat na vyšším stupni (zaměření  

se na růst, nový vhled, coping = zvládání zpracování stresu), je pro něj krizová situace 

příležitostí. Pokud naopak jedinec pomoc v takové situaci nevyhledá, bude jeho fungování  

na nižším stupni, bude mnohem zranitelnější, později nebude fungovat vůbec. Nastane  

tak ohrožení jedince, který může smýšlet o sebevraždě, vraždě nebo se mohou dostavit 

psychózy (Špatenková, 2017). 

3.5 Řešení krize 

Značnou část krizí a zátěžových situací je každý z nás schopen zvládat a překonávat  

bez jakékoli odborné pomoci. Vyhledání či nevyhledání odborné pomoci závisí na jedinci,  

zda je schopen využít vlastní potenciál prostřednictvím svých zkušeností a strategií,  

nebo má-li ve svém okolí k dispozici podporu a dostupnost kvalitních služeb. 

Pomoc v krizi vyhledáváme buď v přirozeném sociálním okolí, hovoříme tak o neformální 

pomoci, nebo vyhledáváme odbornou institucionalizovanou pomoc, kterou označujeme  

jako formální pomoc. Formální pomoc poskytují profesionálové (pracovníci v pomáhajících 

profesích – psycholog, sociální pracovník, psychiatr apod.), studenti takových oborů,  

nebo dostatečně proškolení laici. Taková pomoc je označována jako krizová intervence 

(Špatenková, 2004). 

Neformální pomoc zahrnuje dva typy pomoci. Prvním typem je svépomoc, ve které se uplatňují 

postupy, které by měly napomoci jedinci přeorientovat zaměření od hrozby. Mezi takové 

postupy například řadíme: zaměření se na náhradní aktivitu (sklon k nadměrnému pracovnímu 

výkonu, neadekvátnímu uklízení a nakupování); tendence něco změnit (změna prostředí – útěk, 

přestěhování, změna partnera nebo zaměstnání, změny životního stylu); nárazové tendence 

Obrázek 4: Fáze adaptace na krizovou situaci 



38 

k požití alkoholu či psychofarmak (snaha uniknout od pocitu beznaděje, ohrožení smutku 

apod.); tendence vyhledávat magické praktiky (představa, že pomoc přijde zázrakem  

– připojení se k církvi, sektám, zvýšený zájem o přírodní léčení); potlačování zraňujících 

vzpomínek, denní snění. Druhým typem je vzájemná pomoc, která má velký význam. 

Bezkonkurenční vliv má rodina a příbuzní, ale také vztahy s přáteli či spolupracovníky. 

Hlavním smyslem vzájemné pomoci je, že jedinec procházející krizi může ve svém okolí pocítit 

nestresující prostředí a může u svých blízkých dosáhnout opory, podpory, vyslechnutí  

a pochopení. 

Kromě těchto podpůrných procesů se v rámci těchto typů pomoci (ať už u jedince 

procházejícího krizí nebo u pomáhající osoby) mohou dostavit psychické obranné reakce  

jako je například popření, bagatelizace, racionalizace nebo rezignace. Taktéž se můžeme setkat 

i s agresí a regresí. Velkým rizikem svépomoci a vzájemné pomoci je hrozba dočasného 

náhradního řešení (které později může přejít k závažnější krizi) a také hrozba úniku 

k návykovým látkám a alkoholu. Následek špatně zpracované krize může vyvrcholit  

i sebevražedným chováním (Lucká in Matoušek, 2003).  
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4 PÉČE O PSYCHOSOCIÁLNÍ PODPORU PRACOVNÍKŮ 

V POMÁHAJÍCÍM SEKTORU A VE FIRMÁCH 

Důležitou a někdy často opomíjenou složkou v našich životech je duševní hygiena a péče  

o zdraví (duševní i fyzické) a seberozvoj. Většina lidí v zápalu povinností (pracovních, 

školních, rodinných apod.) zapomíná v některých chvílích myslet sama na sebe. Ochuzují  

se o péči, kterou by dopřáli své mysli, svému tělu anebo jen tak pro potěšení. V současné době, 

kdy se každý snaží dosáhnout co největšího úspěchu, a zejména v konkurenčním prostředí, 

může být takové úsilí pro některé jedince hodně stresující záležitost. Stejně tak jako pracovat 

ve velmi fyzicky či psychicky náročném zaměstnání (zejména v pomáhajících profesích). 

Každý z nás dennodenně řeší spoustu věcí, které nejsou vždy příjemné, a to může ovlivňovat 

také naši psychiku. V tlaku, který je na některé jedince vyvíjen, se pozapomíná na zdravý 

životní styl a dostatečný kvalitní spánek. Jejich nedostatek může mít za následek vážná 

onemocnění. Proto důležitou součástí každého z nás by měla být péče sama o sebe. V rámci 

osobní prevence před vznikem závažných krizových situací, při zvládání stresu,  

před jakýmikoli onemocněními, syndromem vyhoření apod. je vhodné nezapomínat  

na psychickou očistu a podporu mysli i těla, tzv. duševní hygienu. Ta minimalizuje riziko toho, 

že se některý z nežádoucích jevů vyskytne, a pokud ano, je jedinec lépe připraven daný jev  

či situaci odolněji zvládat. Zároveň ji můžeme považovat za jednu z hlavních prevencí  

při udržování si duševního zdraví a předcházet tak závažným duševním onemocněním. 

Zdraví z obecného hlediska chápeme jako „něco, co souvisí s neporušeností, s dobrou 

koordinací a správnou funkcí všech orgánů i celého organismu“ (Vašina, 2009, s. 5). Jedná  

se o společenskou hodnotu, která je jedna z nejvýznamnějších, bez ohledu na dobu a kulturu. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) zdraví definuje takto: „Zdraví je stav úplné fyzické, 

duševní a sociální pohody, nikoli pouze absence nemoci nebo slabosti.“ (Callahan, 1973, s. 77). 

Duševní zdraví charakterizujeme jako nepřítomnost příznaků duševních nemocí, nerovnováhy 

a poruch adaptace. V širším pojetí popisujeme duševní zdraví jako optimální životní adaptace. 

Adaptací se myslí proces, ve kterém je jedinec schopen přizpůsobovat se měnícím  

se podmínkám ve svém vnějším i vnitřním prostředí. Pokud dochází k nesprávné adaptaci, 

hovoříme o tzv. maladaptaci. Ta je příznakem neúplného duševního zdraví, protože jedinec 

potřebuje k adaptaci vydat mnohem více energie, nedokáže zcela analyzovat situace  

a je nesoustředěný (Hurníková & Klosová, 2011). 

Jak již bylo výše zmíněno, i pracovní prostředí klade na jedince velké nároky a může jedince 

do značné míry ohrožovat na psychické pohodě. Proto je velmi důležité, aby tento fakt bral  
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na vědomí i sám zaměstnavatel a své pracovníky/zaměstnance maximálně podporoval.  

I právě z důvodu, že někteří jedinci na tuto oblast zapomínají, je třeba ji nebrat na lehkou váhu. 

Také proto může zaměstnavatel svým pracovníkům/zaměstnancům v rámci své péče 

poskytnout příjemnější prostředí na práci, podpořit je a osobnostně je rozvíjet či vzdělávat. 

Zároveň tím minimalizuje to, že by jedinci nebyli dostatečně motivování nebo by docházelo  

až k samotnému vyhoření. Díky podpoře se tyto jevy mohou minimálně potlačit, popřípadě  

se zavčasu začít řešit. Pracovníci/zaměstnanci mají pak lepší podmínky pro výkon práce,  

což se též promítá do celkových výsledků instituce/firmy zaměstnavatele. 

Zákoník práce (§ 224 - § 247), v platném znění, dokonce definuje základní povinnou péči  

o pracovníky/zaměstnance, která se týká oblasti pracovních podmínek (bezpečí, 

pracovnělékařské služby, případné odměny), odborného rozvoje (zaškolení, zaučení, odborná 

praxe, zvyšování kvalifikace), stravování a také v oblasti zvláštních pracovních podmínek 

například pro zaměstnané osoby se zdravotním postižením, těhotné zaměstnankyně  

a zaměstnankyně matky či zaměstnanci pečující o dítě nebo jiné fyzické osoby. V dnešní době 

ovšem mnoho zaměstnavatelů podporuje své pracovníky/zaměstnance dobrovolnou péčí  

nad rámec zákona a vyzdvihuje ji na vyšší úroveň. 

Pokud jde však o konkrétní práci s pracovníky/zaměstnanci, využívají se rozvojové a podpůrné 

metody. V pomáhajících profesích je například nařízená supervize, která může některé zátěže, 

které se promítají do pracovního života nebo naopak také z pracovního prostředí do osobního 

života, pomoci zvládat. Ve firmách je vhodné realizovat pravidelné hodnocení (zjišťování 

spokojenosti a potřeb), ale především také rozvoj zaměstnanců prostřednictvím koučinku,  

který může plnit i podpůrnou funkci. 

4.1 Supervize 

Supervizi vnímáme jako nástroj profesního rozvoje zaměstnanců, primárně pracovníků  

v pomáhajících profesích, jehož cílem je podporovat náhled na kvalitu vlastní práce, spolupráci 

v týmu, profesní dilemata, problémy či konflikty na pracovišti. 

Je to forma podpory, při které se lze soustředit na vlastní obtíže v práci, ale také sdílet některé 

odpovědnosti při práci s klienty. Supervize je také proces neustálého odborného profesního 

učení a vývoje. Prostřednictvím supervizora může supervidovaný lépe využívat vlastní zdroje, 

zvládat větší objem práce, ale také identifikovat, zpochybňovat a napravovat nevhodné vzorce 

zvládání potíží (Hawkins & Shohet, 2004). V neposlední řadě Cherniss a Egnatios (1978,  
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in Hawkins & Shohet, 2004) ve své studii došli k závěru, že správně provedená supervize  

je v přímém vztahu se spokojeností v práci. 

Vyvstává však velmi důležitá otázka, a to, zda je supervize vždy přínosná a dobře provedená. 

Někteří mohou supervizi vnímat jako extrémní kontrolu jejich práce a postupů,  

a tedy jako zvýraznění případných chyb a selhání z nedobře odvedené práce či ne dle představ 

vedení. Často k tomuto postoji dochází, je-li supervize vedena spíše přehnaným řídícím 

charakterem nebo pokud nedojde ke správnému vedení a ošetření, tudíž jedinec s ní má špatnou 

zkušenost. Proto je dle mého názoru velmi důležité, jakým způsobem jsou supervize prováděny 

a jak je k nim přistupováno i z řad vedení. Samozřejmě je do určité míry důležité základní 

kontrolu provádět, aby nedocházelo, třeba i k neúmyslnému, poškozování klienta. Rozlišujeme 

dva typy. Intervizi, která je prováděna interně a supervizor v dané organizaci/instituci působí. 

Zde je větší riziko sklonu k řídícímu charakteru a obav pracovníka před nadřízeným. Supervize 

bývá zpravidla vedena externím supervizorem, který v organizaci/instituci nepůsobí,  

je tedy nezaujatý, má větší nadhled nad problém a nemá pozici nadřízeného. 

Hess (1980, in Hawkins & Shohet, 2004, s. 59) definuje supervizi jako „čistou mezilidskou 

interakci, jejímž obecným cílem je, aby se jedna osoba – supervizor, setkávala s druhou osobou 

– supervidovaným, ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem“. Jedná 

se o odbornou činnost, při které supervizor vede a podporuje pracovníka pomáhajících profesí 

individuálně či ve skupině, a to z důvodů dosažení organizačních, osobních či profesionálních 

cílů. Cíle supervize bývají velmi individuální dle potřeb jedinců nebo skupiny. Především 

vycházejí vždy ze společenských kontextů, hodnot organizace/instituce a druhu vykonávané 

práce. Přesto hlavním obecným cílem každé supervize je zlepšení kvality práce a podpora 

profesního růstu (Havrdová & Hajný, 2008). Robinsonová (1949, in Havrdová, 1999, s. 29) 

supervizi v oblasti sociální práce vymezuje jako „vzdělávací proces, v němž osoba vybavená 

určitými znalostmi a dovednostmi přijímá odpovědnost za výcvik osoby, která je vybavena 

méně“. 

Supervize má tři základní funkce a Kadushin (1976, in Hawkins & Shohet) je vymezuje  

na kategorii vzdělávací, podpůrnou a již zmíněnou řídící. Vzdělávací (formativní) supervize  

se týká hlavně pracovníků (supervidovaných) a jejich rozvoje dovedností, schopností  

a porozumění. Dochází zejména k reflektování práce s klienty a jak například klientovi lépe 

rozumět, jak na klienta reagovat, jak zkoumat další způsoby apod. Především se tento druh 

využívá zejména u méně zkušených, kteří ve svém oboru začínají. Podpůrná (restorativní) 

supervize se zaměřuje především na emoční prožívání pracovníka, který je ve styku často 
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s těžkostmi klientů. Dochází k takové podpoře, aby si pracovníci tyto problémy nebrali příliš 

osobně a nenosili si je domů, aby byli schopni dále efektivně s klienty pracovat. Řídící 

(normativní) supervize plní funkci kontroly kvality prováděné práce. Její náplní je,  

aby supervizor nahlížel na supervidovaného práci a společně nalézali postupy, které fungují  

a jsou vhodné anebo aby slabá místa pracovníka byla případně odhalena včas, dříve,  

než by mohlo být ublíženo klientovi. Supervizor, i když se jedná o externího pracovníka, nese 

částečně také odpovědnost za správný výkon svěřeného pracovníka (supervidovaného). Hlavní 

oblastí, na kterou se dohlíží, jsou zejména etické standardy dané práce a organizace/instituce. 

Pod řídící funkci nespadá pouze kontrola práce, ale i plánování a využívání zdrojů k práci 

(Hawkins & Shohet, 2004). Funkce se mohou i navzájem prolínat, což dobře charakterizuje 

tabulka obsahující základní zaměření supervize, které jsou rozřazeny do kategorií dle daných 

funkcí (Hawkins & Shohet, 2004, s. 61). 

KATEGORIE ZAMĚŘENÍ SUPERVIZE KADUSHINOVA KATEGORIE 

Poskytovat pravidelně prostor, v němž mohou supervidovaní 

uvažovat a obsahu a procesu své práce. 
vzdělávací 

Rozvíjet porozumění a dovednosti v práci. vzdělávací 

Získávat informace a jinou perspektivu týkající se vlastní práce. vzdělávací/podpůrná 

Získávat zpětnou vazbu o obsahu i procesu. vzdělávací/podpůrná 

Být uznáván a mít oporu jako člověk i jako pracovník. podpůrná 

Zajistit, aby jako člověk a jako pracovník nebyl jedinec nucen 

zbytečně nést obtíže, problémy a projekce sám. 
podpůrná 

Mít prostor k prozkoumávání a vyjádření osobních trápení, 

vracejících se podnětů, přenosu či protipřenosu, které může přinášet 

práce. 

řídící/podpůrná 

Lépe plánovat a využívat osobní i odborné zdroje. řídící/podpůrná 

Být sám aktivní, nikoli jen reagovat. řídící/podpůrná 

Zajistit kvalitu práce. řídící 

Tabulka 2: Základní zaměření supervize dle funkcí 

Významnou roli hraje supervize v prevenci syndromu vyhoření, který je čím dál více citovaný. 

K vyhoření dochází postupně, často to bývá i dlouhodobý proces, který je z počátku velmi 

nenápadný. Vzniknout může hned z několika důvodu. Často se jedná o nerealistické představy 

a očekávání, jak lze klientům pomoci a jak dosahovat sociálních změn. Je tedy velmi důležité 

si během práce s klienty definovat několik hranic – vlastní hranici (co dokážu a vydržím,  

co si mohu nabrat, aby nebyla přebírána odpovědnost za klienta), hranici klienta (co může unést, 

co dokáže změnit, co se dokáže naučit za určitý čas, co k tomu potřebuje) a hranici celého 
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systému obecně (jaké jsou možnosti pomoci a podpory, kdo za co odpovídá atd.). Podceňování 

vlastních sil pracovníků může vést k vyčerpání sil a velké náchylnosti ke stresu, což většinou 

končí pocitem, že pracovník nemá již z čeho dávat. Dále může být vyhoření spojené s tím,  

že se pracovník přestal učit novým věcem, metodám práce, přestal se rozvíjet, a tak stále 

opakuje jedny a ty samé naučené vzorce přístupu ke všem klientům bez individuálního přístupu. 

Prostřednictvím supervize lze vytvářet stimulující a podporující prostředí, které se snaží jedinci 

pomáhat tak, aby nedocházelo již k zmíněným situacím, a umožňuje také další rozvoj 

pracovníka. Je vhodné využívat týmovou spolupráci a skupinové supervize, protože síla 

skupiny je obrovská a velmi podporující (Havrdová, 1999). 

4.2 Koučink 

Pod pojmem koučink si můžeme představit řízený rozhovor, během kterého dochází  

k vyjasňování vlastních cílů a hledání vlastních zdrojů za účelem řešení problémů z různých 

oblastí vlastního života. 

Je to metoda individuálního rozvoje lidského potencionálu (osobního rozvoje) prostřednictvím 

vedeného rozhovoru, která se vyznačuje vztahem a interakcí mezi odborníkem (koučem)  

a klientem (koučovaným). Tato metoda se zejména využívá v profesní oblasti a je oblíbená  

u zaměstnavatelů, aby touto formou rozvíjeli a podporovali své zaměstnance. Smyslem 

koučinku je napomáhat koučovanému jedinci v oblasti uvědomění si toho, co chce dělat jinak 

a proč, objevování nových možností (pracovních/osobních cest) a jejich dosažení  

a také v oblasti podpory realizace a vytrvalosti v dané cestě. Dále umožňuje jedinci nahlédnout 

na dané situace z různých úhlů pohledů a získat tak nadhled na danou věc. Zároveň  

lze prostřednictvím koučinku nacházet nová řešení situací, která jsou pro jedince nejvhodnější, 

ale také nalézat důvěru v sebe sama (Koučink portál, © 2016). 

