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Anotace 

Sebepoškozováni je záměrné poškozování a sebezraňováni sebe 
sama bez úmyslu se zabít. Může se vyskytovat v mnoha formách, 
přičemž mezi nejpoužívanější patří pořezávání se, nejčastěji 
na zápěstí a předloktí. S pojmem sebepoškozováni je v určité 
souvislosti suicidální jednání, u kterého již osoba jedná 
s úmyslem zemřít. Příčiny, které k takovým jednáním vedoujsou 
rozličné. V období dospívání mají tyto formy 
autodestruktivního jednání stoupající tendence. Dospívání je 
doba, kdy je člověk citlivý na změny, stojí před mnoha úkoly, 
se kterými se musí vypořádat. Je tedy velmi důležité stabilní 
prostředí, ve kterém vyrůstá, aby dané úkoly mohl zvládnout. 
V narušeném rodinném prostředí se takovéto jednání vyskytovat 
častěj i. 

Použitá slova: 

Sebepoškozováni, suicidální jednání, dospívání, narušené 
rodinné prost 



Annotation 

The self-inflicted trauma is a premeditated injury and harm 
caused to one self without the intention to kill one self. It 
exists in many forms out of which the cutting of one self, 
especially on the wrists and forearms, is the most common 
form. The self-inflicted trauma is at some level connected to 
suicidal behaviour, which describes the acting of someone 
with the intention of killing one self. There are various 
causes leading to the above described kinds of behaviour. The 
self-destructive behaviour is peaking during adolescence. 
Adolescence is a period during which a person becomes very 
sensitive to changes and faces many challenges which are 
difficult to cope with. Therefore, a stable environment in 
which a person is growing up is necessary for coping with the 
challenges. The self-destructive behaviour is more common 
among the defective families. 

Terminology: 

Self-inglicted trauma, 
defective families 

suicidal behaviour, adolescence, 
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Úvod 
Pro většinu lidí je nepochopitelné, když se někdo 
sebepoškozuje nebo se dokonce pokusí zabít. Ze svého čistě 
osobního hlediska, představa, že si vědomě způsobím 
jakoukoliv bolest, je pro mě nepřijatelné. Budu se snažit 
udělat vše, abych jí mohla předejít. Měli bychom být totiž od 
přírody vybaveni strachem či úzkostí z bolesti. Vztah mezi 
bolestí a strachem z bolesti se snaží přiblížit přehledová 
studie, ve které se hovoří o různých modelech a přístupech, 
které tento jev vysvětlují. Například se jedná o kognitivně-
behaviorální model Philipsové či model strachu z bolesti a 
vyhýbání se bolesti od Lehthema. Proto se nabízí otázka. Proč 
někdo upřednostní způsob, záměrného sebezranění, při kterém 
teče krev? Jak je možné, že mu jeho jednání zároveň přináší 
úlevu? Úlevu, která může být dočasná, ale v daný moment mu 
pomůže? Je pokus o sebevraždu jen radikálnějším způsobem 
sebepoškození? Na tyto a podobné otázky se budu snažit 
v diplomové práci odpovědět. 

Tematiky sebevražd se nepřímo čas od času dotknou media v 
momentě, když ji některá ze známých osobností spáchá. 
Častokrát informaci přijmeme. Řekneme si, tragedie, a 
pokračujeme v životě dál. Přitom se tento problém netýká 
pouze slavných osobností, které jsou jen více vidět, ale 
všech skupin lidí. Různé, nejen internetové zdroje hovoří o 
statistických datech týkající se sebevražednosti. Denně si 
dle nich vezme ve světě život 1200 lidí, z toho je 56 dětí a 
mladistvých do 20 let. 

Pracuji v diagnostickém ústavu pro dívky ve věku 15-18 let. 
Častokrát stojí u zrodu jejich problémů nejen problémy ve 
škole, první partnerské vztahy, ale hlavně narušené vztahy 
v rodině či patologické rodinné prostředí. Rodina tak 
neposkytuje v citlivé fázi dospívání, jedinci tolik důležité 
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pocity bezpeči a jistoty na cestě hledáni vlastni identity a 
mista v životě. Napěti vyplývající z těchto situaci, řeši 
někdy poškozením sebe sama. Právě celkem blízký kontakt 
s timto problémem a dané věkové kategorii, se stal prvním 
impulsem pro vybráni sebepoškozováni a suicida za téma 
diplomové práce. 

Původně jsem se chtěla zabývat pouze pojmem a tématikou 
sebepoškozováni, ale během sběru materiálů a dat jsem 
zjistila, že je celkem úzce spojeno s dalšim problémem, 
kterým je suicidálni jednáni. K literatuře a materiálům 
týkajících se sebepoškozováni musim konstatovat, že je tato 
tématika u nás zatim velmi málo zmapovaná. Podobné, i když o 
něco málo lepši je to s pojmem sebevražda. V tomto připadě 
bylo možné dohledat i nějaké statistické údaje. S ohledem na 
danou situaci jsem dostupnou literaturu doplnila informacemi 
ze zahraničních internetových stránek. 

Ve své práci se pokusím o ucelený pohled na tento problém. 
Práce je rozdělena do pomyslných dvou části - teoretického 
základu a výzkumné části. Pod teoretický základ jsou zahrnuty 
čtyři kapitoly. V prvni kapitole se nejprve věnuji pojmu 
sebepoškozováni, způsobům sebepoškozováni a jeho etiologii. 
Ve druhé kapitole se snažim o přiblíženi tématiky sebevražd. 
Zabývám se formami a nastínit přičiny, které k ni mohou vést. 
V kapitole čislo tři se snažim o shrnuti obdobi adolescence, 
které je velmi citlivé na změny v životě jedince. Zároveň 
současný trend sebevražednosti, ale i sebepoškozováni, má 
v obdobi dospíváni stoupajici charakter. Ve čtvrté části 
podávám velmi stručný přehled o poruchách chováni u 
mladistvých. Je zde možné vyšši riziko vzniku sebepoškozováni 
nebo pokusu se zabit. Poslední kapitola vychází z praktického 
výzkumu a je utvořena ze dvou části. V jedné jsem pracovala 
s 80 klientkami ve věku 15-18 let, které mi posloužily jako 
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respondentky pro krátký dotazník. Ve druhé části jsem 
zpracovávala data ze spisových dokumentaci klientek za obdobi 
jednoho roku. Hledala jsem výskyt autodestruktivniho jednáni, 
jeho souvislost s rodinným prostředím či jinými poruchami 
chováni. 
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1.Sebepoškozováni 
Sebepoškozováni není pouze fenoménem dnešní doby. V letech 
1923 - 1924 ho např. popsal Sigmund Freud. V české odborné 
literatuře se toho bohužel mnoho o problematice samotného 
sebepoškozováni mnoho nedočteme. Pro oblast sebepoškozováni 
je charakteristická pojmová a obsahová nejednotnost. 0 něco 
lépe si stoji pojem sebevražedné chováni, kterému se vědci a 
nejen oni věnovali podstatně déle. 

1.1. Vymezeni pojmu a terminologie 

Většina forem sebepoškozováni vede k odmítáni společnosti. 
Mezi formami sebepoškozováni existuji však také formy, které 
společnost akceptuje. „Společensky tolerované a přijímané 
sebepoškozováni může mit formu zdobeni, rituální či magický 
charakter zejména u národů, o kterých můžeme hovořit jako o 
primitivních a kteři věři v jeho léčebný účinek. V našich 
podmínkách je společensky tolerovaným způsobem 
sebepoškozováni tetování a piercing. I v těchto formách 
porušování tělesné integrity můžeme nacházet určitý 
symbolický nebo archetypálni význam, i když řada nositelů 
tetováni a piercingu argumentuje pouze módním hlediskem. U 
části adolescentů může souviset s příslušností náležet ke 
skupině, ve které dochází k rizikovému chování např. 
narkomanů, skinheadů." (Malá,2007,s.9) 

Sebepoškozující chování můžeme popsat jako celou řadou 
způsobů chování, kterými si postiženi lidé způsobuji 
poškození a rány bez úmyslu se zabít. 

Pojmosloví se měnilo s příchodem nových poznatků v průběhu 
doby. Široce bylo akceptováno rozdělení na sebevražedný pokus 
a sebepoškozující chování. Na následujících řádcích jsem se 
řídila rozdělením Malé (2007), ke kterému jsem se snažila 
doplnit dalši informace. 

11 



• Sebezraňováni (Self-injurious behavior či behaviors -
SIB) 

„Termín pochází z konce minulého století, který definován 
jako úmyslné narušení (často opakované) tělesné integrity bez 
vědomé suicidální motivace." (Malá, 2007, s.10) „Nejčastěji 
se jedná o zranění kůže, zápěstí, předloktí, vyřezávání znaků 
do kůže, škrábance a k sebepoškození bývá použito předmětů 
jako žiletky, špendlíky, sklo(Koutek; Kocourková, 2003, 
s.74) Motivy, které k tomu dotyčného vedou jsou rozličné. 
Často uvádí úlevu od napětí nebo vybití si vzteku na sebe 
samého. Sebezraňováni je dáváno často do souvislosti se 
společenskou vrstvou, partou, komunitou či sektou. Je 
považováno za jeden ze znaků narušené osobnosti, nejčastěji 
hraničního typu či závislého na návykových látkách. 
(Malá,2007) 

• Automutilace (Self - mutilation) 

V tomto případě dochází k závažnému, vysoce agresivnímu 
chování vůči sobě, zejména u osob s psychotickou poruchou. Na 
konci 20. století odpovídá tomuto termínu pojem závažné 
sebezraňováni (Major SIB) . Následky toho chování jsou často 
nevratná poranění či znetvoření, ke kterým dochází u 
psychotických stavů nebo u osob s poruchami osobnosti 
v zátěžových situacích např. uvalení vazby, pobyt ve vězení, 
nedobrovolná hospitalizace. Sebepoškození může mít pouze 
účelový charakter, uvádí Kocourková (2003). 

V Hartlově psychologickém slovníku (2000) se hovoří o 
automutilaci jako o autodestrukci či sebepoškození. Všechny 
tyto pojmy jsou si dány na roveň. Sebepoškozující jednání má 
formu od tetování přes polykání předmětů až k sebevražedným 
pokusům. 
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• Záměrné sebepoškozováni (Deliberate self harm - DSH) 

„Jedná se o různorodou skupinu chováni, která je heterogenni 
a neohraničená nejen ve smyslu formy, ale také z hlediska 
naléhavosti, frekvence výskytu a i vyvolávajících a 
spolupůsobících faktorů." (Malá,2007, s.11) Je sem zahrnut 
patologický projev u specifických poruch osobnosti (emočně 
nestabilní-hraniční, histrionské, dissociální a mnohočetné) , 
u pacientů s poruchami příjmu potravy a pacientů závislých na 
návykových látkách. 

• Pořezání zápěstí (Wrist cutting syndrom) 

Pojem je použit pouze pro jediný typ sebepoškozováni, kdy 
dochází k pořezání zápěstí či předloktí. Je to autoagresivní 
jednání, kdy není úmysl smrti vyjádřen, je pouze na nevědomé 
úrovni, tušený. (Malá, 2007, s.10) Pacienti, kteří se 
sebepořezávaji cítí tenzi a dystrofii. Jejich jednání má 
specifický průběh a dynamiku. Po aktu pořezání se dojde 
k úlevě, snížení tenze. Pacient se sice snaží proti tomu 
bojovat, ale cítí vztek, napětí, přičemž dochází k opakování 
sebepoškozujícího jednání. (Koutek; Kocourková, 2006) 

Některé zahraniční internetové zdroje (Praevention, 1999) 
uvádějí další informace ke způsobům sebepoškozováni. Poté 
sebepoškozováni popisují jako jednání, kdy si člověk úmyslně 
fyzicky zraní bez způsobení smrti. Může mít mnoho podob, 
kterými si člověk může ublížit: 

•Řezání, škrábání a rozškrabávání si kůže na pažích, 
nohách pomocí ostrých a špičatých předmětů jako jsou 
nože, žiletky, nůžky nebo střepy 

• Opakované bití se do hlavy (buď rukama proti hlavě, 
do obličeje nebo hlavou proti překážce) 

• Vytrhávání si vlasů 
• Vsunování, propichování se jehlou, špendlíky 
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• Popáleni těla chemikáliemi - kyselinou 
• Páleni se cigaretami, svíčkami, zapalovačem 
• Vytrháváni si vlasů, chlupů 
• Polykáni nepoživatelných předmětů 
• Kousání se do dostupných částí těla, odkusování částí 

těla 
• Požívání škodlivých substancí jako prostředky na 

čištění apod. 

Koutek; Kohoutková (2003) hovoří o existenci též vnitřní 
formy sebepoškozování, která zahrnuje polykáni 
nepoživatelných předmětů či látek. Do této kategorie je také 
zahrnuto nadměrné požiti léků, avšak bez suicidálního úmyslu. 
S tímto jednáním se můžeme setkat u jedinců v ústavních 
zařízeních či ve výkonu trestu, vazebních celách. 

1.2 Širši souvislosti sebepoškozování 

V některých souvislostech a při některých diagnózách se občas 
nemusi jednat o sebepoškozování v pravém smyslu slova. 
Tendence se sebepoškozovat mají i někteří jedinci s mentální 
retardaci. U nich to můžeme brát jako určitý způsob 
komunikace. Vágnerová (1999) uvádí, pokud se dítě tluče 
hlavou o zem, upoutá pozornost mnohem rychleji, než když se 
tak nechová. Mentálně retardovaní maji tendence vyžadovat 
rychlé reakce a bezodkladné dosaženi jejich aktuálních cílů. 
A pokud bude tento způsob účinný, ovlivni to pravděpodobně 
jeho dalši nebo jemu podobné využiti. 

K podobnému chováni může docházet u autistů, kteři tak chtěj i 
navázat kontakt se svým okolím. Někdy je to způsob vyjádření 
nesnesitelného napětí nebo úzkosti, obrana ve stresující 
situaci. Také tato reakce souvisí odlišit sebe od svého 
okolí. V souvislosti s poruchou artistického spektra se také 
hovoří o snížené hranici bolestivosti. (Schopler,1997) 
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Zároveň je také nutné odlišit psychotické automutilace, které 
bývají často velmi drastické (u schizofrenie zaměřené na 
genitálie apod.) „Pacient trpící schizofrenií trpí 
paranoidními představami o tom, jak je pronásledován, pod 
vlivem halucinací se snaží uniknout domnělému 
pronásledovateli, ublíží si, při útěku skočí z patra. V tomto 
případně nejde jednak ani od sebepoškozující jednání ani o 
suicidální jednání v pravém slova smyslu." (Kocourková, 2003, 
s. 63) 

Mezi chování, které očividně také poškozuje naše zdraví a 
tělo, ale není primárně dle definice počítáno mezi 
sebepoškozující chování je např. zneužívání alkoholu, drog, 
poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie) nebo 
nebezpečné, zdraví ohrožující chování. Mají podobný 
charakter, některé jsou dokonce uvedeny v Mezinárodní 
klasifikaci nemocí, ale pouze v kategorii možný poranění nebo 
smrti. (viz. Příloha č.l) 

1.3 Výskyt a průběh sebepoákozováni 

Mnoho lidí, kteří se sebepoškozuji, vypovídá, že to dělají 
proto, aby uvolnili napětí, a řezání jim v tom pomáhá. 
Ostatní hovoří o pocitech kontroly, které jim sebepoškozování 
přináší. Je to možné, že se jedná o první chvíle nebo čin, 
díky kterému pocítí možnost kontroly ve svém životě. Pravdou 
však zůstává, že po takovém aktu přichází pocit méněcennosti, 
lítosti a je dalším spouštěčem stresu a úzkosti. 