Základem efektivního koučinku je dobrovolnost klienta (koučovaného) a ochota na sobě 

pracovat. Dále je potřebná víra kouče v jeho potenciál, který se bude rozvíjet. Vždy je důležité 

stanovit si konkrétní cíle, které mají být naplněné. Kouč by neměl klientovi (koučovanému) 

radit, jak postupovat, ale měl by klienta nechat, aby na své cestě postupoval vlastními kroky, 

tedy, aby podporoval klientovo zlepšování v myšlení. Kouč provádí klienta k cíli pomoci 

doptávacích otázek a pouze případně k cíli navádět. Pokud by kouč klientovi začal radit 

konkrétní postupy, přestalo by se jednat o metodu koučování a hovořili bychom například  

už o mentoringu či poradenství. Koučování napomáhá objevit nové, doposud neznámé 

možnosti a odhalit i například doposud skrytý potenciál (Švec in Zpravodaj Pospolu, 2014). 
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Spolu s konkrétním definováním cílů se také vytváří rozvojový plán, dle kterého se během 

vzájemné spolupráce obě strany řídí. Rozsah připraveného programu může být velmi 

individuální. Některým postačí koučink v řádech jednotek hodin, někomu naopak ve výši 

několik desítek hodin. Příklad toho, jak by takový individuální koučink mohl vypadat, 

znázorňuje obecné schéma (Obrázek 5) od Hroníka (2007). 

Koučink lze využít zejména v situacích, kdy chceme motivovat zaměstnance, chceme řešit 

určité problémy (i vztahové), při vytváření týmů, při realizaci zadaných úkolů i jejich kontrole, 

ale i pro osobní růst zaměstnanců (Whitmore, 2009). 

Z hlediska koučování ve firmách, je velmi důležité, aby se zaměření koučinku nastavilo  

se všemi stranami (často to bývá v interakci kouč – koučovaný (zaměstnanec) – nadřízený 

koučovaného zaměstnance (manažer). Důvodů, proč firmy svým zaměstnancům koučink 

zprostředkovávají, bývá několik. Koučink firmy často vnímají jako (Tuka, 2009): 

− benefit pro zaměstnance (cílem je stabilizace a udržení ve firmě); 

− nástroj a metodu pomoci zaměstnanci rozvinout nějakou dovednost důležitou  

pro jeho větší úspěch ve vykonávané práci; 

− prostředek napomáhající zvýšit výkon a výsledky týmu, za který odpovídá koučovaný 

zaměstnanec; 

− přípravu zaměstnance pro budoucí funkci/pozici (např. povýšení na manažera); 

− urychlení příprav a realizace důležitého projektu.  

Obrázek 5: Obecné schéma individuálního koučinku 
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5 ODBORNÁ POMOC V NÁROČNÝCH SITUACÍCH 

Vyhledání odborné pomoci není stěžejní jen pro chvíle, kdy se jedinec ocitá v krizi a řeší 

náročné životní situace. Tedy nejen ve chvílích, kdy se cítí nejhůře a neví kudy kam. Odborná 

pomoc je tu i pro jedince, kteří chtějí lépe poznat sami sebe, pracovat na sobě, rozvíjet  

se a dosahovat svých cílů efektivněji za pomoci odborníka a jeho doprovázení. Existuje několik 

typů pomoci. Každá má svá specifika a svou funkci, proto je vhodné ji vždy správně zvolit  

na základě závažnosti a také záležitosti, které chce jedinec řešit. 

Troufám si říct, že v dnešní době je tato oblast u laické veřejnosti více povědomá než dříve,  

ale stále se setkávám s tím, že pro některé jedince je toto téma velkou neznámou. Vzhledem 

k tomu, že je toto téma velmi rozsáhlé a existuje spousta forem a typů pomoci, dala  

by se o tom napsat samostatná rozsáhlá práce. V rámci této práce volím cestu jednoduchosti  

a přehlednosti. Zejména z důvodu uživatelského uchopení tématu a případného využití 

v běžném životě každého z nás. V této kapitole se budu věnovat základním a nejvíce 

využívaným formám pomoci, která je čím dál tím dostupnější, a kde případně takovou pomoc 

hledat. 

5.1 Krizová intervence 

Krizová intervence je formální druh pomoci osobám, které se ocitají v krizi. Charakterizovat  

ji lze jako krátkou službu zaměřující se na stabilizaci klienta v krizi, kdy vznikají různé 

překážky při řešení krizové situace a jedinec ji nedokáže sám, za pomoci vlastních strategií  

a zkušeností, překonat. 

Je považována za tzv. první psychologickou pomoc. Měla by být poskytnuta rychle, okamžitě 

a za účelem zlepšit psychickou rovnováhu, která je narušena nepříznivou životní situací. 

Krizový intervent (pracovník) má za úkol vstoupit mezi jedince (klienta) a jeho krizi  

a napomoci mu získat náhled a kontakt s krizí jako takovou, aby došlo k zastavení krizové 

situace a využití jejího potenciálu. Krizová intervence by měla být poskytována co nejdříve 

(ideálně ihned). Pro klienta by měla být co nejlépe dostupná a dosažitelná. Musí být bezpečná 

a nesmí ohrozit klienta ani interventa. Základem je volba jednoduchých postupů,  

které napomáhají, aby intervence probíhala funkčně (Špatenková, 2017). 

Krize má pro každého jiný význam, znamená pro každého z nás něco jiného a různě se s krizí 

vypořádáváme. Z tohoto důvodu je během krizové intervence důležité dbát na individuální 

potřeby i danou situaci každého klienta a na základě toho k jeho krizi přistupovat a nabízet 

pomoc. Při krizové intervenci je potřeba zaměřovat se na danou chvíli – tady a teď, popřípadě 
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nahlédnout jen do blízké minulosti nebo blízké budoucnosti, která souvisí s konkrétní krizí 

(např. jak krize vznikla, jak krizi řešit, jak dále postupovat). Cílem krizové intervence je posílit 

kompetence klienta tak, aby krizovou situaci zvládl překonat co nejvíce vlastními silami. 

Základem je stabilizovat klienta, napomoci mu uvolnit jeho prožívané emoce a vytvořit 

prostředí pro lepší zorientování se v situaci (Vodáčková, 2012). 

Krizová intervence zahrnuje několik forem pomocí, které se podílejí na intenzivní a komplexní 

pomoci. Praktická pomoc je poskytována například policií a jejich včasným zásahem. 

Psychologická pomoc se poskytuje v rámci rychlé psychoterapeutické služby, která napomáhá 

překonat překážky a zaměřuje se na řešení problému, kvůli kterému krize vznikla. 

Zdravotnická pomoc zajišťuje včasné lékařské ošetření, pomoc při stabilizaci zdravotního 

stavu jedince či psychiatrickou pomoc, případně je-li to nutné krátkodobou hospitalizaci. 

Sociální pomoc podporuje osoby, které se ocitají ve špatné sociální situaci prostřednictvím 

sociálních služeb (terénní, ambulantní nebo pobytová služba, poskytování stravy, sociálně-

terapeutická činnost apod.). Tento typ pomoci je legislativně zakotven v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, v platném znění. Součástí může být i právní pomoc, kterou zastává 

právník nebo omezeně i sociální pracovník (především v sociálně-právních záležitostech) 

(Špatenková, 2017). 

Obrázek 6: Znaky krizové intervence (Špatenková, 2017) 
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5.1.1 Formy krizové intervence 

Formy služeb krizové intervence rozlišujeme na základě kritéria kontaktu klienta a krizového 

interventa. Lze je tak obecně dělit na pomoc prezenční a distanční. 

Při prezenční pomoci dochází k osobnímu setkávání se s klientem. Je také označována  

jako pomoc tváří v tvář, při které dochází k přímé interakci mezi klientem a krizovým 

interventem. Prezenční krizovou intervenci můžeme rozdělit do základních tří oblastí služeb, 

které jsou klientům nabízeny a poskytovány. 

a) Ambulantní pomoc je poskytována klientům, kteří se fyzicky dostaví do ambulance  

či poradny. Primárně se jedná o krizová centra, sekundárně lze krizovou intervenci 

poskytovat v rámci psychoterapeutických ambulancí či některých poraden. Tuto pomoc 

vyhledávají klienti především sami z vlastní vůle, popřípadě jsou k vyhledání  

této pomoci nasměrováni jinou institucí (např. zdravotníky, policií, sociálními 

pracovníky, linkami důvěry apod.). 

b) Terénní a mobilní služby přesouvají své služby do přirozeného prostředí klienta. 

Jedná se tak o místa, kde se vyskytuje jedinec či více osob v krizi. Často je tato pomoc 

poskytována na ulici nebo na místech, kde došlo k nějakému neštěstí/katastrofě,  

ale docházet k ní může i doma, ve škole, v nemocnici atd., včetně doprovázení klienta 

a jeho podpora při vyřizování důležitých věcí (např. návštěva lékaře, úřadu, soudu atd.). 

Službu mohou poskytovat interventi integrovaných záchranných složek, krizové 

intervenční týmy nebo některá krizová centra. 

c) Pobytová služba (nebo také hospitalizace) umožňuje umístit jedince v krizi  

do specializovaného zařízení na krizové lůžko. Tuto službu poskytují zejména krizová 

centra. Služba je dostupná pro jedince, kteří nezvládají svou situaci v domácím 

prostředí a ostatní formy pomoci jsou nedostačující. Hospitalizace nebo pobyt  

na krizovém lůžku je krátkodobá záležitost (průměrně trvá 5-7 dní) a napomáhá 

eliminovat rizika, která by ohrožovala klienta na životě nebo jeho bezpečnost  

(např. týrání, dočasné nutné vysazení návykových látek, suicidální smýšlení apod.). 

Pomoc distanční je forma pomoci, při které jsou klient a krizový intervent od sebe vzdáleni  

a pomoc je poskytována na dálku prostřednictvím telefonní nebo internetové platformy.  

Tyto dvě platformy jsou nejblíže jedincům, kteří si nejsou schopni o pomoc říct nebo jej osobně 

vyhledat, popřípadě se do poradny či ambulance nemohou z určitých důvodů dostavit. 

Poskytování distanční pomoci může být stejně efektivní jako pomoc tváří v tvář  

a někdy dokonce může být i vhodnější. Ovšem má jak své výhody, tak i nevýhody. 
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a) Telefonická pomoc nabízí službu a poskytuje pomoc lidem v krizi skrze telefon. 

Zejména se jedná o různé linky důvěry, které poskytují služby všem volajícím 

s jakoukoli problematikou nebo mohou být specializované na určitý problém či nějakou 

skupinu klientů (např. linky důvěry pro děti a mládež, pro seniory, pro problematiku 

sekt, rodičovská linka, pro domácí násilí apod.). Výhoda telefonní krizové intervence 

je, že je dostupná pro všechny jedince a poskytuje okamžitou pomoc ihned (jedinec 

nemusí vyčkávat na volný termín nebo za někým docházet apod.). Zavolat mohou 

kdykoli a odkudkoli (některé linky fungují nonstop) a nemusí opouštět své místo,  

na kterém se cítí bezpečně. S pocitem bezpečí souvisí i kontrola nad situací, kdy klient 

může kdykoliv přerušit spojení a zavěsit. Pro mnohé je tato služba dostupnější  

i z hlediska finančních nákladů, které jsou velmi nízké. Většina linek funguje bezplatně, 

popřípadě se hradí jen běžné telefonní poplatky. Dále velkou roli hraje anonymita,  

která je jedním z důvodů, proč klienti tuto službu vyhledávají. Nevýhodou telefonické 

pomoci je, že intervent má o klientovi mnohem méně informací, než při práci tváří 

v tvář, kdy dochází i k vizuálnímu kontaktu, probíhá nonverbální komunikace  

a prostřednictvím gest a výrazů může intervent odhadnout klientovy charakteristiky  

a jeho rozpoložení. Zároveň prostřednictvím linky je velmi omezený čas,  

kdy je třeba rychle navázat s klientem kontakt, který se při osobním kontaktu navazuje 

mnohem snadněji. Při případném přerušení kontaktu se intervent ocitá v nejistotě  

a vyvolává to v něm pocit nedokončené práce. Využívání linek je především 

jednorázového charakteru, a tak intervent nedostává takovou zpětnou vazbu o účinnosti 

jeho pomoci jako při práci s klientem při osobním setkání. 

b) Internetová pomoc je nejnovějším typem pomoci krizové intervence. K jejímu rozvoji 

došlo ve druhé polovině 90. let 20. století, kdy internetové připojení na českém území 

začalo být dostupnější. Základní charakteristika výhod a nevýhod poskytování  

této služby je obdobné jako v případě telefonické pomoci. Internet lze v tomto případě 

využít jako formu komunikace nebo také jako prostředek pro nabízení (propagaci) 

služby. Z hlediska komunikace jde především o možnost komunikovat skrze chatovací 

platformy, využívat e-mailovou korespondenci, komunikovat skrze webové stránky  

a v dnešní době technického pokroku využít i internetové volání. Jedna z nevýhod psané 

komunikace je delší prodleva při odpovídání klientovi, ovšem na druhou stranu  

lze z časového hlediska myšlenky a informace více promýšlet a lépe formulovat 

(Špatenková, 2017; Vodáčková, 2012). 
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5.1.2 Kde vyhledat pomoc – pracoviště krizové intervence 

V případě, že se ocitneme v krizi, je několik možností, kde lze vyhledat odbornou pomoc 

poskytující krizovou intervenci. Podle typu a formy krizové intervence fungují v České 

republice krizová centra a linky důvěry: 

− krizové centrum ambulantního typu; 

− krizové centrum s ambulantním i lůžkovým programem; 

− pracoviště jiného zaměření s krizovým programem; 

− linka důvěry jako jeden z programů krizového centra; 

− linka důvěry jako součást pracoviště s krizovým programem; 

− linka důvěry jako samostatné pracoviště (Vodáčková, 2012). 

V následujícím výčtu odkazuji na některá pracoviště krizové intervence v České republice. 

Krizová centra a linky důvěry poskytují psychologickou či psychiatrickou pomoc dospělým  

i dětem a mladistvým s akutními obtížemi. Slouží k vyslechnutí, k podpoře a k doprovázení 

jedinců v náročných životních situacích. 

a) KRIZOVÁ CENTRA 

• Brno – Krizové centrum pro děti a dospívající 

• Brno – Spondea (intervenční centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti) 

• Brno, Bohunice – Krizové centrum Psychiatrické kliniky LF MU 

• Olomouc – Krizová pomoc Charity 

• Ostrava – Krizové centrum 

• Ostrava – Krizové centrum pro děti a rodinu 

• Praha – Dětské krizové centrum 

• Praha – Krizová pomoc Modré dveře 

• Praha – Krizové centrum RIAPS 

• Praha – SOS centrum – Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE 

• Praha – Centrum krizové intervence, PN Bohnice (CKI) 

• Říčany – Krizová pomoc Modré dveře 

• Ústí nad Labem – Centrum krizové intervence Spirála 

 

b) LINKY DŮVĚRY 

• Pražská linka důvěry (kdokoli, nonstop, zdarma) 

• Linka důvěry Centra krizové intervence, PN Bohnice (kdokoli, nonstop) 

• Linka první psychické pomoci (pro dospělé, nonstop, zdarma) 
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• Linka pro rodinu a školu (rodiče/pedagogové/rodinní příslušníci, nonstop, zdarma) 

• Rodičovská linka (rodina/vychovatelé/pedagogové/veřejnost, nonstop) 

• Linka bezpečí (děti/mládež/studenti do 26 let, nonstop, zdarma) 

• Terapeutická linka Sluchátko (kdokoli, dle pracovní doby, zdarma) 

• Linka důvěry Dětského krizového centra (děti/mládež/studenti do 26 let, nonstop) 

• Bílý kruh bezpečí – Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (oběti 

kriminality/domácího násilí/svědci trestných činů, nonstop, zdarma) 

• Linka Eda (pro pečující o děti se závažnou diagnózou / po těžkém úrazu  

/ s postižením, dle pracovní doby, zdarma) 

• DONA – Linka pomoci obětem domácího násilí (oběti domácího násilí, nonstop, 

zdarma) 

• Národní linka pro odvykání (uživatelé návykových látek/hazardní hráčství/léky, 

dle pracovní doby, zdarma) 

• AT (alkoholicko-toxická) linka (uživatelé návykových látek, dle pracovní doby) 

• Modrá linka (děti/dospělí, dle pracovní doby) 

• Linka naděje při Krizovém centru FN Brno (kdokoli, nonstop) 

• Senior telefon (senioři, nonstop, zdarma) 

• Elpida – linka seniorů (senioři, dle pracovní doby, zdarma) 

• a další regionální Linky důvěry 

5.2 Poradenství 

Pojem poradenství pochází z latinského slova consultatio. V anglické literatuře se setkáváme 

se slovy counselling nebo advising. Významově lze tyto slova přeložit ve významu konzultace 

nebo jako porada u odborníka – poradenská služba. Baštecká (2009, s. 236) definují termín 

poradenství jako „proces, při kterém profesionál poskytuje druhému člověku (páru, rodině, 

skupině) ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému informace, rady, vedení  

a podporu přiměřené k (nepříznivé) životní situaci člověka a jeho životním cílům a potřebám 

tak, aby se zlepšila schopnost jedince (páru, rodiny, skupiny) se ve své životní situaci orientovat 

na základě využití vlastních sil a zdrojů v okolí ji co nejlépe řešit nebo přijmout včetně přijetí 

odpovědnosti za důsledky rozhodnutí“. 

Poradenství lze tedy jednoduše charakterizovat jako vztah poradce (profesionála) a klienta 

(jedinec, pár, skupina, rodina), jejichž společným cílem je, aby klientovi byla poskytnuta pomoc 

a potřebné rady, které by vedly k jeho rozvoji, růstu a k jeho lepší orientaci ve světě i ve 
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vlastním životě. Společně se podílejí na řešení problému, spolupracují a poradce nabízí 

individuálně konkrétní možnosti klientovi tak, aby je mohl efektivně využít (například k lepším 

výsledkům). 

O poradenství můžeme hovořit také jako o metodě vzdělávání a výchovy, o metodě regulování 

emočního napětí a o metodě pomáhající klientovi řešit problémy a hledat nové příznivější formy 

života. Někteří autoři poradenství považují za vědecky podložené vysvětlení a ovlivňování 

lidského chování s cílem zlepšit klientův život, řešit problémy a umět jim předcházet (Gabura 

& Pružinská, 1995). 

Poradce by měl být v poradenském vztahu ten, kdo napomáhá klientovi se zorientovat  

a uvědomit si své možnosti pro změny sebe samého, svého okolí a pro fungování mezilidských 

vztahů. Klient by se měl aktivně podílet na řešení problému a jeho analýze, na poznání  

sebe sama a vnitřní motivace (Procházka, 2014). 

Poradenství se uplatňuje napříč různými obory. Je využíváno například v oblasti ekonomické, 

daňové, finanční, právní; ve zdravotnictví (poradny pro těhotné, pro matky s malými dětmi, 

protialkoholní, diabetologické, sexuologické); ve školství (pedagogicko-psychologické 

poradny, speciálně pedagogická centra, výchovní poradci ve školách) a v oblasti sociální  

(např. rodinné, občanské poradny) apod. (Baštecká, 2009). 

  

Obrázek 7: Znaky poradenství (Schneiderová, 2005) 
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Koščo a kol. (1987 in Procházka, 2014, s. 16) charakterizují poradenství a poradenskou činnost 

z hlediska čtyř pohledů jako: 

a) interindividuální komunikaci člověka s člověkem, jednotlivcem a skupinou; 

b) roli ve společnosti; 

c) aspekt a funkci rozvinutých moderních profesí; 

d) samostatnou specializovanou a profesionální činnost, kde vznikly oblasti poradenství  

a specializované poradenské instituce: 

→ v oblasti školství, 

→ poradenské služby pro rodiče, rodinu a mládež, 

→ speciální výchovné poradenství, 

→ poradenství při volbě povolání, 

→ poradenství v partnerském soužití a volbě partnera, 

→ poradenství při řešení interpersonálních a intrapersonálních problémů či potřeb, 

→ poradenství pro rozvoj osobnosti jedince. 

V pomáhajících profesích je poradenství považováno za jednu ze základních služeb, které mají 

jedince podpořit a napomoci mu v jakýchkoli životních situacích (Baštecká, 2009). Od roku 

2007 se stalo součástí sociálních služeb. Sociální poradenství je vymezeno vyhláškou  

č. 505/2006 Sb., dle platného znění, a rozděluje sociální poradenství na základní a odborné. 

Základní sociální poradenství, které by měli zajišťovat všichni poskytovatelé sociálních 

služeb, se zaměřuje na poskytování informací: 

− směřujících k řešení nepříznivé sociální situace; 

− o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb či jiných formách pomoci; 

− o základních právech a povinnostech osoby, o možnostech využívání zdrojů  

pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě; 

− o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. 

Odborné sociální poradenství je zaměřeno na jednotlivé skupiny jedinců a jejich potřeby. 

Mělo by poskytovat: 

− zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zprostředkování dalších 

navazujících služeb či pomoci; 

− sociálně-terapeutickou činnost a poradenství v oblastech jako jsou sociální systémy, 

právo, psychologie, vzdělávání; 

− pomoc při uplatňování práv či oprávněných zájmů (obnovení nebo upevnění kontaktu 

s přirozeným sociálním prostředím) a při obstarávání osobních běžných záležitostí. 
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Odborné sociální poradenství je poskytováno například v občanských poradnách, manželských 

a rodinných poradnách, v poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním 

postižením nebo pro oběti trestných činů a domácího násilí apod. V rámci odborného sociálního 

poradenství dochází i k půjčování kompenzačních pomůcek (Baštecká, 2009). 

5.2.1 Typy poradenství 

Typy poradenství můžeme rozlišovat podle několika hledisek. Paulík (1994) definoval několik 

kritérií (Schneiderová, 2005): 

• charakter poradenské služby 

− expertizní (objektivní posouzení problému či problém nesouvisející s osobností 

klienta – např. technické poradenství při stavbě domu) 

− introspektivní (analýza osobnosti klienta, pochopení a hledání sebe sama) 

− kombinované (kombinace expertizního a introspektivního – např. volba 

povolání) 

− specializované (zaměřeno na určitý druh problému) 

• metody a přístupy ke klientovi  

− nedirektivní / direktivní 

− empatické / racionální 

• věk klienta 

− děti a mládež / dospělí / senioři 

• počet klientů 

− individuální / skupinová / hromadná 

• rozsah poradenské pomoci 

− jednorázové poskytnutí informace / širší pomoc  

• trvání poradenské pomoci 

− krátkodobé – jednorázové / střednědobé /dlouhodobé 

• typ poradenské situace 

− krizová (v nelehkých životních situacích) 

− facilitační, rozvojová (poznání sebe sama a pomoc při výběru životní cesty) 

− preventivní (před důležitými životními rozhodnutími) 

• předmět poradenské činnosti 

− výchovná / pedagogicko-psychologická / profesní a kariérní / předmanželská  

a manželská / rodinná / pro seniory / volnočasová apod. 
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5.2.2 Kde vyhledat pomoc – systém poradenství a poradenské služby 

Poradenství je situováno do poradenských systémů v rámci jednotlivých odvětví. Hlavními jsou 

resort Ministerstva práce a sociálních věcí, oblast školství a poradenství ve zdravotnictví.  

Dále se s poradenstvím setkáme také v řadě občanských sdružení, nadacích, charitách  

nebo v soukromých institucích, kde odborníci vykonávají soukromou praxi. Specifické  

jsou občanské poradny, jejichž cílem je napomoci jedincům (občanům), kteří se dostali  

do osobní a sociální krize, zvládnout nepříznivé situace samostatně. Též také poradenská centra 

při vysokých školách, která napomáhají svým studentům řešit například studijní a osobní 

problémy. Čím dál aktuálnější je i využití internetového poradenství, které klienti vyhledávají 

k online konzultacím (Procházka, 2014). 

Poradenství v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí poskytuje následující služby 

(Procházka, 2014): 

a) Individuální poradenství řeší osobní problémy, krizové situace, psychosomatické 

problémy, osamělost a problémy s navazováním kontaktů, ztrátu zaměstnání  

či individuální poradenství pro nezaměstnané. 

b) Skupinové poradenství je proces ve vztahu klienta a několika členů skupiny,  

kteří zkoumají sebe a své situace za účelem změny svých postojů a svého chování.  

Od skupiny se jedinci dostává přijetí a pochopení, mohou společně nad problémem 

diskutovat a nacházet řešení, která by jedinec mohl využít. Často se tento typ 

poradenství využívá ve skupině nezaměstnaných nebo také v domovech důchodců 

v rámci gerontologického poradenství (psychická, zdravotní, právní a sociální pomoc). 

c) Párové a rodinné poradenství se poskytuje partnerům, osamělým rodičům, klientům 

v druhém či dalším manželství i rodinám s handicapovaným členem rodiny. Zaměřuje 

se především na mezilidské vztahy, osobní i rodinné problémy, generační spory, 

rozvody a následné těžkosti, nevěry, žárlivosti, závislosti v rodině, intimní problémy 

apod. 

Poradenství v oblast školství upravuje, v platném znění, vyhláška č. 72/2005 Sb.  

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.  

Do školských zařízení spadají školní poradenská pracoviště při základních i středních školách 

a specializovaná poradenská zařízení jako jsou pedagogicko-psychologické poradny a speciálně 

pedagogická centra. Tato zařízení se specializují na děti a mládež. Své služby nabízejí zejména 

při potížích a problémech v kolektivech, v učení, ve vztazích s rodiči či při volbě povolání. 

a) Školská poradenská pracoviště jsou součástí škol, ve kterých jsou poskytované 

poradenské služby výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem 
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či školním speciálním pedagogem. Poradenské služby jsou poskytovány dle potřeb 

žáků a zaměřují se především na podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami, 

prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství z hlediska správného výběru 

dalšího vzdělávání, podporu nadaných žáků, včasnou intervenci při potížích  

u jednotlivých žáků či v třídních kolektivech a předcházení různým formám rizikového 

chování apod. 

b) Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) poskytují pedagogicko-psychologické  

a speciálně pedagogické poradenství a pomoc při výchově a vzdělávání dětí. V PPP 

působí týmy odborníků – psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci  

a školní metodici prevence. Činnost vykonávají ambulantně na pracovištích poraden 

nebo formou návštěvy ve školách či jiných školských zařízeních. Především zajišťují 

pedagogicko-psychologickou připravenost dětí na školní docházku a vydává  

o ní doporučení. Provádějí vyšetření a diagnostiky pro žáky se speciálními potřebami  

či mimořádně nadané žáky. V případě potřeby vypracovávají doporučení a návrhy  

na podpůrná opatření žákům se speciálními potřebami.  Poskytují speciálně 

pedagogickou a psychologickou intervenci nebo konzultační, poradenskou  

a metodickou podporu zákonným zástupcům žáka. 

c) Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují poradenské služby dětem  

se speciálními potřebami. Jedná se o děti např. s mentálním, tělesným, zrakovým  

nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami  

nebo s autismem. Pracovníci působící v SPC jsou speciální pedagogové, psychologové 

a sociální pracovníci. Poradenské služby centra jsou poskytovány pouze v rámci 

diagnostické péče, a to prostřednictvím přímé speciálně pedagogické a psychologické 

intervence. SPC zajišťují připravenost dětí na povinnou školní docházku, zajišťují 

speciální vzdělávací potřeby a speciálně pedagogickou péči. Vydávají doporučení  

za účelem stanovení podpůrných opatření a nabízí pomoc při řešení problémů  

ve vzdělávání. Nedílnou součástí je i poradenství pedagogickým pracovníkům  

a zákonným zástupcům. 

Poradenství ve zdravotnictví se zaměřuje především na pomoc při zjištění somatických 

onemocnění. Navštívit lze např. diabetologické, alergologické, endokrinologické, 

gynekologické poradny. Se speciálním poradenstvím v rámci zdravotnictví se také můžeme 

setkat v adiktologických ambulancích, které se zaměřují na jedince závislé na návykových 

látkách, zejména na alkoholu. 
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V roce 2006 došlo ke spojení českých poradenských asociací do Asociace sociálního 

poradenství (ASP). Členi, poskytující poradenské služby, jsou (Procházka, 2014): 

• Asociace manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR) – předmanželské, 

manželské a rodinné poradenství; 

• Asociace občanských poraden (AOP) – občanské poradenství; 

• Asociace poraden pro zdravotně postižené (APZP) – poradenství pro nemocné  

nebo pro osoby se zdravotním postižením; 

• VIDA – poradenská centra po celé ČR pro oblast duševního zdraví a nemoci. 

5.3 Psychoterapie 

Psychoterapie je léčebnou metodou pomáhajících profesí v oblasti duševního zdraví a kvality 

života. Prostřednictvím psychologických intervencí působí na duševní zdraví, chování jedince, 

jeho vztahy s okolním světem, ale i na tělesné procesy za účelem navození potřebných 

žádoucích změn, potlačení vzniku zdravotních problémů a podpory uzdravení. Je to proces, 

během kterého dochází k interakci mezi klientem a terapeutem, kde terapeut je kvalifikovaná 

osoba s patřičným teoretickým vzděláním a praktickým terapeutickým výcvikem. To dokládá 

Vymětal (2004, s. 20), který uvádí, že: „psychoterapie je léčbou (sekundární prevencí),  

ale i profylaxí (primární prevence) a rehabilitací (terciární prevence) poruch zdraví,  

které se uskutečňuje výhradně psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační  

a vztahové povahy“. Zároveň doplňuje, že interakce mezi klientem a terapeutem je vědomá, 

záměrná, strukturovaná a vědecky podložená. 

Psychoterapie je samostatným oborem, který je uplatňován napříč lékařskými i nelékařskými 

obory, a proto je označován jako transdisciplinární. Psychoterapie je interdisciplinární a staví 

svůj základ na třech vědních pilířích – na psychologických vědách, lékařských vědách  

a filozofii (Vymětal, 2004). 

V psychoterapii je důležitá diagnostika osobnosti a vztahů, na základě které, lze pozorovat 

vývoj a změny psychoterapeutického vývoje, účinnost léčby a její průběh, výskyt symptomů  

a syndromů, sebepojetí a identitu klienta, sociální adaptaci a mnoho dalšího. Diagnostika 

probíhá prostřednictvím psychologických testů, škálováním nebo měřením fyziologických 

ukazatelů (Vymětal, 2004). 

Činnost psychoterapie, jak již bylo zmíněno, je léčebné působení na jedince. Její specifičnost 

stojí na několika směrech: čím působí, kdo působí, na co působí, co se při ní děje  

a čeho má dosáhnout (Kratochvíl, 2006). 
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5.3.1 Formy psychoterapie 

Formy psychoterapie se rozlišují na základě několika hledisek a kritérií. Pro přehlednost 

uvádím některá z možných dělení dle Vymětala (2004): 

• dle významu: 

− systematická (při prevenci, léčbě a rehabilitaci poruch zdraví); 

− podpůrná (doplňková, zejména v rámci komplexního léčebného přístupu 

k nemocnému); 

• dle věku: 

− dětská / pro dospělé / pro seniory  

(hlavním faktorem je schopnost kvalitní komunikace jedince  

s terapeutem, proto je zde hledisko věku velmi individuální a přístup 

 se dle toho přizpůsobuje); 

• dle trvání a četnosti kontaktu: 

− krátkodobá (do 3 měsíců, cca do 15 setkání); 

− střednědobá (3-6 měsíců, cca do 50 setkání); 

− dlouhodobá (déle než 6 měsíců, v řádech stovky setkání); 

• dle prostředí: 

− ambulantní psychoterapie; 

− léčba při hospitalizaci (v případě, není-li ambulantní péče možná); 

− denní stacionáře (specifická služba nabízející intenzivnější denní program,  

kam klienti docházejí, ale bydlí v domácím prostředí); 

Obrázek 8: Činnost psychoterapie (Kratochvíl, 2006) 
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• dle objektu: 

− jedinec: individuální / skupinová / hromadná (v rámci léčebného společenství); 

− systém: rodinná terapie. 

Dále je možné rozlišovat psychoterapii i z hlediska (Kratochvíl, 2006): 

• vztahu mezi klientem a terapeutem: 

− direktivní přístup / nedirektivní přístup; 

• hloubky zaměření léčby: 

− symptomatická (zaměření se na chorobný příznak); 

− kauzální (zaměření se na příčinu); 

• příslušnosti k základním směrům: 

− dynamická (vliv minulosti na současné problémy a potíže); 

− kognitivně-behaviorální (překonávání problémů nácvikem chování a myšlení); 

− humanistická (sebeuskutečňování, rozvoj vlastních možností, naplňování 

životního smyslu). 

5.3.2 Kde vyhledat pomoc – psychoterapeutická pracoviště 

Při vyhledávání psychoterapie a svého terapeuta lze vybírat dle dostupných informací, 

doporučení či dle sympatií. V dnešní době došlo k velkému nárůstu poskytování online terapií 

a vznikají i samostatné platformy, které tyto služby nabízejí. V případě potřeby je možné obrátit 

se na následující psychoterapeutická pracoviště: 

• celá ČR – Česká asociace pro psychoterapii (databáze psychoterapeutů) 

• celá ČR – Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb 

• celá ČR – Česká psychoterapeutická společnost J. E. Purkyně 

• Brno – Centrum Platan 

• Kostelec nad Černými lesy – Centrum Modré dveře 

• Praha + 15 měst v rámci ČR – Sociální klinika 

• Praha – Centrum Modré dveře 

• Praha – Terapeutický Přístav 

• Praha – Meetina 

• Říčany – Centrum Modré dveře 

• celá ČR (telefonní linka) – Terapeutická linka Sluchátko 

• celá ČR (online terapie) – Terap.io 

• celá ČR (online terapie) – Hedepy  
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Shrnutí teoretické části 

V teoretické části je pozornost kladena na sociálně-pedagogické poznatky, které jsou nezbytné 

pro téma diplomové práce a k naplnění jejího cíle. Zabývá se základními pojmy,  

které jsou pro práci tematicky klíčové. Definuje postoje, které se utvářejí vlivem sociálního 

působení při socializaci a ovlivňují naše chování, vztahy k ostatním a pozornost. Charakterizuje 

prostředí profesních skupin a jejich představitele, tj. pomáhající profese a pracovníky 

v pomáhajících profesích, firem a jejich zaměstnanců. Tyto profesní skupiny byly zvoleny 

vzorkem pro výzkumné šetření. Dále se popisují životní situace, které se v našich životech 

neustále odehrávají a je na každém z nás, jak k nim budeme přistupovat. Kromě běžných situací 

existují i náročné životní situace, se kterými se dříve či později také setkáme. Záleží  

jen na každém jedinci, jak danou situaci zvládne a jak ji bude řešit, tedy do jaké míry  

je přesvědčen o své sebeúčinnosti (tzv. self-efficacy). Pokud však nedojde k uspokojení,  

může být taková situace velmi stresující v důsledku nezvládnutí náročné situace.  

Při nezvládnutí zátěže a stresu může přerůst až v krizi. Krize v práci rozšiřuje problematiku 

náročných životních situací o další poznatky a její teoretické vymezení. Vzhledem k tomu,  

že se práce zaměřuje na pracovníky v pomáhajícím sektoru a na zaměstnance firem, řeší  

také problematiku péče a psychosociální podpory těchto pracovníků a zaměstnanců ze strany 

jejich zaměstnavatele. Tím je myšlena zejména podpora jejich osobního růstu a zdraví (duševní 

pohody – well-being), a to zejména prostřednictvím supervize a koučinku. V závěru této části 

se zaměřuje na odbornou pomoc, kterou lze nabídnout v náročných životních situacích.  