Mnoho pacientů uvedlo, že sebepoškozování má charakter 
závislosti. V tomto případě hovoříme někdy o tzv. 
sebepoškozování habituálním.(Malá, 2007) 

»Až po pěti měsících mi to začalo docházet - jsem 

závislačka" píše na svém blogu Erika. „Nedokážu se ovládat! 

Potřebuju se řezat! Nechci přestávat nebo ne kvůli sobě! A 
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možná to se mnou není tak O.K., jak jsem si myslela 

(Krbcová, 2007) 

S dobou trvání souvisí zvýšená frekvence a výskyt 
závažnějších forem sebepoškozování (hlubší řezná poranění, 
větší rozsah postižených oblastí). To tedy znamená, že 
k dosažení určitého efektu je potřeba četnost opakováni a 
intenzita sebepoškozování. (Malá, 2007) 

K aktu sebepoškozování dochází většinou tajně, bez 
přítomnosti dalšich osob, o samotě. „Ve studii s pacienty 
adolescenčního věku popsalo 95% souboru sebepoškozování jako 
samotářskou aktivitu a 19% současně uvedlo, že nikdy nebylo 
při sebepoškozování přistiženo." (Malá,2007,s.12) 
Sebepoškozování se tedy snaži člověk většinou držet 
v tajnosti, protože často citi pocit viny a stud za to, co 
dělá. Jizvy se snaží zejména v teplém počasí skrýt a maskovat 
dlouhými rukávy, potítky, make-upem apod. Na internetu je 
možné najít spoustu rad, aby nebyly jizvy vidět. Nejčastěji 
jsou to rady od dívek, které sebepoškozování (nejčastěji 
řezání se) provádějí pravidelně. 

„Bojím se léta, až se nebudu moct schovávat do dlouhýho 

oblečení a podobně.... Důležité je si jizvy často a dobře mazat 

mastným krémem, aby se lépe vstřebávaly a nebyly moc vidět po 

zahojení. " (Krbcová, 2007) 

Mnoho sebepoškozujících popisuje, jak měl přimý pohled na 
krev uklidňující účinky. 

„Mám své tělo. Je tu stále, nemůže mě opustit! Když teplá a 

červená krev teče po mé kůži a já cítím ten kontakt. Potom se 

cítím dobře, potom se opět cítím ve mně samé, potom cítím, že 

jsem živá." (Kraatz, 2005) 

Běžně se setkáváme s již výše zmíněným řezáním, škrábáním 
žiletkami, sklem či noži. Poranění jsou často povrchového 
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typu, při opakovaném sebepoškozování je typický mnohočetný 
výskyt. Nejčastěji dochází k poškození předloktí a paže, méně 
pak dolní končetiny. Zcela výjimečně obličej, prsa a břicho. 
Způsobování si poranění popálením, je po řezání se a škrábání 
se, druhý nejčastější způsob sebepoškozování se. 

Nevnímání bolesti během aktu sebepoškozování uvádí asi 50% 
pacientů. Odborníci nabízí několik vysvětlení, jedním z nich 
je role systému endogenních opioidů. Jiné nabízí odpověď, že 
nevnímání bolesti umožňují dissociativní mechanismy, které 
zapříčiňují pocity derealizace a depersonalizace. (Malá, 
2007) 

Některé ženy cítí bolest, ale strpí ji s pocity triumfu, bývá 
to nazýváno, „masochistickým triumfem". (Selbshilfe 
Comunity, 2001) 

„Před třemi lety jsem si zarazila do ruky šroubovák a jela 

jsem na chirurgii. Chirurgovi se skoro udělalo špatně. 

Začátečník! Chtěl mi okamžitě dát anestezii, ale já jsem ji 

odmítla. „Bez omámení", řekla jsem. Pekelně to bolelo, ale 

nehnula jsem ani brvou." (Preavention, 1999) 

Úleva a její mechanismus je další částí procesu 
sebepoškozování. Úleva samotné sebepoškozující se chování 
zpevňuje a to i přesto, že je pouze dočasná a krátkodobá. Jak 
bylo již výše zmíněno, pacienti potom cítí vinni, zahanbeni a 
zklamáni nad svým chováním. 

1.4 Přičiny a souvislosti sebepoškozování 

Jedinci, kteří se dopouštějí impulzivního sebepoškozování, 
nedokáží většinou řešit interpersonální problémy a vztahy 
jiným, zralejším způsobem a proto volí tento, sebepoškozující 
se způsob řešení. Role v regulaci intenzivních negativních 
emocí je často diskutovaná funkce sebepoškozování. „98% 
adole scentu uvedlo souvislost sebepoškozování s afektivními 
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stavy, kdy jde o snahu ulevit si od pocitů napěti, zlosti, 
úzkosti a „deprese"." (Malá, 2007, s.14) 

S afektivním druhem sebepoškozování se setkáváme u pacientů 
s poruchou vývoje osobnosti či disociativní patologie. 
Zejména se jedná o pacienty s disharmonickým vývojem 
osobnosti, který nese rysy hraničního typu emočně nestabilní 
poruchy osobnosti. Výskyt sebepoškozování se zvyšuje u poruch 
příjmu potravy a u pacientů závislých na návykových látkách. 
„Po přijetí na detoxikační' oddělení se intenzita 
sebepoškozujícího jednání obvykle zvyšuje. U této skupiny 
pacientů jde o tzv. „duální diagnózu" - závislost a poruchu 
osobnosti, nezřídka s anamnézou sexuálního zneužívání a 
týrání." (Malá, 2007, s.13) Častým spouštěčem sebedestrukce 
je alkoholová intoxikace. Z nealkoholových látek můžeme 
vyjmenovat amfetaminy, kokain či barbituráty. 

Pro lidi vyskytující se v okolí člověka, který se 
sebepoškozuje se může zdát jeho jednání nesrozumitelné. Pro 
postižené má však důležitý význam a mnohačetné funkce např.: 

• Sebepoškozování může sloužit jako ventil vnitřního 
napěti. Pomáhá jim na základě silné dráždivosti opět 
vyjit z fáze plné pochybnosti a beznaděje, má tedy 
antidepresivni účinky. 

• Zvládne, také ve stavu plné, psychicky podmíněné ztráty 
pocitů opět možnost, najít k sobě kontakt, zatímco 
tímto bude opět pociťovat vlastní tělo. 

• V neposlední řadě je to také signál, kterým je okolí 
upozorňováno, že silné pocity viny nemohou být 
překonány a že se jedná o potrestání sebe sama. 

• Sebepoškozování je také volání o pomoc. Je to 
v případech, kdy je na pozadí nějaká traumatická 
událost např. sexuální zneužívání, tělesné nebo 
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psychické násilí, a v člověku se skrývá obrovská 
osamělost. Pomáhá k reinscenaci zažitých traumat 

• Ne všechny oběti násilí se sebepoškozují a naopak ne 
všechny osoby se sebepoškozujícími tendencemi byly 
oběťmi násilí. U mnoha se jedná o zkušenost zanedbání, 
nedostatek poskytnutí ocenění, projevení citu, které 
k tomu následně vede. Jedinec se tak sám dostává pro 
domnělé selhání k potrestání a teprve skrz to může 
cítit bolest. 

• Představuje vnitřní inscenaci vlastního konfliktu. 
• Slouží k regulaci vztahu 
• Je to výraz pro zlost, frustraci a odplatu 
• Slouži jako prostředek k zažití „masochistického 

triumfu" 
• Slouží k potrestání sebe sama nebo k úlevě 
• Může sloužit k tomu stát se neatraktivním 

" Může představovat pro postiženého rituál 
(Preavention,1999) 

1.5 Sebezraňování dle věku a pohlaví 

Sebepoškozování představuje závažnou patologii zvláště ve 
věku dospívání, v něm se také nejčastěji objevuje. Mezi 
mladými lidmi začiná již v dětském věku jedenácti let. Byly 
však odhaleny i připady, kdy sebepoškozovalo ditě mnohem 
mladší. 

Průměrný věk začátku je kolem třinácti let, což je velmi 
alarmující skutečnost. Sebepoškozování má tendenci se 
opakovat, dojít do chronicity a objevovat se tak po řadu let 
s různou intenzitou. Míra závažnosti je různá, většinou se 
Postižení sebepoškozuji mírně. 

K sebepoškozování dochází více mezi ženami než mezi muži. 
Zeny převažují nad muži tři ku jedné, může to být ale 
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z důvodu, že se muži nedostanou do péče zdravotnických 
zařízení. Přičemž v literatuře se uvádí, že kolem 4% všech 
pacientů psychiatrických oddělení všech nemocnic pořezává. 
Oproti běžné populaci je výskyt sebepoškozování 50krát 
častější u psychiatrických pacientů. Mezi typického pacienta, 
který se sebepoškozuje můžeme zařadit adolescentní dívky. 
(Koutek; Kohoutková, 2003) 

1.6 Terapie u sebepoškozování 

Terapeutický přístup (Koutek; Kocourková, 2003) vychází ze 
specifik pacienta, charakteru jeho klinických projevů, 
psychosociálních okolností a subjektivního významu, který 
sebepoškozování vyjadřuje. Terapie je komplexní. Používají se 
psychosociální metody léčby, modality terapie individuální, 
rodinné a skupinové. Je možná i farmakoterapie. 

V tom, zda člověka se sebepoškozujícími tendencemi 
hospitalizovat či ne, se názory odborníků liší. Ti kteří, 
stojí proti hospitalizaci hovoří o tom, že to snižuje 
odpovědnost pacienta za sebezraňující chování. „Hospitalizace 
je doporučována, když se projevuje další psychopatologie 
(např. poruchy příjmu potravy, závislost na návykových 
látkách, deprese) a když jsou přítomny zároveň projevy 
sebepoškozujícího a sebevražedného chování." (Koutek; 
Kocourková, 2003, s.77) 

Ve stejné publikaci se dočteme, že mívají pacienti často 
manipulativní sklony v chování a je pro tým někdy těžké tyto 
projevy zvládat. Pacient může uvádět různé informace různým 
terapeutům, vzbuzovat v nich pocity viny a zlosti. Při 
hospitalizaci je důležitá práce zkušeného a odborného týmu. 
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1.7 Sebepoškozováni u děti v ústavních zařízeních 

Na následujích řádcích se autorka zabývala sebepoškozováním 
v souvislosti s velmi specifickou skupinou dětí a mládeže, 
kterou děti v ústavních zařízeních rozhodně jsou. 

Jedná se především o výchovná a nápravná zařízení, kde o 
sebepoškozováni můžeme hovořit. U jejích klientů byla 
zjištěna zvýšená mira sebedestruktivního chování než u 
adolescentů kontrolní skupiny a to jak u chlapců tak děvčat. 
Mezi projevy sebepoškozováni u dospívajících s poruchami 
chování patří i vyřezávání znaků či písmen na kůži či pálení 
cigaretou. Babáková (2003) uvádí, že se často jedná o 
mechanismus skupinové identifikace. Jejich činnost postrádá 
impulzivní náboj, tím se odlišuje od ostatních způsobů 
sebepoškozováni. 

Tetováž a pearcing znázorňuje často příslušnost k určité 
sociální skupině či subkultuře. Může se jednat o iniciační a 
separační rituály, kdy poranění navenek plní viditelně funkci 
přechodu ditěte k dospělému. Prožitá bolest je pak jasným 
důkazem loajality ke skupině.(Babáková, 2003) 

»Podobný mechanismus je možné vysledovat i u tzv. „epidemii 
pořezáváni", které jsou známé z výchovných nebo léčebných 
zařízení. I tohoto je možné vysledovat touhu především děvčat 
Patřit mezi „elitu". K tomuto tvrzení může přispět i fakt, že 
když se na oddělení psychiatrie začala sebepoškozovat 
mentálně retardovaná, neoblíbená dívka, tak u děvčat, to 
dobou hospitalizovaných se stejnou problematikou, 
sebepoškozováni ustalo." (Babáková, 2003, s.167) 
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2. Suicidálni chováni 

V této kapitole se budeme věnovat pojmu suicidálního jednání. 
Podobným způsobem jako u sebepoškozování se budeme snažit 
přiblížit jeho problematiku. Terminologie je v tomto případě 
jednotnější, proto nám k ní bude dostačovat citace 
z psychologického slovníku. 

„Sebevražda je oproti sebepoškozování, kde není cílený záměr 
zemřít, porucha pudu sebezáchovy, úmyslné ukončení vlastního 
života, obvykle jako reakce na tíživou situaci spojenou se 
ztrátou smyslu života, výskyt u duševních nemocí, deprese, 
maniodepresivity, schizofrenie, někdy i psychopatie, u dětí 
z chorobného strachu před trestem, hněvem rodičů při školním 
či jiném neúspěchu. V pubertě je to nešťastná láska, později 
při neschopnosti řešit konflikt, zvládnout osamělost." 
(Hartl; Hartlová, 2000, s. 525) 

2.1 Přičiny suicidia u děti a mladistvých 

Při pokusu či při dokonaném suicidálním pokusu se neobjevuje 
pouze jedna příčina, která způsobila, že se postižený k činu 
odhodlal. Chceme- li však zkoumat jeho motivaci suicidálního 
jednání, můžeme narazit na problém. Jedinec nám nejčastěji 
uvede pouze jeden důvod, který ho k činu dohnal. Problém však 
bývá mnohem hlubší a je nutné posoudit celou situaci 
komplexně. Mohlo by se totiž stát, že příčinu uvedenou 
pacientem bychom brali za bernou minci (např. školní 
neúspěch) a nezajímali bychom se o komplikovanou rodinnou 
situaci, o které se nám samozřejmě dotyčný při prvním setkání 
spontánně nezmínil. Přitom bez složité rodinné situace by 
nedošlo k vyhrocení situace ve škole a případně by nedošlo 
k suicidálnímu pokusu. Většinou bývá motivů více, které se 
mohou vzájemně doplňovat a umocňovat. (Koutek; Kocourková 
2003) Pacient si je však nemusí v plné míře uvědomovat a může 
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se domnívat, že jediným důvodem jeho jednání je pouze jediný 
důvod. 

Přičiny dle Černého (1970) můžeme rozdělit na vnitřní, kam 
zařadíme např. změny osobnosti až psychopatie, hormonální , 
změny, duševní poruchy nebo poruchy intelektu a vnější. Do 
druhé skupiny můžeme zařadit několik hledisek, vlivů. 