Jsou zde vymezeny formy odborné pomoci z teoretického (definování, charakterizování, 

rozdělení apod.) i praktického hlediska (příklady, kde je možné takovou pomoc v náročné 

životní situaci vyhledat). Teoretická část je tak základním pilířem pro navazující empirickou 

část, která z těchto poznatků vychází, a na základě které je realizováno výzkumné šetření. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST – Dotazníkové šetření postojů 

zaměstnanců firem a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci 

6 VÝZKUMNÝ PROBLÉM 

Téma této práce – postoje k odborné pomoci obecně (nejen z hlediska psychologa),  

a dále se zaměřením na zaměstnance firem a pomáhajícího sektoru – je velmi specifické,  

a proto je velmi obtížné vyhledat výzkumy či studie, které by toto téma nějakým způsobem 

blíže popisovaly. Na základě vlastních zkušeností v mém okolí, mě zajímalo, jak se veřejnost 

k odborné pomoci staví, zda nějaké formy pomoci zná, nebo dokonce  

některou z odborných pomocí využila. Vzhledem k pohybování se i na půdě pracovního 

prostředí ve firmě jsem si všímala různých situací, kdy kolegové či jiní zaměstnanci řešili  

své osobní nebo profesní náročné situace. Bylo zajímavé sledovat situace z jiné perspektivy, 

kdy já, jakožto studentka sociální pedagogiky, určité povědomí o této problematice mám,  

ale ne o všech by se dalo říct to stejné. Nehledě, že ve společnosti stále nevymizely předsudky 

a stereotypy o vyhledání psychologa, zrovna tak v případě vyhledání jiných služeb odborné 

pomoci tomu pravděpodobně nebude jinak. 

Příkladem takových předsudků mohou být např. výroky, že psychologové škatulkují lidi,  

že předstírají zájem a berou si za to peníze. Setkávat se také můžeme s důvody  

jako např., že se jedinec stydí vyhledat pomoc. Jedinci psychologům často nevěří, mají strach, 

že by dostali předepsané prášky, nebo naopak mají strach, že by se o návštěvě psychologa někdo 

z jeho okolí dozvěděl. A v neposlední řadě ve společnosti velmi oblíbená hláška „nejsem přeci 

blázen“ (Kořínková, 2018). Způsobeno to může být i tím, že veřejnost má problém rozlišit roli 

psychologa a psychiatra, což často vede k vytváření si negativních postojů. Psychiatr se zabývá 

jen nejtěžšími duševními onemocněními a léčí pomocí farmakoterapie, což v kompetenci 

psychologa není, ale tento rozdíl veřejnost nerozlišuje, naopak pak vznikají i zkreslené 

představy (Farberman, 1997). Přestože ze statistik vyplývá, že alespoň 30 % lidí přijde  

do kontaktu s psychologem či psychiatrem, stále přetrvávají předsudky, že vyhledání pomoci 

je ostuda (Mikešová, 2002). 

Proto vznikla myšlenka zabývat se touto tematikou, která by mohla mít i pozitivní východisko 

pro zaměstnavatele (nejen ve firmách), jak například psychosociální podporu pracovníků 

pozdvihnout v oblasti well-beingu, osobního rozvoje a zdraví o něco výše, a jak rozšířit 

povědomí o odborné pomoci a chuť nebát se (kvůli předsudkům) takových služeb využívat  
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i v pracovním prostředí. Existuje několik českých i zahraničních výzkumů a studií,  

které se zaměřují např. na vnímání odborné pomoci a zejména pak na vnímání psychologů  

– postoje k nim a jejich práci. V některých případech i z hlediska rozdílů mezi pohlavími  

či zkušenostmi v oboru (např. díky studiu psychologie, pedagogiky apod.). Což může  

být vhodným základem pro další zkoumání. 

6.1 Dosavadní výzkumná zjištění k řešenému problému 

Jak bylo uvedeno, výzkumy postojů veřejnosti k odborné pomoci v náročných životních 

situacích nejsou příliš časté. Kořínková (2018) ve svém výzkumu Postoje vysokoškolských 

studentů k profesi psychologa uvádí, že vysokoškolští studenti mají poměrně široký rozhled  

o náplni práce psychologa. S vyhledáním psychologické pomoci mají více osobních zkušeností 

ženy (61 %) oproti mužům (39 %). Dále dokládá, že na zkušenost s psychologem má také velký 

vliv i studijní zaměření. Což v praxi může mít i přesah následně do pracovního prostředí.  

Lze vypozorovat, že nejvíce zkušeností s psychologem mají jedinci studující pedagogické, 

humanitní a zdravotnické obory. Naopak nejméně zkušeností mívají jedinci z technických  

a ekonomických oborů. Toto může být významnou informací pro následné porovnávání 

profesních skupin (zaměstnanec firmy vs. pracovník v pomáhajících profesích). Na základě 

shrnutí dat, která Kořínková (2018) pro svůj výzkum získala, lze vysledovat, že 71 % 

respondentů by se při prožívání těžkého období obrátilo na své nejbližší (rodina, přátelé, 

partner), 24 % by vyhledalo pomoc u odborníka (psycholog, psychiatr, lékař, farář) a zbylých 

5 % by volilo jiné možnosti. Mezi několik nejvýznamnějších zdrojů informací,  

kde se vysokoškolští studenti o psychologii dozvěděli, byly média, literatura, rodina, okruh 

přátel a vlastní zkušenost, popřípadě získali informace ve škole. Přestože práci psychologa 

hodnotí vysokoškolští studenti především kladně, s vyhledáním pomoci jsou ale zdrženlivější. 

Výzkum Psycholog v očích veřejnosti od Lauterbachové (2005) porovnává pohledy 

středoškolských studentů a dospělých. Zajímavým zjištěním je, že mladší generace vnímá 

prestiž povolání psychologa v porovnání s dalšími profesemi (průměrné skóre 3,4 z 9) na vyšší 

úrovni než starší generace (průměrné skóre 5,4 z 9). Stejně tak byl zaznamenám i rozdíl 

z hlediska pohlaví, kdy ženy (průměrné skóre 4,4 z 9) hodnotí psychologa příznivěji než muži 

(průměrné skóre 5 z 9). Nejlépe tak hodnotí prestiž psychologa ženy-studentky (průměrné skóre 

3,4 z 9) a nejhůře muži-dospělí (průměrné skóre 6 z 9). Respondentům následně bylo dáno  

na výběr z devíti oborů a měli se rozhodnout, v jakém z nich by si chtěli rozšířit obzory. 

Zajímavým zjištěním je patrný zájem o obor psychologie, kdy právě psychologie byla nejčastěji 

skloňována – v případě studentů obsadila první příčku, v případě dospělých druhou. 
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Hartwig a Delinová (2003) se ve své studii Reassessing Psychologists' Public Image  

with Different Measures of Favorability zabývají vnímáním psychologické péče australskou 

veřejností (pracující 76,4 %, nezaměstnaní 9 %, studenti 7,9 % a důchodci 6,7 %) na základě 

přímé a nepřímé míry příznivosti. Autoři dosáhli zjištění, že v případě nepřímé míry 

přitažlivosti byly postoje k psychologům nakloněnější než v případě přímých. V otázkách  

na přímou míru příznivosti se projevilo pravděpodobně stereotypní smýšlení bez většího 

vlastního úsudku a zvažování osobního názoru. Nicméně pouze méně než čtvrtina dotázaných 

(21,3 %) by byla ochotna navštívit psychologa, pokud by byla potřeba. Většina si nebyla 

odpovědí jistá (45,6 %), ale 33,1 % respondentů vyhledání psychologa jasně zamítla.  

S tím i značně souvisí, že pomoc u psychologa by pravděpodobně hledalo pouze 3,4 % 

respondentů, a naopak více jak tři čtvrtiny (77 %) by vyhledalo pomoc u rodinných příslušníků 

či přátel, popřípadě u svého lékaře (13,5 %). Výsledky studie také prokázaly, že profese 

psychologa byla vnímaná jako podstatně méně potřebná na rozdíl od ostatních odborníků  

jako jsou zdravotní sestry, lékaři, učitelé či právníci. Studie také odhalila, že otevřenější postoj 

k vyhledání psychologické pomoci mají jedinci, kteří již v minulosti měli s vyhledáním 

zkušenost a dále pak respondenti v mladší věkové kategorii a ti s nižším příjmem. 

BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) (2010) provedla výzkum 

zabývající se postoji veřejnosti k poradenství a psychoterapii. Ten odhaluje, že stigma,  

které ve společnosti stále kolem těchto oblastí panuje (jak je patrné i z předchozích výzkumů), 

postupně klesá. Dokazuje to i fakt, že přibližně jedna osoba z pěti vyhledala pomoc u poradce 

či psychoterapeuta a téměř polovina zná ve svém okolí někoho, kdo pomoc též vyhledal. Značí 

to tak větší ochotu lidí se o těchto tématech bavit s rodinou, přáteli či kolegy, ale také větší 

ochotu jednat a hovořit o svých emocích a problémech, za které se už tolik nestydí. Důkazem 

je i patrný nárůst ochoty vyhledat pomoc (v porovnání mezi lety 2004-2010) – při řešení úzkostí 

a depresí o 27 % (z 67 % na 94 %) a při řešení vztahových problémů (rozvod, rozchod)  

až o 33 % (z 52 % na 85 %). 

Ochotu vyhledat odbornou pomoc ať už u psychologa nebo lékaře v případě psychických obtíží 

taktéž potvrzuje výzkum, Postoje k psychologům a lékařům (Kráčmarová & Flaška, 

Cakirpaloglu, Šmahaj, 2012), který uvádí, že o pomoc by si řeklo 90,5 % dotázaných.  

Z čehož nadpoloviční procento žen je více otevřeno dát přednost návštěvě psychologa  

před návštěvou lékaře. U mužů je tato možnost výběru 50:50. 

Štádlerová a Pešout (2008) ve své výzkumné propedeutice Postoje veřejnosti k osobě a práci 

psychologa došli k závěru, že naopak jen 29 % z nich (100 respondentů) vyhledalo odbornou 
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psychologickou pomoc (z toho 79 % žen a 21 % mužů). 71 % uvedlo, že pomoc nevyhledalo. 

Nevylučují však možnost, že data mohou být zkreslena tím, že někteří z respondentů se obávali 

vyhledání pomoci přiznat (na základě komentáře jednoho z respondentů, že „vyhledání 

psychologa je negativní jev a málo kdo se s tím svěří, aby ho neoznačili za narušeného“. 

Z několika výzkumů vyplývá, že je jedinec značně ovlivněn vlastními zkušenostmi a získanými 

informacemi o psychologovi a jeho práci. Na základě těchto faktorů si tak utváří své postoje.  

O tomto hovoří i Hartwig a Delinová (2003), kteří dokazují, že lidé mající nějakou zkušenost 

s psychologem, nahlížejí na toto povolání a jeho práci mnohem pozitivněji než lidé, kteří nemají 

zkušenost žádnou. Zajímavý postřeh uvádí také Janda a kol. (1998), že veřejnost má v oblibě 

spíše přírodní vědy, které si dokáže snadněji představit, zatímco práci psychologa si dokážou 

představit hůře. Proto by bylo vhodné, aby práce nejen psychologů, ale i dalších profesí 

poskytující odbornou pomoc, byly více a lépe veřejnosti přibližovány. 

Po shrnutí všech teoretických a empirických poznatků docházím k závěru, že k vyhledání 

psychologické pomoci jsou více otevřené ženy a mladší ročníky. Velkou roli k vyhledání 

pomoci, ale i k utváření si postojů, hraje především vlastní zkušenost (pozitivní či negativní) 

nebo zkušenost blízkého okolí. Zde se nám potvrzuje skutečnost, jak klíčové je prostředí,  

a to zejména mikrosystém (nejbližší prostředí) jedince. 

Na závěr bych také ráda zmínila průzkum (Soulmio, 2020) zabývající se firemní péčí  

o psychickou pohodu zaměstnanců. Z průzkumu vyplývá, že necelé tři čtvrtiny firem 

psychickou pohodu svých zaměstnanců neřeší i přes to, že 90 % zaměstnanců zažívá 

dlouhodobý stres. Z jedné čtvrtiny je dokonce takové téma tabu. Firmy podporují  

své zaměstnance pouze z 31 %. Využívají také toho, že duševní pohoda vede k efektivitě práce, 

a dobrým vztahům na pracovišti. Nejčastěji dochází k podpoře firemní kultury (zpětná vazba, 

otevřená komunikace s kolegy, podpora osobního růstu a flexibilita v práci),  

ale také se lze setkat s nabídkou podpory sportovních aktivit, zajištění firemního psychologa  

či kouče, masáží apod. Potvrzuje se také souvislost psychických problémů s tlakem na výkon. 

V důsledku toho zaměstnanci často (kromě stresu) trpí nespavostí, úzkostmi, depresivními 

náladami, pocity ztráty sebe sama a spousta z nich má vlastní zkušenost se syndromem 

vyhoření. I přes to, že si jedna třetina respondentů myslí, že by jim s problémy ve firmě  

nikdo nepomohl a druhá třetina se obává, že by psychická podpora ve firmě mohla ohrozit  

jejich pracovní pozici či kariérní růst. Většina zaměstnanců by ráda využila možnosti služby 

psychologa, pokud by se jednalo o hrazený benefit. 70 % z nich by rádo využilo 

psychologických konzultací online.  
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7 METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

Praktická část popisuje, analyzuje, vyhodnocuje a interpretuje výzkumné šetření,  

které se zaměřuje na postoje pracovníků firem a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci  

při zvládání náročných životních situací. Výzkumné šetření je postaveno na designu 

kvantitativního výzkumu s využitím metody strukturovaného elektronického dotazníku. 

Při zpracování dat bylo hlavním cílem především analyzovat jednotlivé odpovědi výzkumného 

vzorku na položené otázky a na základě získaných dat poté odpovědět na výzkumné otázky 

šetření (viz 7.2), které vycházejí z definovaných cílů výzkumného šetření (viz 7.1). 

7.1 Cíle výzkumného šetření 

Hlavním cílem je zjistit, zda by pracující ve firmách a v pomáhajících profesích využili 

odbornou pomoc, pokud by se dostali do náročných životních situací, jakými znalostmi  

v této oblasti disponují a jak tuto pomoc hodnotí. Dále pak zjistit, zda se jejich postoje 

k odborné pomoci liší podle proměnných (profesní skupina, pohlaví, věk). Cíle jsou definovány 

následovně: 

− C1: Zjistit, zda pracovníci firem a pomáhajících profesí již v minulosti využili služby 

odborné pomoci při řešení náročných životních situací. 

− C2: Zjistit, zda by pracovníci firem a pomáhajících profesí využili služby odborné 

pomoci, pokud by se dostali do náročných životních situací. 

− C3: Zjistit, jakými znalostmi disponují pracovníci firem a pomáhajících profesí 

v oblasti odborné pomoci a do jaké míry jejich znalosti mohou ovlivnit jejich postoje 

k odborné pomoci. 

− C4: Zjistit, jak pracovníci firem a pomáhajících profesí hodnotí odbornou pomoc 

z hlediska: 

a. užitečnosti; 

b. vlastního vztahu k odborné pomoci; 

c. přístupu k vyhledání odborné pomoci. 

− C5: Zjistit, jaký vliv mají zkušenosti pracovníků firem a pomáhajících profesí  

s náročnými životními situacemi na ochotu vyhledat odbornou pomoc. 

− C6: Zjistit, zda se pracovníkům firem a pomáhajících profesí dostává od zaměstnavatele 

podpora v oblasti odborné pomoci a zda by byly tyto služby pracovníky využívány. 

− C7: Zjistit, zda je pro pracovníky firem a pomáhajících profesí pandemie Covid-19 

náročnou životní situaci. 
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− C8: Zjistit, zda se jejich postoje liší podle proměnných. 

7.2 Výzkumné otázky  

Výzkumné otázky korelují s výzkumnými cíli a zní následovně: 

− VO1: Vyhledali pracovníci firem a pomáhajících profesí již v minulosti odbornou 

pomoc při řešení náročných životních situací? 

− VO2: Do jaké míry by pracovníci firem a pomáhajících profesí využili služby odborné 

pomoci, pokud by se dostali do náročné životní situace? 

− VO3: Jaké znalosti mají pracovníci firem a pomáhajících profesí o odborné pomoci  

a jak jejich znalosti mohou ovlivnit jejich postoje k odborné pomoci? 

− VO4: Jaký postoj mají pracovníci firem a pomáhajících profesí na odbornou pomoc 

z hlediska: 

a. užitečnosti; 

b. vlastního vztahu k odborné pomoci; 

c. přístupu k vyhledání odborné pomoci? 

− VO5: Mají zkušenosti pracovníků firem a pomáhajících profesí s náročnými životními 

situacemi vliv na ochotu vyhledat odbornou pomoc? 

− VO6: Zajišťuje zaměstnavatel svým pracovníkům podporu v oblasti odborné pomoci? 

Byly by tyto služby využívány? 

− VO7: Je pandemie Covid-19 pro pracovníky firem a pomáhajících profesí náročnou 

životní situaci? 

− VO8: Liší se postoje pracovníků firem a pomáhajících profesí dle proměnných? 

7.3 Hypotézy 

Pro tento výzkum byly na základě získaných teoretických poznatků definovány následující 

věcné hypotézy: 

− H1: Vyhledání odborné pomoci se v profesních skupinách liší. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru častěji vyhledali odbornou 

pomoc v náročné životní situaci než zaměstnanci firem. 

− H2: Vyhledání odborné pomoci se z hlediska pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy častěji vyhledaly odbornou pomoc v náročné životní situaci 

než muži. 

− H3: Postoj k odborné pomoci se z hlediska profesních skupin liší. 
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Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru mají k odborné pomoci 

pozitivnější přístup než zaměstnanci firem. 