Prvním je vliv rodiny, rodinného prostředí a výchovy. Roli 
hraje například sociální úroveň rodiny. K suicidálnímu 
jednání však nemusí docházet pouze u jedince, který pochází 
z rodiny sociálně slabé, neúplné. Ani úplná rodina 
nezaručuje, že se v ní s takovýmto jednáním nemůžeme setkat. 
Je to zejména v rodinách, kde je citově chladné prostředí, 
nadměrné požadavky na výchovu - pedantství atd. Pravdou však 
zůstává a i některé výzkumy to dokazují, že mezi mládeží ze 
sociálně slabých rodin, rodin rozvedených, či kde se 
vyskytuje úmrtí rodičů nebo alkoholismus je výskyt tohoto 
jednání vyšší. Ovlivňujícím faktorem může být i vlastni 
výchovné působení rodičů, které může být závadové. 

Vedle rodiny může být spouštěcím faktorem suicidálního 
jednání pracovní prostředí, v případě dětí to je škola a 
mladistvých i možné pracovní zařazení a škola. Škola hraje 
důležitou roli v životě ditěte i celé rodiny a školní 
neúspěch, ať už v oblasti chování, nebo prospěchové či vztahy 
s učiteli zvyšují nebezpečí v oblasti suicidálního chování. 
Komplikovaná situace se může vyskytnout u žáka se školní 
fobií či s poruchami chování, u kterého se případně objeví 
záškoláctví. 

Sociální situace platí za další rizikový faktor. Svou roli 
v obdobi adolescence hraje sociální situace v rodině či 
nezaměstnanost rodičů. „Nezaměstnanost se však může 
vyskytnout i u nich, stejně jako opuštění domova. Existuje 
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významná souvislost mezi delikventním a suicidálním 
chováním." (Koutek; Kocourková, 2007, s.43) 

Mezi další faktory mající vliv na takovéto jednání můžeme 
začlenit zdravotní stav (schizofrenie, psychické poruchy, 
dlouhodobá nemoc) či problematika závislostí. 

Uvedené faktory nepřispívají adaptaci jedince a mohou vést 
k nevhodnému řešení krizových situací, které se pak stávají 
podnětem vedoucímu k sebevražednému chování. Spouštěčem pak 
může být rozchod s přítelem, konflikt s rodiči, špatné školní 
výsledky. Pokud by mladistvý žil ve vhodném rodinném 
prostředí, tak by takové problémy zvládl.(Koutek; Kocourková, 
2003) 

2.2 Formy suicidálniho jednáni 

U dětí a mladistvých nalezneme větší pestrost ve formách a 
důvodech pro spáchání suicida, než u dospělých. Na 
následujících řádcích jsme vycházeli z rozdělení Černého 
(1970) . 

Suicidální myšlenky 

Suicidální myšlenky jsou charakteristické pro období 
dospívání. Jedinci zůstávají pouze u myšlenek a nápadů a 
k realizaci suicida dochází pouze výjimečně. Pokud zkoumáme 
suicidální myšlenky, měli bychom se zabývat hodnocením jejich 
intenzity, kolik času pacientovi zabírají, nakolik jsou 
odklonitelné. Důležitý faktor pro posouzení nebezpečnosti je 
konkrétnost, tedy nakolik je jasná představa zemřít, kde by 
se měla odehrát apod. Jestliže jedinec např. shromažďuje 
léky, nebo si za tímto účelem pořídil zbraň, tak učinil další 
krok v suicidálním chování směrem k suicidu. (Koutek; 
Kocourková, 2003, s. 28) 
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Suicidální výhrůžky 

Jedná se o účelové jednání jedince, který se domáhá a snaží 
se o zmírnění výchovného, výukového nátlaku, k vymáhání 
lásky, přátelství. Snaží se pak větší měrou využít některých 
výhod. Skutečné suicidum se nedá vyloučit, ale v tomto 
případě je nebezpečí vykonání nepatrné. „V případech, že má 
dotyčný opravdové potíže a okolí mu nevěnuje pozornost, 
bagatelizuje jeho problém a těžkosti může dojít na 
nejhorší."(Černý, 1970) Záleží také na době trvání, pokud 
situace trvá delší dobu, není vyloučeno, že se jedinec 
k suicidálnímu pokusu odhodlá. Víceméně taky proto, aby 
dokázal, že není zbabělec, jemuž se nelze smát a nebrat 
jejich těžkosti vážně. 

Suicidální pokus 

V tomto případě se jedná o další stupeň suicidálního chování. 
Je to každý život ohrožující akt s úmyslem zemřít, avšak 
nikoli s letálnim koncem. Někteří odborníci v něm vidí přímou 
souvislost mezi suicidálními myšlenkami na jedné straně a 
dokonaném suicidu na straně druhé. Druhá skupina odborníků 
vidí kvalitativní rozdíly mezi suicidem a suicidálnim pokusem 
např. motivy vedoucí k suicidálnim pokusům jsou většinou 
z oblasti interpersonálních vztahů, zatímco u suicida bývají 
z oblasti intrapsychické a z problémů ohrožení. K pokusům 
dochází často spontánně z málo promyšleného rozhodnutí, 
oproti tomu suicidum je výsledkem delšího plánování a příprav 
atd. (Koutek; Kocourková, 2003) 

Černý (1970) se ještě zmiňuje o suicidálnim pokusu jako 
podmínce ke vstupu do party. I v tomto případě chybí pravá 
touha zemřít, nebo se poškodit a čin je dobře promyšlen, 
takže docházi pouze k náznaku sebevražedného pokusu. 
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Suicídium 

„Dokonané suicidium je charakterizováno jako sebepoškozující 
akt s následkem smrti, který je způsoben sebou samým 
s vědomým úmyslem zemřít." (Koutek,2003,s.29) Celá oblast 
suicida by se dala dále rozdělit podle toho, jaký záměr vedl 
jedince k tak závažnému jednání, jakou měl motivaci a jak měl 
jeho čin vyznít. 

• Můžeme se setkat s tzv. protrahováným suicidálnim 
jednáním. K němu dojde, když se adolescent, dítě 
intoxikuje léky, opakovaně během několika dnů, často 
dochází ke zvyšování dávky. Často se jedná o to, že 
dotyčný neodhadne dávku potřebnou zemřít, má 
ambivalentní postoj k smrti, pokus opakuje. Lze 
uvažovat o dávání života v sázku. Může být prováděno 
různými způsoby např. pořezáním. Často tedy hraničí se 
sebepoškozováním, kde není úmysl zemřít. 

" Demonstrativní suicidální jednání má blíže 
k suicidálnim výhrůžkám. V tomto případě se také 
nejedná o záměr zemřít, je tu spíše riziko 
sebepoškození. Stejně jako předchozí bývá požíváno 
k vydírání, nebo postrašení rodičů. Bývá naplánováno 
tak, aby na něj bylo okolí upozorněno. Tento pokus bývá 
nazýván také pseudosuicidum. (Černý, 1970) Koutek; 
Kocourková (2003) hovoří o účelovém suicidálnim 
jednání, které je demonstrativnímu velmi podobné. Je 
pro něj charakteristická smrt jako řešení svízelné 
životní situace, avšak při účelovém jednání je tento 
cíl sledován nevědomě, zatímco při demonstrativním 
vědomě. 

Zkratkovité suicidální jednání, častá forma u dětí a 
mladistvých, kteří ji vidí jako první jedinou možnost 
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vyřešení své situace, které vede co nejrychleji ke 
stanovenému cíli, bez jakýchkoliv odboček, bez 
zamyšleni nad jinými výhodami či nevýhodami zvoleného 
řešení. Jde o velmi nebezpečnou a život ohrožující 
činnost, kdy si jedinec neuvědomuje následky. 

Bilanční sebevražda je suicidium dokonané na základě 
rozhodnuti postiženého, který dojde k rozhodnutí, že 
jeho další život nemá cenu, že situace je neúnosná. 

Zvláštnosti suicidálního jednání je suicidálni dohoda, 
kdy se dva nebo více jedinců dohodnou, že spáchají 
sebevraždu. Často to bývá výsledkem působení sekt. 

Suicidium jako pomsta nebo trest okoli nastává tehdy, 
jestliže se jedinec nedomohl zlepšení své situace, 
nebyla vyplněna jeho přání a požadavky. „Často mívá 
pocit osamění, že ho nemá nikdo rád." (Černý, 1970) 
Někdy je možné, že zanechá dopis na rozloučenou a shrne 
své pocity a dá najevo pocity msty. 

Suicidium jako sebepotrestáni nebo snaha zbavit 
vychovatele starosti trvalým odchodem. Vyskytuje se u 
přecitlivělých jedinců s menšími i většími poklesky, 
kterými dělají vychovateli starosti. Sucidum bývá 
ovlivněno depresivním laděním, afektem či citovým 
rozpoložením. Suicidum jako následek nutkavých myšlenek 

Suicidium jako následek subdepresivnich a depresivních 
stavů. U věkové skupiny děti a mladistvých se objevuje 
zřidka. V tomto případě Černý(1970) hovoří o znechucení 
životem - taedium vitae. V popředí jsou potíže 
psychické - nezájem o život, práci, o školu, ignorováni 
nebezpečí atd. Výrazným nebezpečím jsou v tomto případě 
depresivní stavy, kdy dotyčný touží doopravdy zemřít. 
Suicidium je často provedeno neokázale, v ústrani a 
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bývá pro své okoli překvapením. Deprese se v pubertě 
začínají objevovat častěji, než je obecné povědomí, 
mají jiný průběh než deprese u dospělého. Děti jsou 
spíše vzdorovité, předrážděné, odmlouvají a dopouštějí 
se kázeňských přestupků. U těchto suicidií je nebezpečí 
opakování v budoucnosti. 

2.3 Diagnostika suicidálniho chováni 

„Hodnocení suicidálniho chování musí být komplexní a musí 
respektovat vývojová specifika. Je třeba vzít v úvahu 
faktory, které diagnostický proces výrazně ovlivňují. Jsou to 
zejména specifika kognitivního a emočního vývoje na straně 
dětí a potenciální zkreslení na straně rodičů a dalších osob, 
které o dítěti referují." (Koutek; Kocourková, 2003, s.81) 

Každé ditě či dospívající, u něhož se objevily sebevražedné 
tendence, nebo již došlo k suicidálnímu pokusu, musí být 
psychiatricky vyšetřen. Musí být zjištěna závažnost 
suicidálnich tendenci, zda má postižený konkrétní představu, 
jak svůj čin spáchá, zda ho připravuje atd. Jako další se 
zjišťuje depresivní symptomatika a další psychiatrické 
poruchy. Nejen toto však může vést k suicidálnímu jednání, 
proto se zabýváme motivací a problémy dítěte, adolescenta 
v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Důležitá je zároveň 
informace, zda se dotyčný o suicidium pokusil. Pokud již 
proběhl suicidální akt, lékaři se při vyšetřeních zaměřují na 
vážnost úmyslu zemřit, přítomnost psychiatrického onemocněni 
nebo depresivní symptomaticky. Hodnotí se nebezpečí opakování 
suicidálniho jednáni. Užitečné může být použití posuzovacích 
škál a dotazníků, zaměřených na přítomnost deprese a 
suicidálnich tendencí. (Koutek; Kocourková, 2000) 
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2.4 Vztah mezi suicidálním a sebepoškozujícím chováním 

Koutek; Kocourková (2003) uvádějí, že odbornici nejsou ke 
vztahu suicidálniho jednáni a sebepoškozováni jednotní. Je 
možné vysledovat dva přístupy k této tématice. Prvni 
z přistupů hovoří, že je nutné tyto dva problémy navzájem při 
posuzování odlišovat. Odborníci přiklonění na tuto stranu 
argumentuj í: 

• Způsoby sebepoškozováni nemají letální důsledky 

• Sebepoškozováni vede k častému opakování sebepoškození 

• Suicidální úmysl je při sebepoškození spíše výjimečný 

„Druhý přístup dokladuje, že sebepoškozováni je přinejmenším 
ve vzájemném vztahu se suicidálním chováním přinejmenším 
tzn. , že u lidí se poškozujících je větší riziko, že se 
pokusí o suicidum. Riziko takového chování nacházíme z těchto 
důvodů: 

• Sebepoškozující se osoby prožívají depresi a beznaděj 

• Mají často suicidální myšlenky a fantazie 

• Jsou více agresivní, efektivně nestabilní a projevují 
hraniční osobnostní patologii 

• Podceňují riziko autodestruktivního chování, věří, že 
mohou být zachráněni a mají tendenci pojímat smrt méně 
definitivně 

Většina literárních zdrojů uvádí, že nelze vést rovnítko mezi 
sebepoškozováním a suicidálním chováním. Je v ní však 
zdůrazněno, že sebepoškození se může u téže osoby vyskytnout 
současně se závažnějšími způsoby zranění jako např. 
předávkování léky, oběšení nebo skok z výšky." (Koutek; 
Kocourková, 2003, s.77) 
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Při posuzování zda se jedná o sebepoškozování či suicidální 
chování hraje roli osobnost pacienta a typ osobnostní 
patologie. 

2.5 Výskyt sebebražednosti u adolescentů 

Dle některých článků na internetu se pokusí v ČR o sebevraždu 
o sebevraždu tisíce nezletilých. Policejní statistiky 
vykazují u dokonaných činů za poslední dobu podobná čísla. 
Někteří psychiatři upozorňují, že přibývá pokusů o zabití. 
Psychiatrická klinika Brno hlásí povinně pouze dokonané 
sebevraždy. V naší republice se čislo pohybuje kolem 70 
mladistvých do 19 let za rok. Pokusy, kdy mladistvý přežije, 
se řadu let nehlási. 

Jak bude v práci ještě uvedeno, je za nejkritičtější období 
označováno období dospívání. Žáci a studenti řeší problémy 
s láskami, ve škole a v rodině. Objevily se však i nové 
důvody, proč si mladiství poslední dobou sahají více na 
život, mezi ně zařadil Koutek i poruchy příjmu potravy. 
Dalším důvodem může být zvýšený výskyt závislostí. 

Odhad odborníků je, že počet demonstrativních sebevražd je 
v ČR až lOOkrát vyšší než u dokonaných. Důvodem může být již 
zmíněný nárůst drog, větší tlak na úspěch, změna životního 
stylu dětí a nedostatečná psychiatrická péče o ně. Koutek i 
Novák pro článek v novinách uvedli, že se často nerozpozná, 
zda za pokusem o dětskou sebevraždu stojí neřešená depresivní 
porucha. Dle Nováka je dále důležité rozlišovat mezi 
skutečným sebevražedným jednáním s cílem zemřít a mnohem 
častějším účelovým sebepoškozováním v rámci manipulativní 
strategie. 

Děti i mladiství sahají při pokusu ukončit život nejčastěji 
po lécích, případně je kombinují s pořezáním. U smrtelných 
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případů převažují metody, které jsou označované za tvrdé, 
jako je skok z výšky nebo oběšení. 

V tabulce ze zdroje Policejního prezidia se můžeme dozvědět, 
jak vypadá sebevražednost dětí a mládeže do 20 let za 
posledních pět let. Údaje za rok 2007 nejsou zatím 
k dispozici.(Hloušková, 2008) 

Rok Do 15 let 15-18 let 18-20 let Celkem 

2006 3 22 33 58 

2005 6 17 35 58 

2004 6 26 27 59 

2003 4 15 33 52 

2002 5 24 28 57 

Zdroj: Policejní prezidium ČR 
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3. Obdobi adolescence 

Adolescence je pro člověka je náročné období, plné úkolů, 
které musí splnit. Zároveň je to období v životě jedince, kdy 
je riziko a výskyt různých forem autodestruktivního jednání 
poměrně vysoký. 

3.1 Diferenciace obdobi dospíváni 

Adolescence se časově překrývá s druhou dekádou života 
člověka. Mladý jedinec se v ní připravuje na dospělé role. 
Jedná se o obdobi značně diferencované a plné změn. Někteří 
autoři preferují kvůli diferencovanosti obdobi členění na 
časnou, střední a pozdní adolescenci (Macek,2003), někteří 
zůstávají u dělení na ranou adolescenci a pozdní adolescenci. 
U tohoto rozdělení zůstala Vágnerová (2005). 

aj Raná adolescence 

Tato fáze bývá často označována jako pubescence. Časově dá 
označit jako prvních pět let dospívání, přibližně mezi 11.-
15.rokem, s určitou individuální variabilitou. 

»Nejnápadněj ší změnou je tělesné dospívání, spojené 
s pohlavním dozráváním, tj. pubertou. V souvislosti s tím se 
mění zevnějšek dospívajícího a stává se podnětem ke změně 
sebepojetí a reakcí okolí. Tělesné zrání je stimulem pro 
další změny, které mohou úspěšně proběhnout jen tehdy, 
jestliže je na ně jedinec dostatečně připraven" (Vágnerová, 
2005, s.323). V rámci celkového vývoje dochází ke změně 
způsobu myšlení, emočního prožívání. Dochází 
k osamostatňování se z vázanosti na rodiče, velký význam mají 
vrstevníci, s nimiž se ztotožňuje. Pro toto období je 
důležité přátelství, ale i první lásky. U starších pubescentů 
dochází k usilování o odlišeni od vlastni skupiny od děti i 
dospělých. Toto odlišení demonstrují prostřednictvím úpravy 
zevnějšku, specifického životního stylu, zájmů a hodnost. 
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Důležitým mezníkem je ukončení povinné školní docházky v 15 
letech a další profesní směřování. Změny spojené s dospíváním 
vedou ke ztrátě starých jistot a posilují potřebu orientace 
v nové situaci a nové stabilizace. Potřebu jistoty dříve 
zaujímala rodina a závislost na ní, teď však dochází ke změně 
jejího charakteru. S potřebou jistoty souvisí potřeba citové 
akceptace, která má opět jiný charakter, než měla v prvních 
fázích života. Vágnerová (2005) hovoří o potřebě přijatelné 
pozice ve světě. V tomto období, je velmi vzácné, aby byl 
dospívající pozitivně přijímán bez ohledu na své jednáni. Své 
postavení si musí vydobýt, něčím si ji zasloužit. To vede ke 
zvyšování nejistoty dospívajícího a zpochybňování představ, 
že je svět bezvýhradně dobrý a že je v něm pubescent vítán. 
Úkol, který z toho tedy vyplývá, je dosažení přijatelné 
pozice, a tím i potvrzení určité jistoty. 

b) Pozdní adolescence 

Fáze pozdní adolescence trvá přibližně dalších pět let 
života, tedy od 15.-20. roku, opět s určitou individuální 
variabilitou, zejména v oblasti psychické a sociální. 
Biologicky je tato fáze vymezena pohlavním dozráním, obvykle 
dochází k prvnímu pohlavnímu styku. Dochází ke změně 
osobnosti dospívajícího a jeho společenské pozice. Důležitým 
sociálním mezníkem je ukončení profesní přípravy, následované 
nástupem do zaměstnání, resp. volbou dalšího 
studia.(Vágnerová, 2005) K potvrzení sociální identity slouží 
Přijetí specifické adolescentní kultury a stylu života, 
sdílení stejných zážitků a hodnot. Vztahy s rodiči se obvykle 
stabilizují a zklidňují. Dochází k rozvoji vztahů 
s vrstevníky, především v oblasti partnerství. V 18 letech 
dosahuje adolescent zletilosti. Není však chápána jen 
v právním smyslu slova, nýbrž i jako jeden ze sociálních 
mezníků života. „Smyslem pozdní adolescence je poskytnout 

33 



jedinci čas a možnost, aby porozuměl sám sobě, zvolil si, 
čeho chce v budoucnosti dosáhnout a osamostatnil se ve všech 
oblastech, v nichž to současná společnost vyžaduje." 
(Vágnerová, 2005, s.325) 

3.2 Adolescence jako krize 

V této fázi života je zdůrazňováno několik okruhů vývojových 
úkolů. Jedním z nich je uvolňování z primární rodiny, 
separace od rodičů. Její průběh je závislý na předchozích 
vztazích rodičů a dítěte, typu rodiny (ztíženou ji má dítě 
z rozvedené rodiny) a jak rodiče na tyto projevy reagují. 
(Kocourková, 2000) „Následuje oblast vztahů s vrstevníky, 
vývoje dospělé sexuality, formace identity a pracovní 
kompetence. Jedná se o vývojově velmi náročné úkoly a je 
pochopitelné, že může dojít ke komplikacím při jejich 
naplňování. Při řešení úkolů se mohou vyskytnout problémy 
v těchto oblastech: 

" sexuální problémy (obavy z homosexuality, onanie, 
antikoncepce, sexuální násilí, promiskuita či předčasný 
pohlavní styk) 

• problémy s násilím, zde může být dospívající jako 
násilník (agresor) na straně druhé jako oběť násilí. 

• Problémy s vlastní identitou - otázka „Kdo jsem?" a 
odpověď pak zákonitě evokuje související otázku „Jaký 
jsem?" 

• Problémy s vlastním tělem 
" Potiže přizpůsobování se požadavkům okolí - dospívající 

nesnášejí zákazy, příkazy a podrobování se formálním 
autoritám. Z toho mohou plynout časté konflikty 
s rodinou nebo jinými autoritami, mohou vést, 
k záškoláctví, útěkům z domova apod. Také ale rozmanité 
formy deviantního jednání, např. páchání trestných činů 
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jako krádeže, žhářství, ublížení na těle apod. V tomto 
věku se také objevují problémy s drogami nebo alkoholem. 

• Krize pramenící z psychopatologie - může se jednat např. 
o propuknutí psychických (resp. psychiatrických) 
problémů např. juvenilní schizofrenie. Specifickým 
tématem je sebepoškozování a sebevražednost 
dospívajících." (Špatenková, 2004, s.62) 

„Dospívání tedy představuje specifické vývojové období, které 
bývá často označováno jako „kritické". Puberta pak ve svém 
důsledku představuje krizi nejen pro samotného dospívajícího, 
ale i pro ostatní - především pro rodiče a další vychovatele. 
Objevují se konflikty a problémy související s odpoutáváním 
se od rodičů a hledání sebe sama, své vlastní identity. 
Základní otázkou dospívání je otázka „Kdo jsem? Dospívající 
není dítě, ale stále není dospělým, proto se na jedné straně 
vymezuje proti dětem a zároveň na straně druhé proti 
dospělým, kdy zaujímá pozici „opozičního postoje vůči všem a 
všemu". (Špatenková, 2004, s.60) 

Mladý člověk se v tomto období zajímá o zcela nové, jiné věc, 
jinou hudbu, přijímá jiné vzorce chování, chce být jiný než 
dospěli, než rodiče. V tomto směru jsou často rodiče bezradní 
a často nadměrně zakazují či trestají. Na to dospívající 
reaguje negací autority a dochází k výměně názorů, kterými 
sužuje své okoli, ale i sám sebe. 

„K vývojovému stádiu dospívání patří pochybnosti o sobě, 
vlastním těle, o své úloze ve světě a světě vůbec. Jestliže 
se připoji nějaké rizikové faktory např. nefunkční rodina, 
může situace vyústit až do adolescentni krize. K tomu patři 
specifické otázky smrti. Adolescenti často přemýšlejí, co 
bude po smrti a snadněji než ostatní jsou ochotni riskovat 
život. K tomuto věku patří riskantní kousky, které se dají 
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zařadit někam mezi suicidálni chování a mezi adrenalinové 
sporty." (Koutek; Kocourková, 2003, s.48) 

„Pubertální krize je vzorem nutné a vývojově velmi obsáhlé 
vývojové krize, která je často prohlubována nebo komplikována 
krizemi situačními. (V tomto období například enormně vzrůstá 
tlak na výkon ve škole - a to jak ze strany rodičů, tak ze 
strany školy apod.)" (Špatenková, 2004, s. 60) 

3.3 Rizikový vývoj v adolescenci 

Adolescence je zároveň velmi citlivé období pro rozvoj tzv. 
rizikového a problémového chování. Můžeme o něm hovořit 
z hlediska samotného jedince. Týká se poškozování zdraví 
adolescenta (tělesného i duševního) Druhý pohled se nabízí z 
hlediska ohroženi společnosti, tedy negativní vliv a újma 
druhých lidí. Mezi oblasti problémového chování patří: 

• Predelikventní chování a páchání trestné činnosti 
• Agrese, násilí, šikana a týrání (včetně rasové 

nesnášenlivosti a diskriminace některých skupin) 
• Užívání drog (včetně alkoholu a kouření) 
• Sexuální rizikové chování (včetně předčasného 

mateřství a rodičovství) 
• Poruchy příjmu potravy 
• Sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy 

//Někteří autoři zařazují k těmto oblastem či formám 
rizikového chování zařazuje nově též rizikové sporty a 
rizikové chování adolescentů při řizení vozidel." (Macek, 
2003 s.11) 

Každé riz ikové chování má svá specifika a je podmíněno mnoha 
faktory nejrůznější povahy jako historickými, ekonomickými, 
sociálními a psychologickými. Jednotlivá rizika se mohou 
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někdy potkávat, prolínat a facilitovat. Různý obraz mají 
v jednotlivých fázích adolescence." (Macek, 2003 s.77) 

3.4 Krizová intervence u dospívajících 

Dospívající reagují na krizi především: 

• Stažením se do sebe (částečné nebo úplné přerušení 
sociálních kontaktů, úniky až uzavírání se do „vlastního 
těla"). 

• Stažením se do těla (psychosomatické reakce, poruchy 
přijmu potravy, závislosti). 

• Přesunem někam jinam (např. vandalismus, agresivní 
jednání vůči jedinci i skupině obyvatelstva, 
anarchismus). 

Dospívající může vyhledat odbornou pomoc ze své vlastní vůle 
nebo se impulsem pro vyhledávání pomoci může stát pobídka od 
rodičů nebo jiných vychovatelů. Ve druhém připadě je nutné, 
aby se problém neřešil za zády dospívajícího, nejlépe 
v kontextu práce s celou rodinou. Problémy adolescenta nelze 
vyřešit bez aktivní participace dospělého. (Špatenková, 2004) 

»Vývojová, normativní krize dospívání obvykle nevyžaduje 
odborné „ošetření", pokud to dospívající odmítá. Rodině je 
Pak ale vhodné nabídnout podpůrnou psychoterapii a 
objasňující rozhovor. Jestliže se však jedná o suicidálni 
tendence, stavy zmatenosti, abúzus alkoholu nebo drog, je 
krizová intervence vhodná a v některých případech i nutná." 
(Špatenková, 2004, s. 63) 
Někdy může dojít k vyhrocení situace, kdy dojde k překročení 
únosné meze či se mladistvý například dostane do konfliktu se 
zákonem. V takových případech Špatenková (2004)uvádí, že může 
být rozhodnuto o umístění mladistvého do ústavní péče. 
Takovéto umístění do ústavní péče (diagnostický ústav pro 
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mládež) by mělo následovat jako poslední možnost, kdy se 
všechna možná řešení před tím vyčerpají a nebyla účinná. 

Deviantní chování je často důsledkem špatného, narušeného 
sociálního prostředí v rodině - může se jednat o špatné 
vztahy mezi rodiči, alkoholismus v rodině apod. Svou roli 
může sehrát také škola a možná šikana. Nebylo by však správné 
zapomenout i na dalši socializační činitele, např. 
vrstevnické skupiny (party), masmédia. 
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4. Poruchy chováni a jiné faktory ovlivňujici 
autodestruktivni chováni 

Než se v dalši části práce dostaneme k nejvíce zastoupenému 
tématu poruch chování, zmíníme se několika slovy o 
vrstevnických skupinách. Do práce byly zařazeny, jelikož 
hrají významnou roli v období dospívání. Často představují 
rizikové prostředí pro vznik závadového chování. Jako 
poslední kapitola byla zařazena posttraumatická stresová 
porucha, jelikož může být také možným spouštěčem suicidálniho 
j ednáni. 

4.1 Vrstevnická skupina 

Pro mládež z dysfunkčních rodin je vrstevnická parta daleko 
důležitější než pro mládež z rodin, kde dostávají přiměřenou 
podporu a vedle toho mají vytyčené hranice dovoleného 
chování. Vrstevnická parta představuje i pro děti z funkčních 
rodin stresující nárok, aby obstálo v očích vrstevníků, že on 
je v pořádku. Je v nich obvykle vyšší nárok na konformitu než 
v ostatních skupinách. „Zahrnují nejen způsob vyjadřování, 
ale i úpravu zevnějšku, druh preferované hudby, způsob 
chování k opačnému pohlaví, postoj ke škole, případně práci, 
k rodičům, k penězům, k sexualitě, ke kouření, k drogám, 
k alkoholu atd." (Matoušek, 2003, s.83) 

U dětí frustrovaných nízkou podporou rodiny je pravděpodobné, 
že potřeba kladného přijeti skupinou bude vyšši než u děti 
z rodin fungujících. Vůdce má na tyto děti vliv a dostatečně 
toho využivá. Často je vstup do skupiny podmíněn rituálem. 
Matoušek (2000) uvádi, že čin má často podobu závažného 
trestného činu. 

Delikventni party vznikají často z podskupin, které se 
navzájem znaji z jedné instituce nebo se pohybují na stejném 
území, často to bývá jedno sídliště apod. Tyto skupiny se 

39 



téměř vždy vymykají mechanismům sociální kontroly (nechodí do 
školy, do učení, do práce) a vytvoří si vlastní pravidla a 
hodnotové preference. 

4.2 Typy poruch chováni 

Poruchy chování lze diferencovat dle jejich závažnosti, miry 
kontinuity či charakteru poruchového chováni. Závažnost a 
dlouhodobé přetrvávání potíží v oblasti chování i 
mezilidských vztahů, resp. jeho necitlivost ke korektivnim 
výchovným zásahům lze chápat jako prognosticky negativní 
znak. Tyto potíže mohou signalizovat zvýšenou pravděpodobnost 
pozdějšího rozvoje osobnostní poruchy, nejčastěji 
disociálniho typu. 