− H4: Postoj k odborné pomoci se z hlediska pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy mají k odborné pomoci pozitivnější přístup než muži. 

− H5: Ochota vyhledat odbornou pomoc v případě náročné životní situace se z hlediska 

profesních skupin liší. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru mají větší ochotu vyhledat 

odbornou pomoc v případě náročné životní situace než zaměstnanci firem. 

− H6: Ochota vyhledat odbornou pomoc v případě náročné životní situace se z hlediska 

pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy mají větší ochotu vyhledat odbornou pomoc v případě 

náročné životní situace než muži. 

− H7: Psychosociální podpora pracovníků od zaměstnavatele je poskytována profesním 

skupinám rozdílně. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru se s psychosociální podporou 

ze strany zaměstnavatele setkají častěji než zaměstnanci firem. 

− H8: Možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele se v profesní 

skupině liší. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajících profesích by možnost využití odborné 

pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele uvítali více než zaměstnanci firem. 

− H9: Možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele se z hlediska 

pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy by možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu  

od zaměstnavatele uvítaly více než muži. 

− H10: Covid-19 profesní skupiny hodnotí jako náročnou životní situaci odlišně. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru hodnotí Covid-19 častěji  

jako náročnou životní situaci oproti zaměstnancům firem. 

− H11: Covid-19 pracovníci dle pohlaví hodnotí jako náročnou životní situaci odlišně. 

Předpokladem je, že ženy hodnotí Covid-19 častěji jako náročnou životní situaci oproti 

mužům. 

7.4 Metoda sběru dat – elektronický dotazník 

Sběr dat probíhal v měsících duben–květen 2021 prostřednictvím elektronického online 

dotazníku, který byl vytvořen prostřednictvím platformy Google Formuláře. Forma online 



67 

dotazníku byla zvolena z důvodu jednoduššího sdílení a oslovení respondentů a zároveň  

tato forma umožňuje rychlejší stažení dat pro následnou analýzu a vyhodnocení. 

Elektronický dotazník (viz Příloha 2) se skládal z 20 otázek a jeho vyplnění zabralo  

max. 10 minut. Dotazník byl rozdělen do 7 sekcí dle zkoumaného zaměření následovně: 

− V I. sekci se nacházel informovaný souhlas. Jeho potvrzení znamenalo, že respondent 

s ochotou dotazník vyplnil a odeslal. 

− II. sekce se zaměřovala na sledování proměnných – pohlaví, věk, profesní skupina  

a délka praxe v dané oblasti. 

− III. sekce se týkala zkušeností a názorů respondentů: 

- zda v minulosti řešili náročné životní situace a jakým způsobem  

k ní přistupovali, 

- zda v minulosti využili nějakou formu odborné pomoci a případně,  

z jakého důvodu (profesní/soukromá oblast), 

- jaké mají informace o jednotlivých formách odborné pomoci (škálování), 

- jaké jsou hlavní zdroje informací o odborné pomoci. 

− IV. sekce zjišťovala, do jaké míry byli respondenti v posledních dvou letech vystaveni 

náročným situacím. 

− V. sekce hodnotila odbornou pomoc na základě respondentových pocitů, postojů  

či získaných informací.  

− VI. sekce zjišťovala, zda zaměstnavatelé podporují své pracovníky na pracovišti  

a zda by takové podpory využili. 

− VII. sekce se skládala pouze z jedné otázky, která byla vztažena na aktuálně platnou 

situaci, tj. zda je pandemie Covid-19 vnímána jedinci jako náročná životní situace. 

Otázky byly uzavřené. Na značnou část, tj. 15 otázek, se odpovídalo jednou možnou odpovědí. 

Dále se dotazník skládal z 5 otázek, u kterých bylo možné zvolit více možností. 

Respondenti k vyplnění elektronického dotazníku byli oslovováni metodou tzv. sněhové koule 

– dotazník byl rozeslán nejdříve mezi známé kontakty, ty ho následně sdílely dál. Elektronický 

dotazník byl také sdílen prostřednictvím sociálních sítí, a to i do příslušných skupin,  

které jsou určené jedincům působícím v definovaných profesních oblastech pro toto výzkumné 

šetření. Zároveň bylo osloveno i několik institucí a organizací. 
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7.5 Zpracování dat 

Data byla zpracována na základě třídění prvního a druhého řádu. Třídění prvního řádu  

bylo provedeno s využitím absolutních a relativních četností (viz první část výsledků šetření 

v přehledných grafech). 

Pro zjištění vztahů mezi proměnnými bylo provedeno třídění druhého řádu. Byl zvolen 

Pearsonův chí-kvadrát test nezávislosti v kontingenční tabulce. Test počítá testové kritérium χ2 

pomocí vzorce: 

, 

kde: Aij = aktuální četnost v i-tém řádku a j-tém sloupci; Eij = očekávaná četnost v i-tém řádku 

a j-tém sloupci, r = počet řádků, c = počet sloupců. Hodnota kritéria je následně porovnána 

s kritickým oborem pro příslušný počet stupňů volnosti (df) a zvolenou hladinu významnosti 

(0,05), přičemž při vyšší hodnotě testového kritéria, než je kritická hodnota, je přijata věcná 

hypotéza o existenci vztahu závislosti. Pro potřeby práce byl užit statistický program NCSS, 

verze 21.0.2. 

Při výpočtech bylo dbáno na to, aby očekávané četnosti byly alespoň 5 ve 20 % polí 

kontingenční tabulky a žádná očekávaná četnost nebyla menší než 1 (Chráska, 2007, s. 78). 

Proto bylo nutné při dosazování hodnot některá pole sloučit (například pole souhlasů  

a nesouhlasů) nebo vyloučit z výpočtu odlehlé hodnoty. 

Aby byl eliminován vliv pozitivní závislosti statistické významnosti na rozsahu souboru,  

byl dopočítán effect size jako vodítko pro věcnou (praktickou) významnost statistické závislosti 

proměnných (Broďáni, 2005). Pro tabulky 2×2 byl dopočítán Fí koeficient, který je počítán 

podle vzorce: ϕ =√
𝜒2

𝑛
 

Pro tabulky větší než 2×2 bylo dopočítáno Cramerovo V podle vzorce:  

C = √ 
𝜒2 

𝑛(𝑚−1)
 

Význam hodnot koeficientů interpretujeme (Mareš & Rabušic, 2010) takto: mezi 0 až 0,1  

= zanedbatelná závislost, mezi 0,1 až 0,3 = slabá závislost, mezi 0,3 až 0,7 = střední závislost, 

mezi 0,7 až 1 = silná závislost, 1 = absolutní vztah (z hodnot jedné proměnné můžeme 

předpovědět hodnoty druhé proměnné). 
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7.6 Popis výzkumného vzorku 

Pro účely tohoto výzkumného šetření byli oslovováni respondenti z řad zaměstnanců firem 

(řadoví zaměstnanci, zaměstnanci středního managementu a top managementu) a pracovníků 

v pomáhajících profesích (v oblasti sociální práce, zdravotnictví, školství  

a psychoterapeutického prostředí) ve věku od 18 let (včetně) a více. 

Výzkumného šetření se celkem zúčastnilo 160 respondentů (n = 160), z toho 102 žen (64 %)  

a 58 mužů (36 %). 

7.6.1 Hledisko – profesní skupina  

Z hlediska zastoupení ve zkoumaných profesních skupinách se jednalo o 84 zaměstnanců 

firem (52,5 %) a 76 pracovníků v pomáhajícím sektoru (47,5 %). 

Mezi zaměstnanci firem bylo z hlediska pohlaví zastoupeno 40 žen (48 %) a 44 mužů (52 %). 

Mezi pracovníky pomáhajícího sektoru bylo z hlediska pohlaví zastoupeno 62 žen (82 %)  

a 14 mužů (18 %). 

 

Graf 1: Profesní skupiny zastoupeny dle pohlaví 
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7.6.2 Hledisko – pohlaví 

Z hlediska pohlaví a jeho zastoupení v daných profesních skupinách bylo z hlediska žen  

(nž = 102) zastoupeno 40 žen (39 %) zaměstnaných ve firmách a 62 žen (61 %) pracujících 

v pomáhajícím sektoru. Z hlediska mužů (nm = 58) bylo zastoupeno 44 mužů (76 %) 

zaměstnaných ve firmách a 14 mužů (24 %) pracujících v pomáhajícím sektoru. 

Profesní oblast / pohlaví žena (nž) muž (nm) celkem 

zaměstnanci firem (ZF) 40 44 84 

pomáhající sektor (PS) 62 14 76 

Celkem 102 58 160 

Tabulka 3: Výzkumný vzorek respondentů z hlediska profesní skupiny a pohlaví 

7.6.3 Hledisko – věk 

Z hlediska věku byla nejvíce zastoupena věková kategorie 18-30 let, kam spadalo  

59 respondentů (37 %) – z čehož 43 žen (73 %) a 16 mužů (27 %), následovala kategorie  

46-60 let s 50 respondenty (31 %) – z čehož 30 žen (60 %) a 20 mužů (40 %),  

dále 46 respondentů (29 %) spadalo do věkové kategorie 31-45 let – z čehož 28 žen (61 %)  

a 18 mužů (39 %). Nejmenší zastoupení měla kategorie 61 let a více s 5 respondenty  

(3 %) – z čehož 1 žena (20 %) a 4 muži (80 %). 

Pohlaví / věk 

profesní skupina 

18-30 let 31-45 let 46-60 let 61 let a více celkem 

ZF PS ZF PS ZF PS ZF PS ZF PS 

Žena 
43 28 30 1 102 

7 36 12 16 20 10 1 0 40 62 

Muž 

16 18 20 4 58 

6 10 14 4 20 0 4 0 44 14 

59 46 50 5 160 

13 46 26 20 40 10 5 0 84 76 

Tabulka 4: Výzkumný vzorek dle věkových kategorií, profesní skupiny a pohlaví 

7.6.4 Hledisko – délka praxe 

Dalším sledovaným faktorem byla i délka praxe v daném oboru, ve kterém jedinec působí. 

Nejvíce respondentů, tj. 56 respondentů (35 %), má ve svém oboru praxi méně než 5 let  

– z toho 10 zaměstnanců firem (18 %) a 46 pracovníků v pomáhajícím sektoru (82 %). Druhou 

nejvíce zastoupenou kategorií byla praxe v oboru 21 let a více (23 %) – z toho 32 zaměstnanců 

firem (89 %) a 4 pracovníci v pomáhajícím sektoru (11 %). V rozsahu 5 až 10 let má praxi  

34 respondentů (21 %) – z toho 16 zaměstnanců firem (47 %) a 18 pracovníků v pomáhajícím 
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sektoru (53 %). Stejný počet respondentů, tj. 34 (21 %) má praxi v oboru v rozsahu 11 až 20 let 

– z toho 26 zaměstnanců firem (76 %) a 8 pracovníků v pomáhajícím sektoru (24 %). 

Věk / délka 

praxe 

profesní skupiny 

<5 let 5-10 let 11-20 let 21 let a < celkem 

ZF PS ZF PS ZF PS ZF PS ZF PS 

18-30 let 
42 17 0 0 59 

6 36 7 10 0 0 0 0 13 46 

31-45 let 
12 11 21 2 46 

2 10 7 4 15 6 2 0 26 20 

46-60 let 
1 6 13 30 50 

1 0 2 4 11 2 26 4 40 10 

61 let a více 
1 0 0 4 5 

1 0 0 0 0 0 4 0 5 0 

Celkem 
56 34 34 36 160 

10 46 16 18 26 8 32 4 84 76 

Tabulka 5: Výzkumný vzorek z hlediska věku a délky praxe v oboru doplněn o faktor profesní skupiny 

Lze si také z výsledků povšimnout, že s přibývajícím věkem roste i délka praxe v oboru. 

Nejvýraznější skupinou, na které lze tento fakt pozorovat je nejnižší kategorie ve věku  

18-30 let. Většina (71 %) z této věkové kategorie má praxi kratší než pět let, zbytek respondentů 

(21 %) nemá praxi delší než 10 let. V tomto období dochází k hledání zaměstnaní a uplatnění 

se v profesním oboru, s čímž souvisí i získávání praxe a adaptace jedince v dané oblasti. Rymeš 

(2003) takové období označuje jako stádium vstupu a socializace, ve kterém dochází  

k seznamování se s profesní oblastí, osvojování si činností, zvyšování výkonu apod. Ve věkové 

kategorii 46-60 let naopak převažuje dlouholetá praxe. Více jak polovina (60 %) má praxi 

v oboru déle jak 21 let. Rymeš (2003) nazývá toto stádium jako udržení kariéry, kdy jedinec 

využívá své kvality z předchozích zkušeností a nadále ve své kariéře pokračuje. Věková 

kategorie 31-45 let je dle Rymeše (2003) obdobím vzestupu kariéry, kdy se prohlubují poznatky 

a specializace. Jsou zde možnosti karierních postupů, ale také narůstá míra pracovní zátěže  

a zodpovědnosti. V této kategorii sledujeme velmi různorodé výsledky a je zde patrný přechod 

mezi předchozím a budoucím obdobím. V této kategorii má nejvíce respondentů (46 %) praxi 

v daném oboru kolem 11-20 let. V předchozích obdobích délky praxe četnost respondentů 

oproti mladší kategorii mírně klesá. Poslední věková kategorie nad 61 let je označována  

jako stádium ústupu. Tato kategorie mívá nejvíce osobních ale i pracovních zkušeností, 

častokrát je praxe delší než 21 let (80 %). Jedná se o poslední fázi před důchodem, kdy postupně 
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ubývají síly (Rymeš, 2003). V této věkové kategorii přispělo do dotazníku pouze 5 respondentů 

(3 %). 

7.6.5 Další charakteristiky 

Dotazník vyplnilo více žen (64 %) než mužů (36 %). Z hlediska zastoupení respondentů 

v profesních skupinách, tj. zaměstnanci firem (52,5 %) a pracovníci v pomáhajícím sektoru 

(47,5 %), je návratnost dotazníků zastoupena, až na jednotky, vyrovnaně, což je pro potřeby 

výzkumného šetření, pro porovnávání těchto dvou skupin, velmi pozitivním zjištěním. 

Zajímavostí je, že zaměstnanci ve firmách jsou zastoupeni dle pohlaví vcelku vyrovnaně,  

tj. 48 % žen a 52 % mužů. Velký rozdíl nastává u pomáhajícího sektoru, kde ženy tvoří 82 %  

a muži 18 %. Nejvíce převažovaly dvě věkové kategorie, a to respondenti ve věku 18-30 let  

(37 %) a respondenti ve věku 40-60 let (31 %). 
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8 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

V následující části je provedena prezentace výsledků na základě třídění prvního druhu. 

8.1 Otázka č. 5 – Pokud jste někdy v minulosti již řešil(a) náročnou životní 

situaci, jakým způsobem jste k ní přistupoval(a)? 

Náročné životní situace se dějí, otázkou je, jak na ně každý z nás reaguje a do jaké míry  

je každý z nás schopen vyřešit sám z vlastních zdrojů. Tato otázka sleduje, jakým způsobem 

respondenti přistupují k náročným životním situacím. 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti. Největší četnost odpovědí (47 %)  

je zaznamenána u odpovědi „Svěřil(a) jsem se rodině či přátelům. V případě potřeby 

 jsem je požádal(a) o pomoc.“. Zde je možné také konstatovat, že četnost odpovědí souvisí 

s tím, do jaké míry nás ovlivňuje naše nejbližší prostředí a jak důležitou roli hraje  

náš mikrosystém. Druhou nejčastější odpovědí (25 %) je odpověď „Problém jsem se snažil(a) 

vyřešit sám/sama. Nikomu jsem o své situaci neřekl(a).“. Odbornou pomoc vyhledalo 19 % 

respondentů a 9 % respondentů náročnou životní situaci neřešilo vůbec. 

 

Graf 2: Otázka č. 5 - Jakým způsobem respondenti přistupovali k náročné životní situaci 

Pokud by odpovědi měly být analyzovány dle profesních skupin (Graf 3), je patrné,  

že obě profesní skupiny nejčastěji volily, že využily svěření se svým blízkým (rodina, přátelé) 

– zaměstnanci firem (49 %), pomáhající sektor (45 %). 

Kde se ale zásadně odpovědi rozcházejí, jsou odpovědi, kdy se respondenti situaci snažili 

vyřešit sami nebo naopak vyhledali odbornou pomoc. V prvním případě, že situaci řešili  

sami, dominuje skupina zaměstnanců firem s 30 %, pomáhající sektor pouze v 18 %. Naopak 
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je tomu v případě vyhledání odborné pomoci, kde dominuje pomáhající sektor s 26 %  

oproti zaměstnancům firem jen s 13 %. Je tedy patrné, že jedinci, kteří se pohybují 

v pomáhajícím sektoru, jsou více nakloněni k vyhledání odborné pomoci oproti zaměstnancům 

firem. 

 

Graf 3: Otázka č. 5 - Přistup k náročné životní situaci – poměr odpovědí dle profesní skupiny 

Pokud se na uvedenou otázku podíváme z pohledu poměru odpovědí dle pohlaví (Graf 4),  

zde je možno pozorovat podobný výsledek s tím, že největší podíl odpovědí je v obou 

skupinách stejný, tzn. svěření se rodině nebo přátelům. Výrazný rozdíl nastává v případě 

vyhledání odborné pomoci, kdy ženy zvolily tuto variantu ve 25 % případů, muži pouze v 9 %. 

Pokud sečteme odpovědi s definicí pomoci další osoby (odborníka nebo přítele), je rozdíl 

v přístupu mužů a žen velmi odlišný. Ženy tento způsob řešily v 75 %, muži pouze v 50 %. 

Z toho vyplývá, že muži spíše při řešení náročné životní situace nevyužívají pomoci dalších 

osob a spoléhají se na sebe nebo problém neřeší (celkem 50 % odpovědí). 