„Poruchy chování lze rozlišit i podle toho, zda se porucha 
projevuje všude, neb jen ve vazbě na určité prostředí. 
Z tohoto hlediska vymezuje klasifikační systém MKN-10 poruchy 
chováni ve vztahu k rodině a poruchy chováni vázané na 
skupinové aktivity v partě." (Vágnerová,2004, s.792) 

Poruchy mohou mit dle Vágnerové (2004) neagresivní či 
agresivní formu porušování sociálních norem. Neagresivními 
jsou například lži, záškoláctví, toulání, útěky a mezi 
agresivní jsou počítány šikana, vandalismus, rvačky a jiné 
násilnosti. Agresivní forma ve větší míře omezuje práva 
jiných lidí, proto ji lze považovat za závažnější. Mezi oběma 
typy není hranice, dají se tedy různými způsoby kombinovat. 

Záškoláctví, útěky a toulání 

Dle Vágnerové (2004) je společným znakem těchto tří pojmů 
tendence odněkud utíkat. Samotný akt - útěk lze interpretovat 
několika způsoby a jednim z nich je, obranné a únikové 
jednáni. Ditě tak řeši svůj problém útěkem z daného 
Prostředí, které ho ohrožuje nebo je pro něj nějak 
nepřijatelné. Jedná se o útěky ze školy, domova, z ústavního 
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zařízeni atd. Jestliže dítě utíká z domova, je to náznak, že 
v rodině není něco v pořádku, nefunguje jako zdroj jistoty a 
bezpečí. Dítě utíká, jelikož není schopno zvládnout danou 
situaci jiným zralejším způsobem, nemá k tomu kompetence nebo 
je problém příliš veliký, aby ho bylo schopné zvládnout. 

Záškoláctví bývá spojováno se špatným postojem ke vzdělávání 
a ke škole. Toto jednání může být třeba reakcí na školní 
neúspěch, na srovnání s úspěšnějším spolužákem nebo požadavky 
učitele na práci dítěte. Při posuzování a hodnocení 
záškoláctví je důležité hodnotit, co ho k tomu vedlo, 
četnost, plánovitost. Opakované a plánovité záškoláctví bývá 
signálem odlišnosti socializačního vývoje, postoje k autoritě 
a povinnosti, které ditě není ochotno akceptovat. Nejčastěji 
se jedná o děti z dysfunkčního rodinného prostředí, kde je 
vztah k normám a hodnotám změněn. Záškoláctví je dnes celkem 
rozšířený jev. 

Reaktivní, impulzivní útěky jsou zkratkovité jednání, kdy 
dítě neví jak jinak řešit nezvládnutou situaci, do které se 
dostalo např. má strach z potrestání, když dostane špatnou 
známku. V tomto případě je útěk signálem zoufalství a 
varováním. Dítě se chce vrátit domů. Takto motivovaný útěk se 
většinou neopakuje, pokud dojde k vyřešení problému. 

Opakované, plánované a připravované a vyplývající 
2 dlouhodobých problémů bývají chronické útěky. Častokrát 
mívají útěky přesný cíl, někoho za kým utíká a setkáváme se 
s ním u dětí z narušených a nefunkčních rodin, kde chybí 
zázemí, děti jsou týrány, zanedbávány, citově neakceptovány. 
Odlišné jsou útěky z ústavních zařízení, kdy se jedná o 
reakci na omezení svobody a odtržení od zázemí, na které bylo 
zvyklé. 

Na útěky navazuje dlouhotrvající opuštění domova - toulání. 
Tentokrát je prostředí velmi narušeno, téměř nefunkční a 
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dítěti na něm nezáleží nebo ho odmítá. Pravděpodobnost 
takového jednání se zvyšuje s věkem, kdy je jedinec schopen 
se o sebe lépe postarat. Často bývá spojeno s jinými 
poruchami chováni jako jsou např. krádeže, prostituce nebo 
k nim bývá přinucen. Vyskytuje se zde vysoká pravděpodobnost, 
že začnou užívat drogy nebo alkohol. (Vágnerová, 2004) 

Krádeže 

Krádež můžeme chápat jako porušeni vlastnictví jiné osoby, 
omezení práv druhého člověka nebo společnosti. V jednání je 
patrná záměrnost. Dítě by mělo být na takovém stupni vývoji, 
aby bylo schopno chápat pojem vlastnictví a čin mohl být 
klasifikován jako krádež. (Vágnerová, 2004) V názoru na 
krádež se může projevit vliv odlišného hodnotového systému 
určité sociální vrstvy nebo etnika. Autorka se dále zmiňuje, 
že určitou subkulturou nemusí být považována za něco špatného 
a při přistižení necítí pocit viny či hanby. Způsob provedení 
je důležitý pro posouzeni narušenosti ditěte. Krádež může být 
impulsivní u mladších dětí, u starších bývá plánovaná a 
Promyšlená. Často se krádeže pojí s jinými variantami poruch 
chování např. šikanou. Opakované krádeže v partě platí za 
nej závažněj ší. Cíle a motivy krádeží jsou variabilní tzn. 
dítě krade pro sebe, pro druhé, krade, aby demonstrovalo své 
kompetence, či krade s partou nebo pro partu. 

Agresivní poruchy chováni 

u agresivního chování dochází k porušování sociálních norem a 
omezování práv druhých lidí. Jedná se o nepřiměřený 
Prostředek k prosazení nějaké potřeby. Násilné jednání může 
být 

namířeno proti věcem, zvířatům či lidem. Specifickou 
variantou násilí je šikana. Oproti impulzivním rvačkám bývá 
naplánovaná a spojena s uspokojením vlastní nadřazenosti a 
m°ci oproti slabším jedincům. 
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• Šikana 

„Násilné ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči 
slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není 
schopen se účinně bránit." (Vágnerová, s.798) 

Jedná se o velmi závažnou poruchu chování nejen v dětském 
věku. Chování agresora je umocňováno bezbranností a slabostí 
oběti. Je projevem zneužití postavení a moci, kterou jedinec 
získal. Šikanování je velice závažný, společensky nebezpečný 
jev, ohrožující oběť fyzicky, ale zejména psychicky. Je nutné 
brát ji jako poruchu vztahů. Nejedná se o narušené vztahy 
pouze mezi agresorem a šikanovaným, ale i prostředí, kde se 
vyskytla. Vzniká tam, kde jsou nezdravé vztahy mezi jedinci 
ve skupině, třídě, kde je silné rozděleni na silné a slabé. 
Problém šikany nelze léčit pouze v kontextu vztahu mezi 
agresorem a šikanovaným, aniž bychom léčili celou skupin. 

Trestní zákon pojem šikanování nezná. Podle policie neřeší 
šikanování, ale trestné činy, které s ní přímo souvisí. Je 
jich celá řada, omezování osobní svobody, vydírání, loupež, 
znásilnění, poškozování cizí věci apod. 

Kolář (2001) hovoři o pěti stádiích šikany - zrod ostrakismu, 
fyzi cká agrese a přitvrzování manipulace, vytvořeni jádra 
(klíčový moment), většina přijimá normy a poslední stádium 
totalita neboli dokonalá šikana. 

Jako o posttraumatické poruše v reakci na šikanování o ní 
hovoří Koutek (2003), která může vést k reakci v podobě 
suicidálních myšlenek, které mohou přejít v suicidální 
Jednání. I náš největší odborník na problematiku šikanování 
Kolář (2001) hovoří ve svém komentáři k jednomu příběhu 
sikanování o možnosti sebevraždy oběti, úzkostných stavů či 
zhroucení jako výsledek tohoto patologického jednáni. 
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Závislosti 

Užívání návykových látek u dětí a mladistvých má oproti 
dospělým svá specifika. 

" Závislost na návykových látkách se vytváří rychleji. 
• Existuje vyšši riziko otrav s ohledem na nižší 

toleranci, sklon k riskování a menší zkušenost 
• Vyšší riziko nebezpečného chování pod vlivem návykové 

látky 
• I „pouhé" experimentováni s návykovými látkami způsobuje 

větši problémy v oblastech života (škola, rodina, 
trestná činnost, atd.) 

* Větší spektrum užívání návykových látek a častější 
přechod mezi nimi 

• Zřetelné zaostáváni v psychomotorickém vývoji (oblast 
vzděláváni, citového vyzráváni, sebekontroly, sociálních 
dovedností) 

• Recidivy závislosti jsou časté, ale dlouhodobá prognóza 
může být příznivější z důvodu přirozeného procesu zrání. 
Nešpor, 2000, s.54) 

Suicidiální jednání je s tématikou závislostí velmi úzce 
sPojené. Velký význam v celé Evropě má vedle tabakismu 
hlavně alkoholismus. Alkohol přes své individuální účinky 
v zásadě jednorázově euforizuje a uvolňuje, avšak dlouhodobé 
užívání alkoholu způsobuje depresi. Užívání alkoholu má 
negativní vliv na sociální, psychickou i zdravotní složku 
jedince. 

^žívání a závislost na alkoholu je velkým rizikem pro 
suicidálni pokus i dokonané suicidium. Ne všichni, kteří se 
Pokusili o sebevraždu, či ji spáchali, byli na alkoholu 
závislí. Měli závislost uvedenou v diagnóze. Část obětí 
sPáchala suicidiální pokus či samotné suicidium v akutni 
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intoxikaci. Alkohol působi uvolňujícím účinkem, odbouráváním 
zábran a snižuje realističnost úsudku. V některých případech, 
což je vysoké riziko, je alkohol používán jako léčba depresí. 
(Koutek; Kocourková, 2003, s.63) 

U dětí a adolescentů je užívání alkoholu nižší, než u 
dospělých. I když v současné době se snižuje hranice prvních 
kontaktů s alkoholem a zvyšování zkušeností dětí a 
mladistvých. V některých případech může být alkohol použit 
jako suicidální nástroj. 

Vedle závislosti na alkoholu stoupá význam drogové závislosti 
v obdobi dětství a adolescence. „Drogová závislost 
s následným abstinenčním syndromem představuje významný 
rizikový faktor pro suicidální jednání" (Koutek; Kocourková, 
2003, s.64). Problémem je však odlišení vědomého suicidia 
oproti předávkování nešťastnou náhodou. I v případě alkoholu 
se droga často stává prostředkem k samotnému suicidiu. 
Koutek; Kocourková (2003) uvádějí, že někteří autoři považují 
i samotné užívání za autodestruktivní chování. Takové jednání 
má blízko k protrahovanému suicidálnímu chování a ke 
sníženému pudu sebezáchovy. Při suicidálním chování hraje 
roli několik faktorů jako organické působení látky, vliv 
abstinenčních příznaků, tak i celková bezvýchodnost situace 
závislého. 

„Vedle problematiky alkoholové a drogové závislosti hraje 
v této tématice zajímavou roli problematika patologického 
hráčství. Situace gamblerů bývá často bezvýchodná, točí se 
v kruhu, dluhy nemizí, ba naopak načítají se, což nezřídka 
vede k suicidálním tendencím. Řada patologických hráčů se 
odhodlala k léčbě po suicidálním pokusu." (Koutek; 
Kocourková, 2003, s.65) 
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Poruchy příjmu potravy 

Poruchy přijmu potravy se vyskytují v různých formách. 
Nejčastějšími, dalo by se říci i nejznámějšími jsou mentální 
anorexie a mentální bulimie. Tato onemocnění se ve větší míře 
objevují u dívek než chlapů, i když v poslední době dochází 
k nárůstu i v této kategorii. Počátky onemocnění nejčastěji 
spadají do období adolescence. Často také může dojít 
k přechodu z jedné nemoci do druhé, nejčastěji z anorexie do 
bulimie. 

Nejzákladnějšim projevem mentální anorexie je patologický 
strach ze ztloustnutí spojený se základní redukcí příjmu 
potravy, resp. odmítání jídla. (podle MKN-10) (Vágnerová, 
2004,s. 464). Veškeré úsilí jedince je zaměřeno na redukci 
hmotnosti, což chápe jako svůj hlavni úkol. Děje se tak 
pomoci drastických diet, spojených s nadměrným cvičením, 
které mají podpořit hubnut, někdy za pomoci laxativ, 
antidiuretik či zvracení. Ve velké míře je narušeno tělesné 
schéma a vnímání vlastního těla. „Spousta postižených, ač 
jsou vyhublí, se domnívají, že jsou stále tlustí. Dochází 
také ke změnám v oblasti prožívání a způsobu uvažování: 

• Odlišnost emočního prožívání - zvýšená senzitivita, 
schopnost hlubšího citového prožíváni, někdy zvýšené 
negativní emoce (úzkost). Kontrola se projevuje ke 
vztahu k emocím, maji tendence je potlačovat, často trpí 
depresemi. 

• Specifický způsob uvažování se projevuje selektivně, 
především ke vztahu k vlastnímu tělu, jehož hodnoceni 
neodpovídá realitě. 

• Odlišnost motivace a regulačních kompetencí se odráží 
v důrazu na výkon, neustálé potřebě sebepotvrzování 
úspěchem. Postižení mívají silné volni vlastnosti, 
bývají perfekcionističtí atd. 
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• Je narušen vztah k sobě a sebepojetí. I přes úspěchy 
maji tendence trpět celkově nižším sebehodnocením, 
vysokou nejistotou a přílišnou sebekritikou. „Mají sklon 
k defenzivním, únikovým obranám, problémům se snaží 
předem vyhnout. Nedostatek pocitu jistoty se projevuje 
zvýšenou potřebou sebekontroly a sebeovládání. Mívají 
tendenci k sebeomezování, někdy až k autoagresi, mají 
větší sklon reagovat na pocity viny. 

• Ve vztazích k jiným lidem se projevuje nedůvěra, 
nejistota a uzavřenost." (Vágnerová, 2000, s.473) 

Někteří autoři řadí mentální anorexii svým způsobem 
k sebevražednému chování, jelikož ani výrazná vyhublost a 
nebezpečí smrti nedonutí postižené ke změně stravovacích 
návyků. (Koutek, Kocourková, 2003) Již výše byl zmíněn výskyt 
depresí. Ty vznikají ze strachu z jídla, tloušťky, problémů 
s rodiči a jinými konflikty. Štíhlost je pro pacienta to 
nejdůležitější a i sebemenší přibrání může způsobit deprese a 
pocit neštěstí. Tato situace může vést k suicidálním 
myšlenkám. 

0 mentální bulimie dochází ke ztrátě kontroly nad jídlem. 
Pacient trpí hladem, který však za nějaký čas nedokáže 
ovládnout a poté se výrazně přejí. To vede k pocitům viny a 
následnému zvraceni, v domněni, že si tak udrží štíhlost. I 
v tomto případě může dojít k sebevražednému jednání. 
(Vágnerová, 2004) 

4.3 Posttraumatická stresová porucha 

"Posttraumatická stresová porucha v raném věku je reakcí na 
expozici závažného stresoru, který má neobvykle hrozivý ráz a 
jehož traumatický vliv můžeme předpokládat u kteréhokoli 
dítěte." (Hort, 2000, s.252) 
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Jedná se o reakci na těžkou traumatickou zkušenost, jež vede 
k pocitům hrůzy, strachu o život a pocitu bezmoci. Může jít o 
ohrožení života, jedinec se může setkat s náhlým úmrtím 
v rodině, přítele či zažit přírodní katastrofu. Pro 
posttraumatickou stresovou poruchu je příznačné 
znovuprožívání traumatické události, vyhýbáni se podnětům, 
které trauma připomínají. Přítomna je porucha koncentrace, 
poruchy spánku, zvýšené úlekové reakce, ale též projevy 
agresivity. 