 

Graf 4: Otázka č. 5 - Přistup k náročné životní situaci – poměr odpovědí dle pohlaví 
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Z pohledu věku je zajímavá tendence, ze které vyplývá, že čím jsou dotazovaní ve vyšší věkové 

kategorii, tím méně častěji se objevuje odpověď, že v náročné situaci problém neřešili  

(od 53 % ve věku 18-30 až po 7 % ve věku 61+). Ve věkové kategorii 31-45 let se nejčastěji 

respondenti obraceli k odborné pomoci, ve věkové kategorii 45-60 let se nejvíce snažili 

náročnou situaci řešit samostatně. 

8.2 Otázka č. 6 - Byl(a) jste již v minulosti nucen(a) využít některé níže 

uvedené formy odborné pomoci? 

Z celkového počtu respondentů (n = 160) 44 % (nne = 71) z nich nevyužilo žádnou formu 

uvedené odborné pomoci. Zbylých 56 % (nano = 89) respondentů volilo takové formy odborné 

pomoci (krizová intervence, poradenství, koučink, psychoterapie, supervize), se kterými mají 

vlastní zkušenost. 

V této otázce bylo možné zvolit více odpovědí. Sledujeme tedy četnost všech možných 

odpovědí (no = 218), jejichž výsledky v Grafu 5 nám demonstrují, které formy odborné pomoci 

respondenti nejvíce (psychoterapie) a nejméně využili (krizová intervence). 

 

Graf 5: Otázka č. 6 - Četnost využití odborné pomoci 

Z Grafu 6 jednoznačně vyplývá, že zaměstnanci v pomáhajícím sektoru mají k využívání 

odborné pomoci bližší vztah než zaměstnanci firem. Nejvíce využívali psychoterapii, supervizi 

a poradenství. Pouze 19 % z nich nevyužili tuto možnost pomoci oproti zaměstnancům firem, 

kde se toto vyjádření opakovalo v 50 % odpovědí. Ze zbývajících odpovědí vyplynulo,  

že zaměstnanci firem využívají spíše psychoterapii, poradenství a koučink. 
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Graf 6: Otázka č. 6 - Četnost využití odborné pomoci – poměr odpovědí dle profesních skupin 

Pokud se na odpovědi zaměříme dle pohlaví (Graf 7), razantní nepoměr zjistíme u nevyužití 

odborné pomoci, kde jednoznačně převládají odpovědi mužů (52 %) oproti ženám (24 %).  

Ve všech ostatních odpovědích, v kontextu využívání různých forem odborné pomoci, 

převládají odpovědi žen. Jedinou anomálií je koučink, který využívají více muži než ženy. 

 

Graf 7: Otázka č. 6 - Četnost využití odborné pomoci – poměr odpovědí dle pohlaví 

Ve všech věkových kategoriích byla jednotně nejčastěji použita odpověď, že odbornou pomoc 

dotazovaní nevyužili. Ve věkové kategorii 18-30 let se nejčastěji setkali se supervizí, 

v kategorii 31-45 let s psychoterapií a ve věku 46-60 s poradenstvím. 
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nebo soukromou oblastí? 

Otázka č. 7 sloužila jako doplňková otázka pro předchozí otázku č. 6, v případě,  
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z jakého důvodu odbornou pomoc vyhledal, zda se jednalo o profesní či soukromou oblast, 

popřípadě o obojí (byla možnost volit více odpovědí). 

V předchozí otázce č. 6. odpovědělo z celkového počtu respondentů (n = 160) 56 % (nano = 89), 

že již odbornou pomoc vyhledalo. Z celkové četnosti odpovědí (no = 111) vyplývá, že vyhledání 

odborné pomoci bylo z 55 % kvůli řešení soukromých záležitostí a z 45 % z důvodu řešení 

náročných situací v pracovní oblasti. 

 

Graf 8: Otázka č. 7 - Četnost oblastí důvodu vyhledání odborné pomoci 

8.3 Otázka č. 8 - O které z forem odborné pomoci máte nejvíce informací? 

V této otázce měli respondenti u každé formy odborné pomoci (koučink, krizová intervence, 

poradenství, psychoterapie, supervize) zvolit, jaké informace o ní mají. Volit mohli z možností: 

a) nevím o tom nic, b) mám málo informací, c) nějaké informace mám, d) mám solidní 

informace, e) vím o tom hodně/téměř vše. 

Graf 9 znázorňuje, jak respondenti odpovídali. Nejčastěji byla využita odpověď  

„nějaké informace mám“, a to v případě poradenství (z 40 %), koučinku (z 38 %), 

psychoterapie (z 31 %) a krizové intervence (z 29 %). U supervize byla nejčastěji užívaná 

odpověď „nevím o tom nic“ (z 28 %). Celkově lze zhodnotit, že mezi dotázanými je největší 

povědomí o psychoterapii (78 %), o poradenství (75 %) a koučinku (64 %), naopak nejmenší 

je u supervize (52 %). 
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Graf 9: Otázka č. 8 - Informovanost o formách odborné pomoci 

8.4 Otázka č. 9 - Jaké jsou zdroje Vašich informací o odborné pomoci? 

Na základě této otázky zjišťujeme, prostřednictvím jakých zdrojů se nejvíce dostávají  

k respondentům informace o odborné pomoci. V této otázce bylo možné zvolit více možností. 

Volba byla ale omezena na maximální výběr 4 možností (dle odpovídající reality jedince). 

Nejvíce reakcí bylo zaznamenáno v oblasti vlastních zkušeností (17,5 %) a zkušeností  

někoho blízkého v oblasti rodiny či přátel (také 17,5 %). Další velmi četně zastoupenou oblastí 

jsou informační stránky na internetu (17,3 %). Velkou část informací jedinci získávají  

i v pracovním prostředí (13,8 %) či od dalších odborníků (9,6 %) – mimo lékaře,  

který spolu s televizí je zastoupen jen kolem 5 %. Nejméně četné odpovědi byli zaznamenány 

u tisku (3,3 %), rozhlasu (2,2 %) a pouze 1,4 % respondentů se o odborné pomoci dozvědělo 

až na základě vyplňovaného dotazníku. 

 

Graf 10: Otázka č. 9 - Zdroje informací o odborné pomoci 
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8.5 Otázka č. 10 - Jaké náročné životní situace jste řešil(a) v osobním životě 

v posledních dvou letech? 

Mezi nejčastěji skloňované odpovědi na otázku, jaké náročné životní situace respondenti 

v poslední době řešili v osobním životě, patří konflikt s partnerem nebo rodinou, úmrtí 

v rodině/blízkého nebo úraz či nemoc v rodině. Tyto uvedené tři situace se postaraly o 50 % 

všech odpovědí. 

 

Graf 11: Otázka č.10 – Četnost náročných životních situací v osobním životě 

8.6 Otázka č. 11 – Jaké náročné životní situace jste řešil(a) v pracovním 

životě v posledních dvou letech? 

V této otázce se setkáváme s významnou odpovědí 18 % respondentů, kteří v poslední době 

neřešili žádné náročné situace spojené s pracovním prostředím. Skoro polovina respondentů 

pak označila za nejvíce náročné situace neúměrnou odpovědnost a přetížení množstvím práce, 

neshody s nadřízeným nebo kolegy a také změny pracovních podmínek. 

 

Graf 12: Otázka č.11 – Četnost náročných životních situací v profesní oblasti 

19,0%
17,0%

14,0%
12,0% 11,5% 11,5%

7,0%
4,0% 4,0%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%

Četnost náročných životních situací v osobním žvotě (za poslední 2 roky)

18,0% 18,0%
15,0%

12,0%
9,0% 9,0% 8,0% 7,0%

4,0%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%

Četnost náročných životních situací v profesní oblasti (za poslední 2 roky)



80 

8.7 Otázka č. 12 – V případě, že byste se v nějaké takové náročné situaci 

ocitl(a) a nenalezl(a) byste její řešení nebo byste cítil(a) její výrazně 

negativní dopad, jak byste se pravděpodobně zachoval(a)? 

Při porovnání této otázky, zaměřující se na pravděpodobné řešení náročné situace 

v budoucnosti, s otázkou č. 5 (8.1), která se zaměřuje naopak na minulost a přístupy 

respondentů k již prožité náročné situaci, vnímáme velmi zajímavý výsledek (Graf 2 a 13). 

Dochází k posunu odpovědí ve prospěch vyhledání odborné pomoci (z 19 % na 28 %) i svěření 

se rodině/přátelům a požádání je o jejich pomoc (z 47 % na 59 %). Naopak dochází k ponížení 

v přístupu „nechal(a) bych si těžkosti pro sebe“ z 25 % na 11 %, a dokonce k minimalizaci 

odpovědí, že by respondenti situaci neřešili nijak (z 9 % na 2 %). Z uvedených odpovědí  

lze tedy vyčíst, že se zvyšuje zájem o pomoc (ať už o odbornou nebo od přátel) z 66 %  

na 87 %. 

 

Graf 13: Otázka č.12 – Pravděpodobné zachování se v náročné situaci 

Při opětovném porovnání s otázkou č. 5 (Graf 3 a 14) zaznamenáváme, že zaměstnanci firem 

opouštějí od přístupu neřešení náročné situace (z 8 % na pouhá 2 %) a zároveň klesá i míra 

nechávání si těžkostí pro sebe (z 30 % na 19 %). O možnost svěřit se rodině či přátelům  

a případně je požádat o pomoc, vzrostl zájem z 49 % na 60 %. Zásadní rozdíl nastává u ochoty 

vyhledat odbornou pomoc, a to skoro až o polovinu (z 13 % na 20 %). V případě pomáhajícího 

sektoru jsou tendence obdobné. Ustupuje rapidně od neřešení situace (z 11 % na 3 %)  

nebo jejího řešení bez pomoci ostatních (z 18 % na 3 %) a naopak se upevňuje ochota svěřit  

se rodině/přátelům (z 45 % na 58 %) či vyhledat odbornou pomoc (z 26 % na 37 %). 
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Graf 14: Otázka č. 12 - Pravděpodobné zachování se v náročné situaci – poměr odpovědí dle profesní skupiny 

Porovnáme-li tento trend také z hlediska pohlaví (Graf 4 a 15), docházíme k podobným 

výsledkům. Muži projevují větší zájem o svěření se blízkým (z 41 % na 53 %) a bezmála 

trojnásobně se u nich navýšila ochota vyhledat odbornou pomoc (z 9 % na 26 %). Naopak volba 

nechání si těžkostí pro sebe nebo situaci neřešit výrazně pokleslo, a to celkově z 50 % na 21 %. 

Ženy jsou stále otevřenější vyhledat pomoc od blízkých či odborníka. Z celkových 75 %  

se ochota navýšila na 91 %. K velkému poklesu u žen došlo v případě, že by si nechaly  

své problémy pro sebe (z 20 % na 6 %). 

 

Graf 15: Otázka č. 12 - Pravděpodobné zachování se v náročné situaci – poměr odpovědí dle pohlaví 
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a důležitá, aby vyhledali odbornou pomoc. Velký význam je kladen na dva segmenty života, 

kdy by respondenti odbornou pomoc vyhledali, a to, pokud by náročná situace měla vliv  

na zdraví, ať fyzické či duševní, a vliv na osobní vztahy. Nejméně se v odpovědích opakoval 

důvod vlivu na zájmy a koníčky. 

 

Graf 16: Otázka č. 13 - Četnost vybraných důvodů vedoucích k vyhledání odborné pomoci 

8.9 Otázka č. 14 - Poskytování odborné pomoci v náročných životních 

situacích hodnotím jako? 

Respondenti jednoznačně hodnotí odbornou pomoc jako celospolečenskou činnost z hlediska 

užitečnosti překvapivě velmi kladně (Graf 17). Jako užitečnou ji ohodnotilo 97 % respondentů 

(z toho 56 % jako vysoce užitečnou a 41 % spíše užitečnou). Dominance tohoto hodnocení  

je překvapující, a to i z pohledu odpovědí, které zazněly v otázce č. 12, kdy by odbornou pomoc 

v náročné životní situaci vyhledalo pouze 28 % respondentů. 

 

Graf 17: Otázka č. 14 - Postoj k odborné pomoci z hlediska užitečnosti 
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Z Grafu 18 lze vysledovat, že vyšší preference užitečnosti volí pomáhající sektor (100 %)  

oproti zaměstnancům firem (95 %). 

 

Graf 18: Otázka č. 14 - Postoj k odborné pomoci z hlediska užitečnosti – poměr odpovědí dle profesních skupin 

A taktéž, jak se i z předchozích analýz dá předpokládat, užitečněji odbornou pomoc hodnotí 

ženy (100 %) na rozdíl od mužů (93 %). 

 

Graf 19: Otázka č. 14 - Postoj k odborné pomoci z hlediska užitečnosti – poměr odpovědí dle pohlaví 

8.10 Otázka č. 15 - Váš postoj k poskytování odborné pomoci v náročných 

životních situacích je? 

Oproti otázce č. 14, kde respondenti názorově hodnotili odbornou pomoc jako činnost  

z hlediska celospolečenské užitečnosti, se v této otázce řešil jejich vztah k odborné pomoci  

jich samých, a to zejména v okamžiku řešení náročné situace. V porovnání těchto vyjádření 

není odborná pomoc hodnocena tak vysoce kladně jako v předchozí otázce z hlediska 

užitečnosti. Pozitivní postoj k odborné pomoci má 90 % respondentů (47 % z nich hodnotilo 
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jako spíše pozitivní a 43 % jako vysoce pozitivní). Nadále jsou tyto odpovědi výrazně 

převažující ve prospěch odborné pomoci oproti odpovědím v otázce č.12, kdy odpovědělo 

pouze 28 % respondentů, že by v budoucnu při řešení náročných životních situací formu 

odborné pomoci využili. 

 

Graf 20: Otázka č. 15 - Postoj k poskytování odborné pomoci v náročných životních situacích 

Z hlediska profesních skupin není hodnocení zásadně rozdílné (Graf 21). U pomáhajícího 

sektoru převažuje více jak z poloviny vysoce pozitivní postoj (58 %) oproti zaměstnancům 

firem (30 %). Zaměstnanci firem se z 60 % přikláněli k postoji, že odbornou pomoc vnímají 

jako spíše pozitivní. 

 

Graf 21: Otázka č. 15 - Postoj k poskytování odborné pomoci v náročných životních situacích – poměr odpovědí dle 

profesních skupin 

U mužů a žen je tato tendence jako u profesních skupin víceméně totožná. U žen také převažuje 

více jak z poloviny vysoce pozitivní postoj (53 %). Muži se v tomto případě vyjádřili  

jen z 26 %. Zatímco muži z 60 % zastávali postoj, že odborná pomoc je spíše užitečná. 
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Graf 22: Otázka č. 15 - Postoj k poskytování odborné pomoci v náročných životních situacích – poměr odpovědí dle pohlaví 

8.11 Otázka č. 16 – Váš vlastní přístup k vyhledání oborné pomoci v případě, 

že se dostanete do náročných životních situací je? 

Na otázku, jak by se respondenti k vyhledání odborné pomoci stavěli, kdyby se ocitli v náročné 

životní situaci, jednoznačně s nad poloviční většinou převládala odpověď, že odbornou pomoc 

by vyhledali, dle vývoje situace (60 %) nebo také až po vyčkání v situaci, kdy by bylo nejhůře 

(28 %). 

 

Graf 23: Otázka č. 16 - Ochota vyhledat odbornou pomoc v případě náročné životní situace 

V tomto případě se shodují i profesní skupiny (Graf 24), že by vyčkaly, jak se situace vyvine 

(obě po 61 %). Zajímavý výsledek shledávám ale u pomáhajícího sektoru, který z 29 % 

reprezentuje odpověď, že by odbornou pomoc vyhledal, ve chvíli, až bude nejhůře. Naopak 

překvapující procento zaměstnanců firem (12 %) v náročných situací při vyhledání pomoci 

jedná okamžitě. 
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Graf 24: Otázka č. 16 - Ochota vyhledat odbornou pomoc v případě náročné životní situace – poměr odpovědí dle profesních 

skupin 

Obdobně se zachovají ženy (63 %) a muži (57 %) v případě vyčkání, jak se situace vyvine  

(Graf 25). U mužů z 31 % pak převažuje tendence vyhledat pomoc až v případě, že bude nejhůř 

a 3 % mužů dokonce neudělá nic. 

 

Graf 25: Otázka č. 16 - Ochota vyhledat odbornou pomoc v případě náročné životní situace – poměr odpovědí dle pohlaví 

8.12 Otázka č. 17 - Je od Vašeho zaměstnavatele zajištěna podpora 

prostřednictvím koučinku/supervize v rámci Vašeho povolání? 

V dotazníku se poslední sekce zaměřovala na psychosociální podporu pracovníků v profesní 

oblasti. Cílem bylo zjistit, zda zaměstnavatel své pracovníky podporuje prostřednictvím metod 

(koučink, supervize), které jsou charakteristické pro osobní rozvoj v pracovním prostředí. 

Skoro polovina (47 %) respondentů odpověděla, že zaměstnavatel takovou podporu zajišťuje, 

což je velmi významným zjištěním. Na druhou stranu je ale patrné, že velká část pracovníků 
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(35 %) takovou možnost vůbec nemá, jelikož jim není zaměstnavatelem nabídnuta. Až 18 % 

pracovníků neví, zda jejich zaměstnavatel takové služby svým pracovníkům nabízí. 

Předpokládám, že důvodem může být nízká informovanost, a to jak na straně zaměstnanců 

(kteří nemusí vědět, že takové možnosti vůbec jsou), tak ale i na straně zaměstnavatele  

(který tento typ podpory nemusí vnímat jako důležitou). 

 

Graf 26: Otázka č. 17 - Podpora pracovníků od zaměstnavatele 

Opět se zde objevují předpokládané rozdílnosti v profesních skupinách (Graf 27). 

Zaměstnavatelé pomáhajícího sektoru značně (68 %) nabízejí podporu a pomoc  

svým pracovníkům.  Zatímco zaměstnavatelé firem jen z necelé třetiny (27 %). Velké procento 

zaměstnanců firem (32 %) netuší, zda jejich zaměstnavatel nějakou podporu vůbec nabízí.  

Je však otázkou, zda jsou zaměstnanci firem dostatečně informováni od zaměstnavatele,  

že takové služby jsou dostupné (a z nevědomosti označili odpověď „nevím“),  

nebo zda se jen neinformují, protože tento typ podpory nevyhledávají či nepotřebují. 

 

Graf 27: Otázka č. 17 - Podpora pracovníků od zaměstnavatele – poměr odpovědí dle profesních skupin 
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8.13 Otázka č. 18 – Pokud by byla, využil(a) byste tuto možnost? 

Otázka č. 18 doplňuje otázku předchozí a měla prozkoumat zájem o podporu a pomoc,  

kterou by zaměstnavatel poskytoval v pracovním prostředí. Nadpoloviční většina (59 %) 

respondentů by takovou pomoc využila. Lze tedy předpokládat, že se zájem navýšil především 

z řady respondentů, kteří v předchozí otázce odpovídali, že zaměstnavatel jim takovou službu 

nezajišťuje (popřípadě nevědí), ale měli by o ni zájem. Bez značného názoru je velká část  

(35 %), která by mohla své rozhodnutí časem změnit dle vzniklých situací. Pozitivní  

tak je výsledek u volby „ne“, na kterou odpovědělo jen 6 % dotázaných. Vypovídajícím 

signálem je, že pracovníci jsou otevřenější k podpoře od zaměstnavatele. 

 

Graf 28: Otázka č. 18 - Možnost využití podpory od zaměstnavatele 

Jednoznačný a nepřekvapující zájem sledujeme u pomáhajícího sektoru (76 %). Pouze 8 % 

zaměstnanců firem je proti, značná část (48 %) využití nevylučuje a 44 % je ochotno pomoc 

využít. 

 

Graf 29: Otázka č. 18 - Možnost využití podpory od zaměstnavatele – poměr odpovědí dle profesních skupin 
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Z hlediska pohlaví (Graf 30) můžeme vysledovat zajímavé zjištění, kdy možnost podpory  

od zaměstnavatele zamítlo 8 % žen a jen 2 % mužů. Přesto jsou ženy (63 %) více nakloněny 

podporu od zaměstnavatele využít oproti mužům (53 %). 

 

Graf 30: Otázka č. 18 - Možnost využití podpory od zaměstnavatele – poměr odpovědí 

8.14 Otázka č. 19 - Uvítal(a) byste, kdyby Vám zaměstnavatel, například  

v rámci benefitu, zajistil možnost využívat služby odborné pomoci  

při zvládání Vašich náročných životních situací? 

Východiskem tohoto výzkumu má být také zjištění, zda by byl ze strany pracovníků zájem,  

aby zaměstnavatelé v rámci svých firemních benefitů nabízeli i možnost vyhledat odbornou 

pomoc (externě). A to zejména například prostřednictvím příspěvku na využití těchto služeb. 

Z dotázaných respondentů odpovědělo 56 %, že by o tento benefit měli zájem. Což je určitě 

velmi zajímavá informace, kterou by mnozí zaměstnavatelé mohli využít a zohlednit  

ji i při výběru benefitů pro své pracovníky. 

 

Graf 31: Otázka č. 19 - Možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele 
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I vzhledem k tomu, že 29 % pracovníků nezaujímá jasné stanovisko, domnívám se,  

že pokud by byl benefit dobrým a vhodným způsobem ze strany zaměstnavatelů prezentován, 

a hlavně seriózně zajištěn, aby byl z pohledu garance úniku dat a informací 100 % bezpečný 

(tedy bez jakékoliv spojitosti se zaměstnavatelem tak, aby neunikla osobní citlivá data 

pracovníků právě do pracovního prostředí), mohl by být pro pracovníky lákavý  

a tím by se mohlo procento zájmu ještě navýšit. 

Takový typ benefitu by uvítali především pracovníci pomáhajícího sektoru (74 %)  

oproti zaměstnancům firem (39 %). 

 

Graf 32: Otázka č. 19 - Možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele – poměr odpovědí dle profesních 

skupin 

Větší zájem též dominuje u žen (61 %) oproti mužům (47 %). Zajímavý rozdíl nastal u odpovědi 

„ne“, kde na ni zareagovalo 17 % žen a převýšily tak četnost odpovědí mužů (12 %).  

 

Graf 33: Otázka č. 19 - Možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele – poměr odpovědí dle pohlaví 
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V kladných odpovědích byla nejvíce zastoupena nejmladší věková kategorie 18-30 let a zájem 

s rostoucím věkem výrazně klesal. 

8.15 Otázka č. 20 - Je pro Vás pandemie Covid-19 osobně náročnou životní 

situací? 

Vzhledem k tomu, že tato práce vznikala během pandemie Covid-19, která značně zasáhla  

do našich životů, poslední otázka se zaměřovala právě na to, jak respondenti tuto situaci v jejich 

životech vnímají. Výsledky mohou být překvapující (Graf 34). Více jak čtvrtina (28 %) 

respondentů nepovažuje pandemii Covid-19 za náročnou životní situaci (z čehož 20 % 

odpovědí tvoří názor „spíše ne“ a 8 % „vůbec ne“). Pouze 23 % respondentů pandemii označilo 

jako za zásadně náročnou, necelá polovina (49 %) pak za částečně náročnou. 

 

Graf 34: Otázka č. 20 - Covid-19 jako náročná životní situace 

Ač by se spíše očekávalo, že pomáhající sektor pandemii bude četněji označovat za náročnější 

situaci oproti zaměstnancům firem, a to zejména z důvodů většího pracovního vytížení, změny 

odpovědnosti a nasazení v první linii, zásadní rozdíl nenastal. V průměru obě skupiny označily 

pandemii Covid-19 za částečně náročnou situaci. Zajímavou hodnotou je pak 10% zastoupení 

pomáhajícího sektoru v názoru, že pandemie není vůbec náročnou situací (Graf 35). 
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Graf 35: Otázka č. 20 - Covid-19 jako náročná životní situace – poměr odpovědí dle profesních skupin 

Pokud bychom výsledky měli porovnat na základě rozdílných odpovědí z hlediska pohlaví 

(Graf 36), jsou získané odpovědi relativně velmi podobné. Jen v krajních podobách odpovědí 

se lišil přístup tak, že ženy se výrazněji klonily k hodnocení situace kolem Covid-19 

 jako k náročné životní situaci vůči mužům v poměru 26 % ku 16 %. Kdežto muži převládali 

na druhém pólu odpovědí, že takto Covid-19 nevnímají v poměru vůči ženám 12 % ku 6 %. 

 

Graf 36: Otázka č. 20 - Covid-19 jako náročná životní situace – poměr odpovědí dle pohlaví 
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9 OVĚŘENÍ VĚCNÝCH HYPOTÉZ 

V další části prezentujeme výsledky ve vztahu ke statistickému testování stanovených věcných 

hypotéz. 

− H1: Vyhledání odborné pomoci se v profesních skupinách liší. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru častěji vyhledali odbornou pomoc 

v náročné životní situaci než zaměstnanci firem. 

První hypotézou sledujeme rozdíl mezi pomáhajícím sektorem a zaměstnanci firem z hlediska 

vyhledání odborné pomoci v náročné životní situaci. Na základě analýzy dat je patrné, že rozdíl 

opravu sledovat můžeme – 56 % zaměstnanců firem odbornou pomoc nevyhledalo,  

zatímco 68 % pracovníků z pomáhajícího sektoru ano. Tuto hypotézu lze potvrdit,  

protože byl shledán statisticky významný rozdíl (Chi-sq = 9,603; df = 1; n = 160; p = 0,0019). 

Mezi závislou a nezávislou proměnnou je slabá závislost (ϕ = 0,25). 

− H2: Vyhledání odborné pomoci se z hlediska pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy častěji vyhledaly odbornou pomoc v náročné životní situaci  

než muži. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pohlavími z hlediska vyhledání odborné pomoci 

v náročné životní situaci. Na základě analýzy dat je patrné, že rozdíl opravu sledovat můžeme 

– 60 % mužů obornou pomoc nevyhledalo, zatímco 65 % žen ano. Tuto hypotézu lze potvrdit, 

protože byl shledán statisticky významný rozdíl (Chi-sq = 9,400; df = 1; n = 160; p = 0,0022). 

Mezi závislou a nezávislou proměnnou je slabá závislost (ϕ = 0,24). 

− H3: Postoj k odborné pomoci se z hlediska profesních skupin liší. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru mají k odborné pomoci pozitivnější 

přístup než zaměstnanci firem. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pomáhajícím sektorem a zaměstnanci firem v postoji 

k odborné pomoci v náročné životní situaci. Na základě získaných dat je patrné, že zaměstnanci 

firem hodnotí odbornou pomoc spíše pozitivně (ze 60 %), zatímco pomáhající sektor odbornou 

pomoc hodnotí vysoce pozitivně (z 58 %). Tuto hypotézu lze potvrdit, protože byl shledán 

statisticky významný rozdíl (Chi-sq = 12,813; df = 2; n = 159; p = 0,0017). Mezi závislou  

a nezávislou proměnnou je slabá závislost (CV = 0,28). 
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− H4: Postoj k odborné pomoci se z hlediska pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy mají k odborné pomoci pozitivnější přístup než muži. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pohlavími v postoji k odborné pomoci v náročné životní 

situaci. Na základě získaných dat je patrné, že muži hodnotí odbornou pomoc spíše pozitivně 

(ze 60 %), zatímco ženy odbornou pomoc hodnotí vysoce pozitivně (z 53 %). Tuto hypotézu 

lze potvrdit, protože byl shledán statisticky významný rozdíl (Chi-sq = 10,633; df = 2; n = 159; 

p = 0,0049). Mezi závislou a nezávislou proměnnou je slabá závislost (CV = 0,26). 

− H5: Ochota vyhledat odbornou pomoc v případě náročné životní situace se z hlediska 

profesních skupin liší. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru mají větší ochotu vyhledat 

odbornou pomoc v případě náročné životní situace než zaměstnanci firem. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pomáhajícím sektorem a zaměstnanci firem v ochotě 

vyhledat odbornou pomoc v náročné životní situaci. Na základě získaných dat je patrné,  

že se odpovědi zaměstnanců firem a pracovníků v pomáhajících profesích významně neliší. 

Tuto hypotézu nelze potvrdit, protože nebyl shledán statisticky významný rozdíl  

(Chi-sq = 0,650; df = 2; n = 158; p = 0,7227). Mezi závislou a nezávislou proměnnou  

je zanedbatelná závislost (CV = 0,06). 

− H6: Ochota vyhledat odbornou pomoc v případě náročné životní situace se z hlediska 

pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy mají větší ochotu vyhledat odbornou pomoc v případě náročné 

životní situace než muži. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pohlavími v ochotě vyhledat odbornou pomoc v náročné 

životní situaci. Na základě získaných dat je patrné, že se odpovědi mužů a žen významně neliší. 

Tuto hypotézu nelze potvrdit, protože nebyl shledán statisticky významný rozdíl  

(Chi-sq = 0,617; df = 2; n = 158; p = 0,7345). Mezi závislou a nezávislou proměnnou  

je zanedbatelná závislost (CV = 0,06). 

− H7: Psychosociální podpora pracovníků od zaměstnavatele je poskytována profesním 

skupinám rozdílně. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru se s psychosociální podporou  

ze strany zaměstnavatele setkají častěji než zaměstnanci firem. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pomáhajícím sektorem a zaměstnanci firem z hlediska 

psychosociální podpory pracovníků od zaměstnavatele. Na základě získaných dat je patrné,  
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že zaměstnancům firem je nabízena tato podpora v daleko menší míře než pracovníkům 

v pomáhajícím sektoru. Tuto hypotézu lze potvrdit, protože byl shledán statisticky významný 

rozdíl (Chi-sq = 11,777; df = 1; n = 131; p = 0,0006). Mezi závislou a nezávislou proměnnou 

je závislost na rozhraní slabé a střední závislosti (ϕ = 0,3). 

− H8: Možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele se v profesní 

skupině liší. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajících profesích by možnost využití odborné 

pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele uvítali více než zaměstnanci firem. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl v zájmu o využití odborné pomoci v rámci benefitu  

mezi pomáhajícím sektorem a zaměstnanci firem. Na základě získaných dat je patrné,  

že zaměstnanci firem mají o takový typ benefitu menší zájem než pracovníci v pomáhajícím 

sektoru. Tuto hypotézu lze potvrdit, protože byl shledán statisticky významný rozdíl  

(Chi-sq = 19,354; df = 2; n = 160; p = 0,0001). Mezi závislou a nezávislou proměnnou je střední 

závislost (CV = 0,35). 

− H9: Možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu od zaměstnavatele se z hlediska 

pohlaví liší. 

Předpokladem je, že ženy by možnost využití odborné pomoci v rámci benefitu  

od zaměstnavatele uvítaly více než muži. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl v zájmu o využití odborné pomoci v rámci benefitu  

mezi pohlavími. Na základě získaných dat je patrné, že muži mají o takový typ benefitu menší 

zájem než ženy. Tuto hypotézu lze potvrdit, protože byl shledán statisticky významný rozdíl 

(Chi-sq = 7,130; df = 2; n = 160; p = 0,0283). Mezi závislou a nezávislou proměnnou je slabá 

závislost (CV = 0,21). 

− H10: Covid-19 profesní skupiny hodnotí jako náročnou životní situaci odlišně. 

Předpokladem je, že pracovníci v pomáhajícím sektoru hodnotí Covid-19 častěji  

jako náročnou životní situaci oproti zaměstnancům firem. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pomáhajícím sektorem a zaměstnanci firem z hlediska 

hodnocení pandemie Covid-19 jako náročné životní situace. Na základě získaných dat není 

patrný zásadní rozdíl. Tuto hypotézu nelze potvrdit, protože nebyl shledán statisticky významný 

rozdíl (Chi-sq = 0,234; df = 1; n = 160; p = 0,6283). Mezi závislou a nezávislou proměnnou  

je zanedbatelná závislost (ϕ = 0,04). 
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− H11: Covid-19 pracovníci dle pohlaví hodnotí jako náročnou životní situaci odlišně. 

Předpokladem je, že ženy hodnotí Covid-19 častěji jako náročnou životní situaci  

oproti mužům. 

V této hypotéze sledujeme rozdíl mezi pohlavími z hlediska hodnocení pandemie Covid-19 

jako náročné životní situace. Na základě získaných dat není patrný zásadní rozdíl.  

Tuto hypotézu nelze potvrdit, protože nebyl shledán statisticky významný rozdíl  

(Chi-sq = 1,819; df = 1; n = 160; p = 0,1774). Mezi závislou a nezávislou proměnnou je slabá 

závislost (ϕ = 0,11). 
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10 ZÁVĚRY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

10.1 Zodpovězení výzkumných otázek 

− VO1: Vyhledali pracovníci firem a pomáhajících profesí již v minulosti odbornou 

pomoc při řešení náročných životních situací? 

Pracovníci firem a pomáhajících profesí v minulosti odbornou pomoc sice vyhledali,  

ale z celkového počtu dotázaných jen 19 %. z nich. Skoro polovina (47 %) raději vyhledala 

pomoc v rodině či u svých přátel, kterým se s problémy svěřili. Pokud bychom měli poukázat 

na rozdíly mezi zaměstnanci firem a pomáhajícím sektorem, odbornou pomoc vyhledalo 

dvojnásobně více pracovníků v pomáhajícím sektoru (26 %) oproti zaměstnancům firem  

(13 %) a skoro trojnásobně více žen (25 %) než mužů (9 %). Mezi nejvíce využité formy 

odborné pomoci, které respondenti využili, lze dle nejvyšší četnosti zařadit psychoterapii, 

supervizi a poradenství. V pomáhajícím sektoru dominuje psychoterapie (29 %), supervize  

(26 %) a poradenství (15 %). U zaměstnanců firem dominuje též psychoterapie a poradenství 

(oboje po 13 %) a koučink (12 %). Je tedy patrné, že psychoterapie s poradenstvím  

jsou v profesních skupinách více zastoupeni v obou případech a v každé profesní skupině  

pak dominuje forma pomoci typická pro jejich pracovní oblast (zaměstnanci firem – koučink, 

pomáhající sektor – supervize). 

− VO2: Do jaké míry by pracovníci firem a pomáhajících profesí využili služby odborné 

pomoci, pokud by se dostali do náročné životní situace? 

V případě že by se pracovníci firem a pomáhajících profesí setkali s náročnou situací,  

která by na ně měla výrazný negativní dopad, volili by zejména možnost využít pomoc rodiny 

a přátel (59 %). Zároveň se ale zvýšil zájem (o 9 % - tzn. navýšení skoro o polovinu) využít 

službu odborné pomoci. Oproti minulosti, kdy se s odbornou pomocí setkalo pouze 19 % 

respondentů, tak v případě, že by se s náročnou situací pracovníci setkali v budoucnu, 28 % 

z nich by vyhledalo odbornou pomoc. Při porovnání profesních skupin by k vyhledání odborné 

pomoci byli nakloněnější pracovníci v pomáhajícím sektoru (37 %), zatímco zaměstnanci firem 

jen z 20 %. Z hlediska pohlaví by odbornou pomoc vyhledalo o něco málo větší procento žen 

(29 %) než mužů (26 %). Hlavními důvody, které by ovlivnily rozhodnutí vyhledat službu 

odborné pomoci, jsou především dopady náročné situace na duševní a fyzické zdraví,  

ale i na osobní život a blízké osobní vztahy. 
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− VO3: Jaké znalosti mají pracovníci firem a pomáhajících profesí o odborné pomoci  

a jak jejich znalosti mohou ovlivnit jejich postoje k odborné pomoci? 