Pro diagnózu posttraumatické stresové poruchy je podstatná 
přítomnost traumatické události a soubor specifických 
příznaků. Vedle vlastní typické posttraumatické symptomatiky 
můžeme pozorovat škálu úzkostných, depresivních a somatických 
poruch a poruch chováni. Vše je důležité pro vypracování 
terapeutického plánu. 

Terapie předpokládá integraci psychoterapie, kognitivně-
behaviorální terapie, rodinné terapie a farmakoterapie. 
(Hort, 2000) 

Zážitky vyvolávající takovéto symptomy mohou být i týrání a 
sexuální zneužívání, ve škole šikanování. V takovýchto 
situacích často dítě nebo adolescent reaguje suicidálními 
myšlenkami, které mohou přejít do suicidálního jednání. 
v této souvislosti bychom měli zminit syndrom CAN, který 
znamená týráni, zneužívání a zanedbávání dítěte, úmyslné 
ubližování nejbližšími pečovateli, hlavně rodiči, které má 
závažný dopad na život dítěte, na jeho další vývoj, na jeho 
Postavení ve společnosti. „Zahrnuje kruté zacházení 
(zlomeniny, různá poraněni, popáleniny atd.), nedostatek 
zdravotní péče, výchovy a vzdělání. Aktivní forma představuje 
spíše fyzické ubližování a násilí, pasivni forma je 
charakteristická nedostatečným uspokojováním životních 
Potřeb. Toto vše je spojeno s citovým týráním a vydíráním 
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(nadáváni, výsměch, šikana, izolace, nahánění strachu až 
panické hrůzy atd.)" (Hort, 2000, s. 385) Sexuální zneužívání 
dítěte se používá jako samostatný pojem na konci 20.stol. 

„Sebevražedný pokus může být prvním signálem sexuálního 
zneužívání, kdy dítě zažívá pocity viny, bezmoci a strachu. 
Situace se mu jeví jako bezvýchodná. Často se může tato 
reakce objevit v době dlouhotrvajících rozvodů, kdy se rodiče 
přetahují o děti." (Koutek; Kocourková, 2003, s.69) 

Dívka 17, chodila s partnerem (drogově závislý), kterého jí rodiče 

neschvalovali a zakazovali jí s nim styk. Partner se rozhodl 

situaci řešit násilím, které obrátil proti rodičům dívky. Otce 

zabil a matka se ocitla na dlouhou dobu ve vážném stavu 

v nemocnici a po nějakém čase zemřela. Celé situaci byl přítomen 

syn. Dcera se nacházela v danou dobu pryč. Zbytek rodiny se s ní 

Přestal stýkat, prakticky ji odepsal a nenavazoval s ní kontakt. 

Na smrt rodičů a na velké pocity viny reagovala pokusem o 

sebevraždu a sebepoškozováním. Umístěna do psychiatrické léčebny. 

(Případ klientky DŮM v Praze) 
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5. Šetřeni autodestruktivniho chováni mezi klientek 
diagnostického ústavu 

5.1 Cile šetřeni 

Mezi cíle šetření patří, zjištění a zmapování situace 
problematiky sebepoškozováni a sebevražedného chováni u 
klientek diagnostického ústavu. Jedná se o velmi specifický 
vzorek pro pozorováni, u kterého se vyskytuji různé podoby 
poruch chováni. Poruchy se vzájemně ovlivňují a podmiňují. 
Dívky, které přichází do diagnostického ústavu, zároveň 
pochází velmi často z narušeného rodinného prostředí. Proto 
se jako další cíl práce nabízí dát do možných souvislostí 
různé formy autodestruktivniho jednání s poruchami chování a 
rodinnou situaci klientek. Dalším úkolem je dozvědět se vice, 
zda a jak jsou klientky schopné zvládat pro ně stresově 
náročné situace a jaké procento řeši situaci sebeubliženim. 

5.2 Metody šetření 

Data potřebná pro tuto práci byla ziskána v Diagnostickém 
ústavu pro mládež v Praze (dále DÚM). 

Zajišťováni dat pro práci probíhalo ve dvou úrovních. První 
část (A) dat byla získána zpracováním spisové dokumentace 
v období jednoho roku (celkem bylo zpracováno 250 spisů). 
Sběr dat byl zaměřen na ty toto jevy: 

• Rodinné prostředí klientky, ze kterého klientka přišla. 
V tomto ohledu byla důležitá rodinná situace, zda se 
jednalo o rodinu úplnou, rodinu neúplnou - rozvedenou, 
zda zde situaci ovlivňovala či ovlivňoval nový 
partner/partnerka jednoho z rodičů, který měl klientku 
svěřenu do své péče. Možný alkoholismus či jiné možné 
závadové chováni rodičů. 
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• Důvody umístění klientky a případné poruchy chování. 
Zároveň byl středem zájmu výskyt sebepoškozováni nebo 
suicidální pokus, případně zda byl jedním z hlavních 
důvodů k umístění. 

• Při výskytu sebepoškozováni bylo sledováno, zda a 
kolikrát se opakovalo, kdy k němu došlo. Jaké byly 
spouštěcí a ovlivňující faktory autodestruktivniho 
j ednání. 

Ve druhé částí (B) byla použita dotazníková metoda. 
V dotazníku (viz.Příloha č.2) byly klientky dotazovány na věk 
a důvod umístěni do DÚM. Celé dotazováni se stáčelo kolem 
otázky: „ Jakým způsobem se vyrovnáváš pro tebe se stresovou 
situací, když cítíš vztek, bezmoc, neštěstí, či když máš 
deprese. Co v takové situaci děláš?" Jedna z možností se 
týkala sebepoškozováni, následovaly další jako promluvím si 
s kamarádkou, napiji se alkoholu, jdu se projit, jdu si 
zasportovat apod. Počet klientek, které se šetření zúčastnily 
byl 

5.3 Charakteristika sledovaného souboru 

Diagnostický ústav - obecná rovina 

Diagnostický ústav pro mládež se řidí a funguje na základě 
mnoha zákonů, vyhlášek a různých opatření. K nejdůležitějším 
Patří zákon 109/2002 Sb. (roku 2005 došlo ke změnám dle 
zákona 38 3) o výkonu ústavni výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských 
zařízeních a o změně dalšich zákonů. Je zde popsán účel, 
Působnost zařízení pro výkon ústavní, ochranné a preventivně 
výchovné péče. Jednotlivá zařízení jsou zde popsána, jsou 
vymezeny jejich pravomoci a povinnosti atd. 

Diagnostický ústav je internátní výchovné zařízení, do 
kt erého je přijímána mládež s nařízenou ústavní, uloženou 
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ochrannou výchovou či na základě předběžného opatření 
vydaného soudem. Dle potřeb ditěte plni následující úkoly 
diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální a 
organizační a koordinační. Na základě diagnostických, 
vzdělávacích, terapeutických, výchovných činnosti, které jsou 
součásti komplexního vyšetřeni, zpracovává komplexní 
diagnostickou zprávu na jejímž základě jsou klienti dále 
umisťováni do dětských domovů, výchovných ústavů, výchovných 
ústavů se školou či je umožněn návrat zpět do rodinného 
prostřed!. 

Dětský diagnostický ústav plní diagnostické úkoly pro děti 
předškolního věku a pro mládež docházejíc! do zvláštní školy, 
základní školy, která má být nebo je zařazena v dětských 
domovech nebo v příslušném typu speciálních výchovných 
zařízení. Diagnostický ústav pro mládež plní diagnostické 
úkoly pro mládež, která má být nebo je zařazena ve všech 
druzích speciálně výchovných zařízeni pro mládež. 

Základní jednotkou kolektivu mládeže v diagnostických 
ústavech je výchovná skupina. Diagnostické ústavy mají 
nejméně tři, nejvíce osm výchovných skupin. Výchovná skupina 
je nejvýše dvanáctičlenná. Pobyt v diagnostickém ústavu trvá 
zpravidla osm týdnů. 

Při diagnostických ústavech podle potřeby zřizuje zřizovatel 
mateřskou školu, základní školu nebo zvláštní školu. 
Diagnostický ústav vede evidenci dětí a mládeže umístěné v 
jednotlivých dětských domovech a speciálních výchovných 
zařízeních a evidenci volných míst v jednotlivých dětských 
domovech a zvláštních výchovných zařízeních v územním obvodu 
diagnostického ústavu. 

Diagnostické ústavy se vnitřně členi na pracoviště 
diagnostické, sociální služby, výchovně vzdělávací a 
záchytné. Pracoviště záchytné přijimá k přechodnému pobytu 
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mládež zadrženou na útěku od zákonných zástupců a mládeže 
dopadenou orgány policie na útěku z dětského domova, 
speciálního výchovného zařízení nebo diagnostického ústavu. 

Děti jsou do diagnostického ústavu přijímány zpravidla po 
předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany 
dětí. V diagnostickém ústavu je dítě převzato sociální 
pracovnici, která současně přebírá a kontroluje úplnost 
dokladů podle zvláštního zákona. 

Vstupní pohovor s dítětem, obsahující zejména informace o 
důvodech umístění dítěte, o podmínkách jeho pobytu v 
diagnostickém ústavu, o vnitřním řádu diagnostického ústavu a 
o dalších perspektivách dítěte provádí psycholog, speciální 
pedagog - etoped nebo pověřený pedagogický pracovník, který 
podle potřeby dítě seznámí též s organizačním zajištěním jeho 
vzdělávání. 

Začlenění dítěte do výchovné skupiny provádí příslušný 
pedagogický pracovník, který dítě seznámí s ostatními dětmi, 
Přidělí mu lůžko, osobni skřiňku a věci osobní potřeby včetně 
ošacení a dalšiho vybaveni. Současně informuje ditě o 
organizaci života ve výchovné skupině. Po dobu nepřítomnosti 
Pedagogického pracovníka ve výchovné skupině přejímá jeho 
Povinnosti dalši pracovník, určený ředitelem diagnostického 
ústavu. 

Je -li ditě výjimečně přijímáno v nočních hodinách nebo ve 
dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, kdy nejsou v 
diagnostickém ústavu přítomni odborní pracovníci uvedení 
v Předchozích odstavcích, provádí základní vstupní pohovor s 
dítětem pověřený pedagogický pracovník. Vstupní pohovor podle 
°dstavce 2 se provede následně. 

Pohovory s dítětem podle odstavců jsou vedeny v pracovnách 
Příslušných odborných pracovníků nebo v prostorách výchovné 
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skupiny a je o nich proveden záznam, který je součásti osobní 
dokumentace dítěte. 

Komplexní diagnostická zpráva klientů je složena ze 
závěrečné zprávy psychologa, sociální pracovnice, školy, 
speciálního pedagoga - etopeda a popisu zdravotního stavu. 
Obsahuje popis sociální anamnézy a doporučení zpracovaná na 
základě výsledků psychologického vyšetření a výsledku 
výchovné vzdělávacích činností. Dále je zde zaznamenáno 
hodnocení schopností adaptace dítěte, jeho sebevědomí a 
schopnosti sebehodnocení, volních vlastnosti, společenských a 
pracovních návyků, vztahu ditěte k rodině a blízkým osobám, k 
autoritám, k vrstevníkům a ostatním dětem. Obsahuje také 
informace o znalostech a dovednostech dítěte, o jeho chování 
ve škole, o postavení dítěte ve skupině, o jeho zvláštnostech 
a o chováni v zátěžových situacích, při zvládání konfliktů, a 
° jeho zájmech. 

diagnostický ústav Praha (DUM) 

Školské zařízení pro dívky ve věku 14 - 18 let, které splnily 
Povinnou školní docházku. Diagnostický ústav je dotován 
Ministerstvem školství. Kapacita čítá kolem 30 lůžek. 

Klientela diagnostického ústavu je pestrá. Tvoří ji dívky jak 
z rozvedených, doplněných, tak i z úplných rodin, ve kterých 
se vyskytnou neřešitelné neshody, vztahové potíže či ve 
kterých je sociální situace neúnosná. Klientky maji 
nejčastěji potiže se záškoláctvím, s drogovými experimenty, 
výchovnými problémy, trestnou činnosti, touláním či útěky 
2 domova. 

Klientky jsou rozděleny do odděleni A, B, C, která maji ještě 
S vé vnitřní členění. Pro klientky je potom pobyt o něco 
snesitelnější, jelikož vidí určité pokroky a změny, tím jak 
Postupují mezi jednotlivými odděleními. 
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Odděleni A - 14 dní, adaptační fáze, doplnění dokumentace, v 
této fázi útěkové tendence, proto veškeré aktivity v domově a 
na zahradě, terapie orientovaná na „minulost", cilem dotlačit 
ji k náhledu na situaci, pokud splní všechny povinnosti, 
postupuje do dalšího odděleni (Al-zdravotní izolace, A2, A3). 

B - terapie orientovaná na „současnost", rozvíjení jejích 
schopností, komunikativních dovedností, dostat se ven je 
možná pouze s doprovodem vychovatele ( Bl, B2 ). 

C - terapie orientovaná na budoucnost, nutností je motivovat 
ji k pobytu v dalšim zařízeni, rozhoduje se, které zařízeni 
se zvolí, vycházky i do centra Prahy, pokud jde bez dozoru, 
musí přesně udat důvod a smysl vycházky, možnost víkendové 
propustky ( Cl, C2) 

Každé oddělení má svůj plán činnosti. 

Po ukončeni pobytu, v případě že je klientka podmínečně 
Propuštěna zpět do rodinného prostřed! a stále trvá předběžné 
opatření, dochází dívka na ambulantní terapii. Z velké části 
jsou však klientky odváženy do výchovných ústavů či dětských 
domovů. 

Personál tvoří tým odborných vychovatelů, asistenti pedagoga, 
noční vychovatelé, pediatr, psychiatr, zdravotní sestra, dvě 
sociální pracovnice, psychologové, etoped, arteterapeut. 
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5.4 Interpretace výsledků šetřeni 

A)Spisová dokumentace 
Graf č.l Důvody umístění klientek 

Důvody umístění klientek B agrese 

• vulgarita 

• autoagrese 

• toulání 

• útěky 

• nerespektování autority 

• alkohol 

• marihuana 

• tvrdé drogy 

B sociální kauza 

• záškoláctví 

• závadová parta 

• krádeže 

• lhaní 

• přítel 

• prostituce 

Graf č.2 Poruchy chování klientek 

Poruchy chování kl ientek 

o lhaní 

B prost i tuce 

• toulání 

• útěky 

• marihuana 

• alkohol 

• tvrdé drogy 

• záškoláctví 

B krádeže 

Příčiny umístění klientek Graf č.l byla do šetřeni zařazeny 
z důvodu těsné souvislosti s poruchami chování viz. Graf č.2 
Poruchy chování klientek. 

56 



Důvod přijeti klientky nebývá ve většině připadů jediný. 
Často se jedná o několik důvodů, které se vzájemně 
podmiňuji. Tohoto faktu si můžeme všimnout v Grafu č.l. v 
souvislosti s počtem zaznamenaných důvodů, které převyšuji 
počet sebepoškozujicich se klientek. Mezi důvody přijeti 
nepatři pouze poruchy chováni, ale daji se k nim přiřadit i 
širši souvislosti z okoli klientky. Takovým důvodem se může 
stát sociálni úroveň rodiny, kdy vychovatelé nezvládají 
svoje rodičovské role nebo nedokáži zabezpečit základní 
potřeby svým dětem. Z těchto důvodů byly do zařízeni ve 
vzorku sebepoškozujicich se klientek přijaty čtyři divky. 
Často bývá doprovodným důvodem přitel klientky. Neni totiž 
výjimkou, že přitel koná trestnou činnost, nebo na klientce 
nějakým způsobem parazituje. Tento důvod byl zminěn v pěti 
případech ve spisové dokumentaci. 

Nejčetnějším důvodem jsou útěky, celkem ve 27 případech se 
staly příčinou k přijeti klientky. Pod tuto položku jsem 
zahrnula jak útěky z domova, tak útěky z dětských domovů či 
výchovných ústavů. Obě posledně zmiňované přičiny však 
nebyly tak výrazně zastoupeny (pouze čtyři připady) jako 
útěky z domova. Na druhém mistě stoji záškoláctví s počtem 
23 klientek. V těchto případech bylo záškoláctví uvedeno ve 
spisové dokumentaci. To však neznamená, že se u ostatních 
klientek nevyskytovaly problémy ve škole. Problémy však 
zatim nenabyly takové důležitosti nebo divky na školu prostě 
nechodily a případně byly vedeny na úřadu práce. 

Návykové látky byly rozděleny do tři oblasti, na alkohol, 
marihuanu a tvrdé drogy. Tyto kategorie obsadily přičky 
v prvni polovině pomyslné škály úspěšnosti. Z tvrdých drog 
je patrná velká oblíbenost pervitinu. Opioidy se vyskytly 
pouze ve dvou případech ve vybraném vzorku. Nechtěla bych 
opomenout položku krádeži, které se vyskytly u 16 klientek a 
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stojí tim pádem také v první polovině škály. Krádeže byly 
často již jako důsledek toulání, útěků či abúzu návykových 
látek a probíhaly na úrovni okradení rodičů či některých 
jiných členů rodiny. 

Autoagrese se jako jeden z možných důvodů umístění objevila 
v šesti případech. Nezařadila jsem ji však mezi poruchy 
chování, protože názor na její zařazení mezi poruchy chování 
není jednotný. Zároveň bylo obtížné ze spisu rozpoznat zda 
je to skutečně možný důvod pro přijetí či jsme na to byli 
upozorněni z důvodu zvýšené opatrnosti v těchto případech. 
Proto není možné brát tento údaj za velmi spolehlivý. 

Graf č.3 Rodinná situace klientek 

Rodinná situace klientky 

18% 

O Rozvedené rodiny 

• Rodiče manželé 

• Rodiče spolu nikdy nežili, jeden 
rodič neznámý 

• Rodina doplněná, rodič má 
nového partnera 

• Rodiče se nezajímali, u 
pěstounů-nejčastěj i babička 

• Adoptovaná, úplná rodina 

• Manželé, ale nežijí spolu 

Rodina je velmi důležitým faktorem v životě většiny lidí a 
ve všech etapách života, zejména v období dětství a 
adolescence. V období adolescence je důležité, aby rodinná 
situace byla v mnoha, pokud možno ve všech ohledech 
stabilní, protože samotné dospívání je obdobím nejistoty a 
kritičnosti nejen k sobě ale i ostatním. Objevují se 
konflikty a problémy související s odpoutáváním se od 
rodičů, hledáním sebe sama, své identity. 
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U rodin jsem se zaměřila na to, jak rodina vypadá z hlediska 
úplnosti. Rozloženi procentuelního vyjádření rodinné situace 
je celkem rovnoměrné. Znatelněji z něho vyčnívají se 42% 
rodiny rozvedené, což odpovídá počtu 21 rodin. 0 více jak 
polovinu méně je rodin úplných 18%, tedy 9. 0 rodinu méně 
(16%) čítá kategorie Rodina doplněná, rodič má nového 
partnera. Nový partner jednoho z rodičů může být spouštěčem 
případného rizikového chování adolescenta, který s ním může 
soupeřit o přízeň. 

Samozřejmě pokud je rodina rozvedená či doplněná, nemusí 
automaticky znamenat fakt, že v ní bude u adolescenta 
docházet k rizikovému chování, ale zároveň je zde pro takové 
chování vytvořen větší prostor. 

Graf č.3 Procento klientek se sebepoškozujícími a 
sebevražednými tendencemi 

Procento klientek se sebepoškozujícími a sebevražednými 
tendencemi 

• Bez sebepoškozujích a 
suicidálních tendencí 

• Se sebepoškozujícími a 
suicidálními tendencemi 

Z celkového počtu prozkoumaných spisových dokumentací 
klientek mělo 17 % klientek sebepoškozujicí či sebevražedné 
tendence ve svém chování. 17% odpovídá 48 spisovým 
dokumentacím. Většina, 83% klientek, bylo bez takovýchto 
tendenci. U čtyř klientek, které jsem však do skupiny 
sebepoškozujících se nezařadila, se vyskytlo časté ublížení 
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si při zkratkovitém agresivním jednáni. Docházelo k poraněni 
rukou, když do něčeho mlátily a chtěly tak uvolnit napěti a 
stres. Nebylo však posouzeno jako úmyslné sebepoškozováni. 
Osobně si myslim, že 17% je celkem vysoká hodnota. Nemůžeme 
z ni však vyčist, o jaké tendence se jednalo. Zda klientka 
uváděla pouze suicidálni úmysl či výhružky nebo zda 
k sebepoškozeni, suiciálnimu pokusu jako takovému již došlo. 

Graf č.4 Rozdělení autoagresivních tendencí 

Rozdělení autoagresivních tendencí 

Sebepoškozováni se 

Myšlenky na sebevraždu 

Demonstratlvnl suicidum 
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mg 
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Demonstrativ Suicidiálni Myšlenky na Pokus o Sebepoškoz 
nf suicidum výhružky sebevraždu sebevraždu ováni se 

Řadal 4 7 6 9 28 

Graf č. 4 ukazuje na jednotlivé způsoby autoagresivních 
tendenci klientek již z vybraného souboru sebepoškozujleh 
se. Součet jednotlivých položek se neshoduje s počtem 
sebepoškozujicich se klientů. Tato nerovnost je způsobena 
výskytem a prolínáním se dvou či vice odlišných 
autodestruktivnich jednáni u několika klientek. 

Sebepoškozováni se vyskytlo ve 28 případech. Ve 26 případech 
se jednalo o různé formy suicidálniho jednáni. V šesti 
případech z toho vzorku byly přítomny pouze myšlenky na 
sebevraždu. V sedmi dalších případech byly ze strany 
klientek použity suicidálni výhružky, jako prostředek 
nátlaku na své okoli a prostředek k ziskáni nějakých výhod. 
V těchto případech nedošlo k žádnému sebepoškozeni klientky, 
jelikož zůstalo u plánů a myšlenek. Zbylé suicidálni formy 
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patří již do oblasti samotného suicidia. Demonstrativní 
pokus spáchaly čtyři klientky, v těchto případech však 
nekonaly se záměrem zemřít, bylo tu však velké riziko 
sebepoškozeni. 0 samotný pokus se pokusilo devět klientek. 
Důvody k provedeni demonstrativního či samotného 
suicidálního pokusu jsou různorodé. Uvedu je v následujících 
tabulkách č. 1 a č.2 spolu s ukázkou rodinného prostředí, ze 
kterého k nám klientky přišly a způsobem provedeni. 

Tabulka, č. 1 Demonstrativní pokus 

Rodinná situace Důvod Způsob 
Rodiče rozvedeni, 
svěřena matce, 
otec VTOS 

Neshody 
s matkou, 
přítel 

Požití léků 

Matka zemřela, 
otec malý zájem, 
u babičky 

Po 
zadržení 

Pořezání se 

Matka neschopna postarat 
se - krádeže, sociální 
prostředí 

Upozornění na 
problém, 
pozornost 

Požití léků 

Otce nepoznala, sociálně 
slabá rodina 

Vyhrožování 
matce, vydírání 

Požití 
léků,pořezáníse 
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Tabulka č.2 Suicidální pokus 

Rodinná situace Důvody Způsob 
Rodiče rozvedeni, sociálně 
slabá rodina 

Šikana dvou 
sester,psychické a 
fyzické týrání, 
nechtěla domů 

Požití 
léků 

Rozvod rodičů, svěřena matce, 
střídavě doma a v DD 

Deprese, řešení 
problémů 

Škrcení se 

Rozvod rodičů, svěřena matce, 
nedůsledná výchova 

Nezj ištěno Požití 
léků 

Rozvod rodičů, matka alkohol, 
s otcem se nestýká, sociálně 
slabá rodina 

Pod vlivem 
drog 

Nezj ištěno 

Rozvod rodičů, svěřena matce, 
otec VTOS, matka nový přítel 

Nesmíření se 
s rozvodem rodičů 

Požití 
léků 

Od narození s matkou, 
nezvládá výchovu 

Přítel Požití 
léků 

Rodiče nebyli manželé, 
nejprve u matky, od 
dvou let u prarodičů 

Přítel a gradace 
situace v rodině 

Požití 
léků, 
pořezání 
se 

Úplná rodina „Nenáviděla se, 
chtěla se zabít, 
svět byl špatný, 
proto se chtěla 
zabít" 

Pořezání 
se 

Úplná rodina, rodiče 
malý zájem, u 
prarodičů, alkohol 
v rodině 

Sexuální identita, 
pod vlivem alkoholu 

Skok 
z mostu, 
řezání se 

Pokud se podíváme na důvody demonstrativního suicidálního 
pokusu v tabulce č.l, zjistíme, že zde dvakrát jako spouštěč 
figuruje matka. V jednom z těchto případů použila klientka 
pokus jako vydíráni. Ostatní důvody jsou zastoupeny jednou a 
jedná se o upozornění na situaci, hledáni změny. Podruhé se 
klientka pokusila zabránit umístěni do zařízení. Ve 
způsobech potom převažuje požití léků ve třech případech. 
Dále následuje demonstrativní pořezání, ve dvou případech. 

U samotných suicidálních pokusů jsou důvody rozmanitější. 
Jako příčina se dvakrát objevil přítel a depresivní stavy. 
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Ve dvou případech svou roli také sehrály návykové látky, pod 
jejichž vlivem byl pokus spáchán. Po jednom důvodu je 
zastoupeno psychické a fyzické týrání ze strany rodiny, 
hledání sexuální identity či nesmíření se s rozvodem rodičů. 
Podobně jako u demonstrativních pokusů je nejčetnějším 
způsobem pokusu požití léků, následuje pořezání ve dvou 
případech, jednou v kombinaci s požitím léků. Zároveň jsou 
zastoupeny metody označované za tvrdé jako skok z mostu či 
oběšení, (viz. Přílohy č.3 a č.6) 

Graf č. 5 Způsoby sebepoškozování 

:Způsoby sebepoškozování 

17% 

• 93% 

• Řezáni se H Proplchování se 

Z celkového počtu 49 klientek se sebepoškozovalo 28 
klientek, tedy 57,14%. Ve vzorku sebepoškozujících se 
klientek se jako nejčastější vyskytl způsob řezání se 
různými ostrými předměty. Druhým zjištěným způsobem se stalo 
propichování se, které není tolik vzdáleno prvnímu způsobu 
sebepoškozování. Jiné způsoby sebepoškozování, které můžeme 
najít v literatuře v šetření neobjevily. 
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Tabulka č. 3 Návykové látky a autodestruktivní jednání 

Klient 
ka 

Rodinné klima Poruchy 
chováni 

Auťodestruktivni 
jednáni 

1. Rodina po rozvodu, 
svěřena matce. Ta 
dřivé uživala alkohol. 
S otcem se nestýká. 

Uživáni 
návykových látek 
(pervitin, 
opiáty) 

Pokus pod vlivem 
drog 

2. Rodina po rozvodu, 
svěřena matce, otec 
užival alkohol. 

Uživáni 
návykových látek 

(pervitin+dalši) 
, touláni, 
záškoláctví 

V drogovém opojeni 
se pořezala 

3. Rodiče rozvedeni, 
svěřena matce, alkohol 
zjištěn u matky. 

Uživáni 
návykových 
látek, 
záškoláctví 

Při abúzu drog 
stihy, proto 
sebepoškozováni, 
jinak ne 

4. Rodiče rozvedeni, 
svěřena matce. Matka 
se znovu vdala. 

Uživáni 
návykových látek 
(pervitin), 
útěky 

Bodnuti do břicha po 
užiti drog, řezáni 
se 

5. Rodiče manželé, o 
dceru neprojevovali 
dostatečný zájem, 
svěřena prarodičům. U 
rodičů a pradědečka 
zjištěn alkohol. 

Uživáni 
alkoholu, 
záškoláctví, 
sebevražedné 
pokusy 

Několikanásobné 
pokusy o sebevraždu, 
sebepoškozeni pod 
vlivem alkoholu 
(nejen při něm), 
odmitla alkohol jako 
prostředek k zabití 
se 

Všechny dívky pochází nějakým způsobem z narušeného rodinného 
prostředí. Rodiny byly ve čtyřech z pěti případů rozvedeny. 
V jednom případě rozvedených rodin se zároveň jedná o rodinu 
doplněnou o nového partnera matky. V jednom případě k rozvodu 
nedošlo, ale rodiče nebyli schopni vykonávat rodičovské 
funkce. U doplněné rodiny nebyly zjištěny žádné patologické 
jevy ve výchově ze strany rodičů. Ve všech ostatních rodinách 
se vyskytlo užívání alkoholu ze strany rodičů nebo zákonných 
zástupců. 

Co se týče samotného výběru návykové látky. Jedna z pěti 
klientek neužívala nealkoholové látky, ale samotný alkohol. 
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Pocházela z rodiny, kde u rodičů bylo zjištěno nezdravé 
uživáni alkoholu a u dědečka závislost na alkoholu, kterou 
odmítal léčit. - viz. příloha č. 6) Zbylé klientky užívaly 
pervitin. U dvou docházelo zároveň ke kombinaci a uživáni i 
jiných návykových látek, opioidů. 

U žádné z klientek nebyla droga, návyková látka prostředkem 
k suicidálnimu pokusu, pouze zapříčinila sebepoškozováni nebo 
suicidálni úmysl. V jednom z pěti připadů nebyly k dispozici 
informace o způsobu provedeni pokusu. Ve zbylých případech se 
jednalo o pořezáni či bodnuti se. 