Za nejvíce známé formy odborné pomoci mezi pracovníky lze považovat psychoterapii  

(v součtu četností o znalosti 78 %) a poradenství (v součtu četností o znalosti 75 %). Naopak 

nejméně informací mají pracovníci o supervizi (v součtu četností o neznalosti 48 %).  

Tato neznalost může především souviset s tím, že tento typ pomoci je velmi specifický  

pro pomáhající profese. Pracovníci v pomáhajících profesích byli ti, kteří v tomto případě  

jako jediní prokazovali znalosti o této formě pomoci, zatímco zaměstnanci firem v případě 

supervize volili spíše odpovědi o neznalosti. Nejčastějšími odpověďmi u všech forem odborné 

pomoci (s výjimkou supervize) byla volba, že pracovníci „nějaké informace mají“. Hlavní 

zdroje informací o odborné pomoci jsou vlastní zkušenosti a zkušenost někoho blízkého  

(obě odpovědi v četnosti po 17,5 %). Je tedy patrné, že na základě takových zkušeností,  

které jsou často (četnost 17,3 %) doplněné o vyhledávání informací na internetových stránkách 

(např. weby o zdraví, o duševním zdraví apod.) se utvářejí dostatečné znalosti, aby ovlivnily 

jejich postoje, které se utváří právě sociálním působením v prostředí člověka, k odborné 

pomoci. 

− VO4: Jaký postoj mají pracovníci firem a pomáhajících profesí na odbornou pomoc 

z hlediska: 

a. užitečnosti 

Pracovníci firem a pomáhajících profesí hodnotí odbornou pomoc jako velmi užitečnou 

celospolečenskou činnost. Jako užitečnou ji ohodnotilo 97 % pracovníků, z čehož z 56 %  

jako vysoce užitečnou a z 41 % jako spíše užitečnou. Pouze 3 % respondentů měli neutrální 

postoj a nehodnotilo ji ani jako užitečnou, ani jako neužitečnou. Tyto 3 % tvořili  

muži-zaměstnanci firem. 

b. vlastního vztahu k odborné pomoci 

Pracovníci firem a pomáhajících profesí vnímají odbornou pomoc z hlediska vlastního vztahu 

k ní jako pozitivní. Takto ji ohodnotilo 90 % respondentů, z nichž 43 % vysoce pozitivně  

(kde převažuje především pomáhající sektor a ženy) a 47 % z nich spíše pozitivně (tuto možnost 

volili zejména zaměstnanci firem a muži). Lze tedy konstatovat, že postoje pracovníků firem  

a pomáhajících profesí jsou k odborné pomoci vskutku vřelé a otevřené, důkazem  

toho je i nízké procento (9 %) neutrálního postoje a pouhé 1 % odpovědí v případě negativního 

hodnocení (zaměstnanci firem-muži), což z celkového počtu respondentů je velmi 

zanedbatelné. 
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c. přístupu k vyhledání odborné pomoci? 

V případě, že by se pracovníci rozhodovali o vyhledání odborné pomoc, hlavním ukazatelem, 

jak již bylo zmíněno, pro vyhledání pomoci jsou důvody, pokud by situace měla vliv  

na jejich zdraví a osobní život. Značná část (61 %) by také vyhledala odbornou pomoc podle 

toho, jak by se daná situace vyvíjela. Na základě toho lze uvažovat, že by záleželo  

na individuální závažnosti situace každého z pracovníků, na základě které, by volili,  

zda je situace závažná natolik, že by se rozhodli pomoc vyhledat. Otevřenost vyhledat pomoc 

ihned je zastoupena z 10 % a 28 % respondentů by odbornou pomoc vnímali jako jedno  

z možných řešení situace, pokud by bylo nejhůře. 

− VO5: Mají zkušenosti pracovníků firem a pomáhajících profesí s náročnými životními 

situacemi vliv na ochotu vyhledat odbornou pomoc? 

Pracovníci firem a pomáhajících profesí se v poslední době (horizont dvou let) převážně 

s náročnými situacemi ve svých životech setkali. V osobním životě se pracovníci nejčastěji 

setkaly s konfliktem, ať už v partnerských vztazích nebo v rodinném okruhu (četnost 19 %), 

s úmrtím člena rodiny či blízké osoby (četnost 17 %) a řešili náročné situace spojené s úrazem 

nebo onemocněním v rodině (četnost 14 %). Oproti tomu v pracovním životě  

byla zaznamenána vysoká četnost odpovědí, že se s žádnou náročnou situací nesetkali (četnost 

18 %). Pokud chceme zdůraznit nejčetnější tři náročné situace, jedná se především o neúměrnou 

odpovědnost a přetížení v množství práce (četnost 18 %), dále se objevovaly neshody 

s nadřízeným či kolegy (četnost 15 %) a také se respondenti často setkávali se změnami 

pracovních podmínek (jako je změna pozice, změna odpovědnosti apod.). Z tohoto vyplývá,  

že převážněji respondenti řeší náročné životní situace z prostředí osobního života. Jedinci,  

kteří v minulosti odbornou pomoc vyhledali (56 %), jednali tak z 55 % z důvodu řešení 

soukromých záležitostí. Pokud zanalyzujeme výsledky odpovědí, které se týkají vyhledání 

odborné pomoci, převažuje spíše ochota svěřit se se svým problémem rodině či svým blízkým 

a na druhém pomyslném místě je až vyhledání odborné pomoci. Lze ale předpokládat, že postup 

v náročné situaci bude souviset s mírou závažnosti náročné situace a zkušenosti s řešením 

takové situace. Nicméně lze sledovat zvýšený zájem o odbornou pomoc oproti zkušenostem 

s touto pomocí z minulosti, a to skoro o polovinu. 

− VO6: Zajišťuje zaměstnavatel svým pracovníkům podporu v oblasti odborné pomoci? 

Byly by tyto služby využívány? 

Ze získaných informací vyplývá, že zaměstnavatelé svým pracovníkům (osloveným 

respondentům) zajišťují psychosociální podporu (supervize/koučink) z 47 %. Tato hodnota 
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není nízká, ale ani vysoká, protože až 35 % respondentům tyto služby nejsou nabízeny. 

Mnohem častěji jsou tyto služby poskytovány v pomáhajícím sektoru (68 % oproti 

zaměstnancům firem s 27 %). Přesto zájem o tyto služby je vcelku vysoký, až 59 % 

z oslovených respondentů by rádo tuto podporu využívalo, pokud by jim to zaměstnavatel 

umožňoval, což je velmi významné zjištění. Oproti tomu by o službu nestálo jen 6 % 

respondentů (zaměstnanci firem – převážně ženy). Dále velmi zajímavým zjištěním,  

které by mnozí zaměstnavatelé mohli zohlednit při utváření výběru benefitů, je nadpoloviční 

zájem (56 %) o možnosti využít služby odborné pomoci v rámci zaměstnaneckého benefitu 

(např. formou příspěvku na tyto služby apod.). Takový typ benefitu by však zejména uvítali 

pracovníci v pomáhajícím sektoru a ženy. 

− VO7: Je pandemie Covid-19 pro pracovníky firem a pomáhajících profesí náročnou 

životní situaci? 

Pandemie Covid-19 je pracovníky firem a pomáhajících profesí vnímaná převážně za náročnou 

životní situaci, a to ze 72 %. Rozdíl mezi profesními skupinami a pohlavími není významně 

rozdílný, ač by se mohlo očekávat, že pro pracovníky v pomáhajících profesích a pro ženy  

bude tato skutečnost mnohem náročnější. Je tedy patrné, že pandemie zasáhla každého jedince, 

a to bez rozdílu povolání a pohlaví. 

− VO8: Liší se postoje pracovníků firem a pomáhajících profesí dle proměnných? 

Jednotlivé odpovědi na výzkumné otázky se také zabývají rozdíly mezi profesními skupinami 

a pohlavími. Obecně lze definovat, na základě získaných dat ze vzorku respondentů  

a ověřených věcných hypotéz, že ve většině případech je možné spatřit rozdíly mezi postoji 

profesních skupin a pohlavími – tj., že pracovníci v pomáhajícím sektoru a ženy mají více 

zkušeností s odbornou pomocí, jsou k jejímu vyhledání otevřenější a hodnotí ji kladněji  

než zaměstnanci firem a muži. 

10.2 Diskuse výsledků 

Ve výzkumu bylo zjištěno, že více jak polovina respondentů má již nějakou zkušenost 

s vyhledáním odborné pomoci. Nejvíce byla vyhledána psychoterapie a poradenství. Zároveň 

také respondenti ve velké míře znají někoho, kdo takovou zkušenost má. To je v souladu 

s nálezy výzkumu British Association for Counselling and Psychotherapy (2010),  

ve kterém došlo k závěrům, že se míra zájmu vyhledání pomoci v oblasti psychoterapie  

a poradenství zvyšuje a také se potvrzuje, že čím dál více lidí zná ve svém okolí někoho,  

kdo odbornou pomoc vyhledal. To značí i ochotu se o takovém tématu ve společnosti bavit  



101 

a netabuizovat ho. V případě mého výzkumného šetření to mohou dokazovat výsledky 

z hlediska postojů respondentů k užitečnosti odborné pomoci a jejich vlastního vnímání 

odborné pomoci, kdy naprostá většina považuje odbornou pomoc za užitečnou a vnímají  

ji velmi pozitivně. Tyto postoje určují zejména vlastní zkušenosti nebo zkušenosti  

našich blízkých a na základě toho také může docházet k ovlivňování vlastního přístupu 

k vyhledání odborné pomoci. Zajímavým zjištěním také je, že i přes kladné postoje a hodnocení 

odborné pomoci (jak z hlediska užitečnosti, tak i vlastního vnímání pomoci) procento ochoty 

vyhledat odbornou pomoc není tak vysoké. Ze všech hledisek dominuje především volba 

možnosti svěřit se rodině nebo blízkým přátelům. Tyto výsledky korelují i se studií od Hartwiga 

a Delinové (2003), kteří ve svých výsledcích interpretují, že 77 % oslovených respondentů 

vyhledalo pomoc u rodinných příslušníků či přátel. 

Jak již bylo uvedeno v řadě výzkumných zjištění, potvrdilo se, že k vyhledání odborné pomoci 

a kladnější postoje k ní mají především jedinci s nějakou předchozí zkušeností, v našem případě 

se jedná zejména o respondenty z řad pomáhajících pracovníků, ale také z hlediska pohlaví  

jsou k těmto tendencím více nakloněny ženy. 

Dále výzkumné šetření přináší zajímavé informace, které by se mohly zohlednit v praxi,  

a které by mohli uplatnit zaměstnavatelé při výběru adekvátních benefitů pro své pracovníky. 

Prostřednictvím šetření se ukázalo, že by z řad pracovníků byl zájem využívat možnosti služeb 

odborné pomoci, kdyby taková služba byla v rámci benefitů nabízena. Nejenže by to pozdvihlo 

povědomí o těchto službách a možnostech jejich využití, zároveň by se tyto služby  

pro některé jedince mohly stát dostupnější (i z finančního hlediska). Tento typ benefitu  

by pak mohl být oboustranně významný, a to i z hlediska kvality odváděné práce, jelikož 

z teoretických poznatků vyplývá, že duševní pohoda je i v pracovním prostředí velmi důležitá 

pro kvalitní pracovní výkony. 

10.2.1 Limity výzkumu 

Provedené šetření mělo řadu omezení. Vzhledem k realizovanému výzkumnému vzorku  

160 respondentů (102 žen, 58 mužů) není vhodné získaná data generalizovat na celou populaci. 

Výsledky výzkumného šetření mohou být pouze předpokladem pro další budoucí úvahy  

v obecném měřítku. Lze tedy i konstatovat, že toto výzkumné šetření může být nápomocným 

materiálem pro další rozsáhlejší výzkumy či studie na obdobné téma. 

K dalším limitů patří nižší hodnoty koeficientů účinku. Znamená to, přestože byly hypotézy 

statisticky potvrzeny, síla vztahu mezi závisle a nezávisle proměnnými byla slabší.  

Proto je třeba brát výsledky obezřetně.  
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ZÁVĚR 

Cílem této sociálně-pedagogicky laděné diplomové práce bylo zjistit postoje zaměstnanců 

firem a pracovníků v pomáhajícím sektoru k odborné pomoci v případě, že se dostanou  

do náročných životních situací. Aby tento cíl byl naplněn, uskutečnilo se výzkumné šetření, 

které je hlavní součástí této práce. Nejdříve bylo nutné v teoretické části definovat základní 

pojmy (postoje, pomáhající profese a pracovníci v pomáhajících profesích, firma  

a její zaměstnanci, životní situace) a klíčové oblasti (náročné situace a stres z nich vycházející, 

krize jako důsledek nezvládnuté zátěže a stresu, péče o psychosociální podporu pracovníků  

od zaměstnavatele), které s touto tématikou zkoumaného problému souvisí. Také bylo potřeba 

charakterizovat jednotlivé formy odborné pomoci, se kterými se ve výzkumném šetření 

setkáváme. 

Na základě těchto teoretických východisek byl postaven koncept pro empirickou část  

a její výzkumný problém. V úvodu se tato část zabývá popisem dosavadních českých  

i zahraničních výzkumných zjištění, která se týkají zkoumaného problému. Výzkumné šetření 

bylo realizováno prostřednictvím elektronického dotazníku a bylo určeno pro zaměstnance 

firem a pracovníky v pomáhajících profesích. Prostřednictvím dotazníku, který se skládal  

z 20 otázek a účastnilo se ho 160 respondentů, se zkoumaly potřebné okolnosti pro zodpovězení 

definovaných výzkumných otázek a věcných hypotéz, potažmo pro splnění definovaných cílů. 

Data z dotazníku byly kvantitativně zpracovány, a to s pomocí statistického softwaru NCSS, 

verze 21.0.2. Výsledky byly nejdříve podrobně analyzovány a prezentovány na základě třídění 

prvního druhu. Následně, na základě těchto výsledků, došlo k ověření stanovených věcných 

hypotéz, kterých bylo definováno jedenáct. Sledovaly u jednotlivých východisek rozdíly 

v profesních skupinách a odlišnosti z hlediska pohlaví. Sedm věcných hypotéz,  

které sledovaly vliv profesních skupin a pohlaví na přístup k využití odborné pomoci,  

se na hladině statistické významnosti 5 % potvrdilo. Mezi závislou a nezávislou proměnnou 

byla shledána ve většině případů jen slabá souvislost, což je v sociálně vědních výzkumech 

s větším počtem respondentů běžné (Mareš & Rabušic, 2010). Ve dvou případech  

byla mezi proměnnými nalezena středně silná souvislost – zaměstnancům firem je poskytována 

nabídka odborné pomoci výrazně méně než pracovníkům v pomáhajícím sektoru,  

stejně tak je mezi pracovníky pomáhajícího sektoru výrazně vyšší zájem o využití odborné 

pomoci. Také se ukázalo, že ženy zastoupené ve vzorku více inklinují k využití odborné pomoci 

v náročných situacích než muži. K výsledkům je zapotřebí přistupovat s obezřetností  



103 

kvůli nižším hodnotám koeficientu účinku. Dále není doporučeno východiska  

tohoto výzkumného šetření generalizovat na celou populaci. 

Výzkum přináší zajímavá data a informace, které by se daly případně využít i v praxi.  

A to tak, aby se ve společnosti pozvedlo povědomí o odborné pomoci a o možnostech  

ji efektivně využívat. I přes to, že je odborná pomoc v tomto výzkumném šetření hodnocena 

jako celospolečensky užitečná a pracovníci ji vnímají kladně, je stále potřeba poukazovat  

na to, že vyhledat pomoc neznamená být méněcenný a není to ostuda. A to nejen v situacích, 

které to vyžadují (v náročných situacích a při řešení problémů), ale i pro případ rozvoje  

své osobnosti či udržování si duševního a fyzického zdraví. Zároveň výzkumné šetření 

poukazuje na ochotu odbornou pomoc vyhledat o to více, pokud by podpora přicházela  

i od zaměstnavatele pracovníků ve formě zaměstnaneckého benefitu, který by na tyto služby 

přispíval. 
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Příloha 1: Informovaný souhlas 

Vážená, Vážený, 

jmenuji se Jana Nová a jsem studentkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy magisterského 

oboru Sociální pedagogika. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění elektronického dotazníku 

výzkumného šetření, které je realizováno v rámci mé diplomové práce Postoje pracovníků firem 

a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci při zvládání životních situací. Cílem práce je zjistit 

aktuální postoje pracovníků ve firmách a v pomáhajících profesích k odborné pomoci v případě, 

že se dostanou do náročných životních situací. 

    Dotazník je určen pro zaměstnance firem (jakéhokoli oboru a odvětví) a pro pracující  

v pomáhajících profesích (oblast zdravotnictví, školství, sociální práce a psychoterapeutické 

prostředí) ve věku od 18 let (včetně) a více. 

    Dotazník se skládá z 20 otázek a jeho vyplnění zabere maximálně 10 minut. 

    Na otázky, prosím, odpovídejte pravdivě, dle vlastních názorů či vlastního uvážení. 

    Do výzkumného šetření se zapojujete dobrovolně a během vyplňování dotazníku můžete 

spolupráci kdykoli ukončit. 

    Veškeré získané informace a údaje budou zcela anonymní (nebude možné identifikovat  

Vaši osobu) a budou použity pouze pro potřebu výzkumného šetření v diplomové práci. 

    Na základě Vašeho vyžádání Vám mohu po ukončení výzkumného šetření poskytnout 

informace o výsledcích. 

Vyplněním tohoto dotazníku potvrzujete, že jste byl(a) seznámena s výše uvedenými 

informacemi a souhlasíte se zapojením do výzkumného šetření v rámci diplomové práce 

Postoje pracovníků firem a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci při zvládání životních 

situací. 

Děkuji Vám za spolupráci a Váš čas. 

V případě dotazů či nejasností mě kontaktujte na e-mailové adrese: jana.nova.zv@gmail.com 

S pozdravem 

Bc. Jana Nová 

  