U většiny klientek uživajicich návykové látky byla zjištěna 
emočni labilita a nezralost vývoje. U jedné klientky 
disharmonický vývoj osobnosti a porucha sexuální identity. 
K otázce poruch chováni bylo zjištěno, že v mnoha případech 
se k uživáni návykových látek přidalo téměř vždy školáctvi, 
dále pak útěky z domova a touláni. 

Sebevražedné chováni a sebepoškozováni 

V tabulce č. 4 jsou zaznamenány klientky, které se 
sebepoškozovaly a zároveň se pokusily o sebevraždu. Na těchto 
klientkách je možno ukázat souvislost mezi sebepoškozovánim a 
sebevražedným chováním. Čislo v této skupině je poměrně 
vysoké. Jedná se o deset klientek, tedy o jednu pětinu 
z daného vzorku klientek s autodestruktivnimi tendencemi. 
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Tabulka č.4 Sebevražedné a sebepoškozující jednání 

Rodinné klima Poruchy chování Autodestruktivní jednání 

1. Otce nepoznala, žila s matkou, 
sociálně slabá rodina 

Útěky z domova, 
toulání, 
sebevražedné pokusy 

2005 ve FT Motol kvůli 
sebevražedným pokusům, v 
září 2006 se pokusila o 
sebevraždu. Umistěna v PL 
cca měsic. Často vyhrožuje 
sebevraždou, 
demonstrativně se řeže či 
polyká prášky, vyhrožuje 
matce. 

2. Rodiče rozvedeni, nejprve 
svěřena matce. Poté k otci- u 
něho docházelo k psychickému 
týrání 

Útěky, krádeže 
drogy-pervitin 

Řezání se, suicidální 
myšlenky - proto 
hospitalizace v PL 

3. Rodiče jsou manželé, ale 
nežijí ve spol. domácnosti -
doma násilí, proto umístěna do 
DD 

Útěky, alkohol 2x přepráškování, 2x 
pořezání se, 
sebepoškozováni v případě, 
že je v tlaku a nemůže si 
zapálit cigaretu 

4 . Matka byla od narození s 
dcerou sama-nakonec 
nezvládala-narušené vztahy 

Záškoláctví, krádeže lx se chtěla předávkovat 
brufeny po rozchodu s 
přítelem,"vyřezávala si 
kolečka pro parádu"jméno 
přitele 

5. Rodiče manželé, o dceru 
neprojevovali dostatečný 
zájem, svěřena prarodičům. U 
rodičů a pradědečka zjištěn 
alkohol. 

Záškoláctví, 
sebevraždy, alkohol, 
nikotinismus 

Několikanásobné pokusy o 
sebevraždu, skok z mostu, 
sebepoškození pod vlivem 
alkoholu (nejen při něm) , 
odmitla alkohol jako 
prostředek k zabití se 

6. Rodiče rozvedeni, otec ve 
VTOS, svěřena matce. 

Útěky z domova, DD, 
záškoláctví, 
alkohol, marihuana 

Poranění zápěstí střepem, 
demonstrativni požiti léků 

7. Po rozvodu svěřena matce, 
matka žije v novém manželství, 
otec se nikdy nezajímal. 

Krádeže, útěky, 
marihuana, hrubé 
agresivní chování 

Řezávání se i v průběhu 
pobytu, při problémech. 
Demonstrativni sebevražda-
spolykáni velkého množství 
prášků, aby nemusela jít 
do ústavu tak si podřezala 
zápěstí 

8. Úplná rodina NL, útěky, 
záškoláctví, přítel 
na pervitinu-neni 
hl.důvod k umístění 

Od 11 let ventilace od 
trápení. Říká o sobě, že 
je hodně citlivá, snadno 
ji někdo ublíži. 3x pokus 
o sebevraždu pořezáním, 
vždy se včas zastavila 
nebo byl někdo na blizku. 
Dříve často přemýšlela o 
sebevraždě, trpěla na 
deprese, svět se jí zdál 
zlý,špatný, nenáviděla se. 

9. Rozvod rodičů, v péči matky -
matka se opět provdala. 

Útěky, pervitin Bodnutí do břicha po užití 
drog, řezání se 

10 Rodiče rozvedeni, v péči 
matky, střidavě v DD a doma 

Útěky z domova, 
alkohol, marihuana 

Řezáni, škrceni se -
několik suicidálnich 
pokusů-těžké deprese. 
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Většina dívek pochází z rozvedených rodin. To se týká celkem 
šesti klientek. Dvě klientky pocházi z rodin doplněných, kdy 
si matka vzala nového partnera. U obou rodin nebyly shledány 
viditelné nefunkční prvky, možný alkoholismus rodičů, týráni 
apod. U jedné rodiny ze zbylých dvou úplných rodin byla 
situace odlišná. Rodiče zde neplnili rodičovskou roli a o 
klientku neprojevovali zájem. Bylo u nich shledáno závadové 
chováni. 

Z poruch chováni můžeme jmenovat útěky z domova a s ním úzce 
spojené záškoláctví. Útěku z domova se dopustilo celkem osm 
klientek a záškoláctví bylo bráno jako jeden z důvodů 
k přijeti u sedmi klientek. Také je možné pozorovat častý 
výskyt uživáni omamných látek jako je alkohol, marihuana nebo 
pervitin. 

Způsoby sebevražedného chováni jsou různorodé. V jednom 
případě se jednalo pouze o sebevražedné myšlenky, v ostatních 
byl vykonán pokus či demonstrativni sebevražda. 0 
demonstrativní sebevraždu se pokusily čtyři dívky a nástrojem 
bylo ve všech případech spolykáni většího množství prášků. 
Dále zde máme případy vždy po jedné klientce, kdy se jedna 
pokusila o sebevraždu skokem a druhá uškrcením. 0 
sebepoškozování některé hovořily jako o ventilaci stresu a 
možné úlevě. Což je jeden z možných cilů, proč se postiženi 
sebepoškozuji. Sebepoškozování bylo pácháno nejrozšířenějšim 
způsobem, pořezávánim se. 
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B) Dotazníkové šetření 

Graf č.l Důvody umístění 

Důvody umístěni 

Neshody s 
rodiči 
34% 

Krádeže 
12% 

Utéky 
19% 

Záškoláctví 
22% 

Drogy 
13% 

V grafu č. 1 je možné sledovat důvody umístění klientek, jak 
je samy uvedly v dotazníku, který jim byl rozdán. 
Nejčastějším důvodem v 34%, který klientky uvedly jsou 
„Neshody s rodiči". Záškoláctví přiznalo 22% a útěky jako 
důvod umístění označilo 19% klientek. 

Dívky měly zároveň možnost uvést i další důvody, než ty, 
které jim byly nabídnuty. Pro názornost byly umístěny do 
tabulky č.1 

Tabulka č.l Další důvody umístění 

Klientka Důvod umístěni 
1. Špatné chování 
2. Nespala jsem přes noc doma 
3. Čekání na rozhodnutí o zplnoletění 
4. Neshody s bratrovou přítelkyní, co 

bydlí u nás doma 
5. Brala jsem nůž na bráchu 
6. Drzost, vyhazov ze školy 
7. Kvůli útěku z Klokánku a kvůli tomu 

bydlení (neměli jsme byt) 
8. "Dobrý den" z mé kurátorky 
9. Vůbec nevím, něco s rodiči a nic víc 
10. Kvůli nenavštívení kurátorky 
11. Zavřeli mi matku 
12. Ukončila jsem školu 
13. Problém s třídním učitelem 
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Graf č.2 Průměrné využití ventilací negativní energie 

Průměrné využití ventilací negativní energie 

• Napiju se alkoholu 
• Jdu si popovídat s kamarádem, kamarádkou 
• Rozbíjím věci, házím věcmi, vykřičím se 
B Ublížím sobě 
• Sleduji filmy, tv 
• Píši deník, básně 
B Jsem o samotě, přemýšlím 
• Jdu se bavit s přáteli 

• Dám si drogy 
• Zapálím si cigaretu 
B Poperu se, vybíjim si zlost na někorr 
B Jdu se projít, zasportovat 
B Poslouchám hudbu 
• Kreslím, maluji 
B Pořádně se najím až přejím 
• Uteču 

Výsledcích vzešlých z dotazníku můžeme vidět na Grafu č.l. 
Nejčastěji používaným způsobem ventilace negativní energie 
pojem je „Zapálím si cigaretu" s průměrnou hodnotou 5,08 
bodu. Pojem, který ziskal jako druhý nejvyšši bodové 
ohodnoceni je „Poslouchám hudbu" s 4,90 bodu. 4,16 bodu patři 
třeti položce a tou je „Jdu si popovídat s kamarádem, 
kamarádkou". Nad tříbodovou hranici se ještě dostaly položky 
„Jsem o samotě, přemýšlím" (3,31 bodu) a „Jdu se bavit 
s přáteli" (3,37 bodu). Ostatní položky se nad tuto hranici 
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nedostaly, maji průměr nižši jak tři, ale vyšší jak dva. 
Hovoříme o položkách „Jdu se projit, zasportovat" s hodnotou 
2,63 a „Kreslím, maluji" s hodnotou 2,31. 

Zhruba v polovině škály se pohybuji možnosti zvládáni 
stresové situace jako „Sleduji filmy" a také relativně vysoké 
čislo u hodnoty „Dám si drogu" s hodnotou 1,51 na mistě 
devátém. S nemalým rozdílem následuje „Plši denik, básně" 
s 1,49 a „Rozbijim věci, házim s věcmi, vykřičím se" s 1,41 
bodovým ohodnocením. 

„Poperu se, vybijim si zlost na někom jiném" skončilo 
na posledním mistě s 0,40 body. Druhou pozici od zadu zaujímá 
položka „Uteču" s průměrem 0,80 body. Položka „Ubližim sobě, 
popálenim, řezánim apod." skončila těsně nad hranici 1 bodu s 
průměrnou hodnotou 1,02. 

Graf č.3 Procento sebepoškozujících se klientek 

Sebepoškozující se a nesebepoškozujfcí se klientky 

• Sebepoškozující se 
• Nesebepoškozující se 

Klientek, které potvrdily autoagresi, se v anketě 
objevilo 26%, což je poměrně vysoký údaj. Procentuelní 
vyjádřeni odpovídá počtu 21 klientek, které maji tendence 
řešit stres sebepoškozovánim. 

Dotazník byl zaměřen na obecné zjištěni rozšířeni 
sebepoškozováni mezi specifickou skupinou dotazovaných. Nelze 
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tedy zjistit vice podrobnosti o sebepoškozovaných a způsobech 
sebepoškozováni. 

Graf č.4 Srovnání sebepoškozujích se a nesebepoškozujících 
se klientek 

Srovnání sebepoškozujících se a nesebepoškozujících se 
klientek 

Uteču 

Jdu se bavit s přáteli 

Pořádně se najím až přejím 

Jsem o samotě, přemýšlím 

Kreslím, maluji 

Píši deník, básně 

Poslouchám hudbu 

Sleduji filmy, tv 

Jdu se projít, zasportovat 

Poperu se, vybíjím sí zlost na někom j iném 

Rozbíjím věci, házím věcmi, vykřičím se 

Zapálím si cigaretu 

Jdu si popovídat s kamarádem, kamarádkou 

Dám si drogy 

Napiju se alkoholu 

0 1 2 3 4 5 6 

• Nesebepoškozujlcí se • Sebepoškozujlcí se 

V grafu č.3 si můžeme všimnout zajimavých rozdilů mezi těmi 
klientkami, které sebepoškozováni zaškrtly a mezi těmi, co u 
něho uvedly nulu. V závorkách jsou jako prvni uvedeny hodnoty 
pro sebepoškozujici se klientky, druhé hodnoty pro klientky, 
které sebepoškozujici tendence nepřiznaly. Mnohdy nejsou 
rozdily tak markantní, jaké bychom mohli případně očekávat. 

Téměř zanedbatelné rozdily je možné vidět u hodnot „Zapálím 
si cigaretu" (5,18;5,03) „Plši denik, básně" (1,53;1,47), 
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„Pořádně se najím, až přejím" (1,12;1,16), „Jsem o samotě, 
přemýšlím" (3,47;3,22) či „Kreslím, maluji" (2,29;2,31). 

Největší rozdíly byly zaznamenány u následujících hodnot 
vyrovnávání se stresovými situacemi. „Dám si drogy" 
(0,88;1,84), „Napiji se alkoholu" (2;0,81), „Rozbijim věcmi, 
házim věcmi, vykřičím se" (2,18;1) a pojem „Uteču" 
(1,24;0,56). Klientka si tímto způsobem může opět nějak 
uškodit, ublížit si. Překvapující byl proto pojem „Dám si 
drogy". Vyšší výsledek byl očekáván u sebepoškozujících se 
klientek, než u nesebepoškozujících se. Ostatní hodnoty vyšly 
větší ve prospěch sebepoškozujích se klientek. Hodnotu měly 
téměř vždy dvojnásobnou. 

Dalši způsoby negativní ventilace 

Anketa nemohla obsáhnout všechny způsoby ventilace 
negativní ventilace, proto v ni byl dán prostor v kolonce 
„Jiné", aby sama respondentka doplnila a ohodnotila dalši 
možný způsob, jak se vyrovnává se stresem či depresi. Tuto 
kategorii mnoho divek nevyužily. Kategorii využilo deset 
klientek. Tři klientky odpověděly, že by si „Promluvily se 
svým přítelem" přičemž tuto možnost ohodnotily nejvýše možným 
způsobem šesti body. Na druhém mistě se objevily „Myšlenky"a 
„Rychta", obě možnost uvedly vždy dvě klientky. Po jedné 
odpovědi byl v kolonce zastoupen „Sex", „Složím skladbu", 
„Zarapuji si" a „Dlouho nepřijdu domů". 
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5.5 Závěr šetřeni 

Předchozí šetření poskytlo zajímavé informace, jednak ze 
strany sběru dat ze spisových materiálů klientek a jednak 
z dotazníkového šetření. 

První část šetření byla zaměřena na výskyt a příčiny 
sebepoškozujícího a sebevražedného jednání. Šetření ukázalo, 
že většina klientek s autodestruktivními myšlenkami pochází 
z rodin rozvedených, neúplných či se potvrdil výskyt 
patologické chování na straně rodičů. Zároveň se samotná 
dysfunkčnost rodiny mohla stát podmínkou pro přijetí dívky do 
diagnostického ústavu. Mezi nejčastější důvody přijetí do DÚM 
můžeme počítat útěky, záškoláctví a užívání návykových látek. 
V této souvislosti nemůžeme hovořit o tom, že k přijetí 
stačil pouze jeden důvod např. útěky z domova. Jednotlivé 
důvody se navzájem kombinovaly a podmiňovaly. Umístění do DÚM 
bylo zároveň vyústěním dlouhodobějšího problémového chování 
klientky a kombinací několika důvodů. Z jednotlivých důvodů 
pro přijetí byly pak vybrány poruchy chování. Dominovaly 
útěky a záškoláctví. Co se týče autodestruktivního jednání, 
tak bylo objeveno zhruba u jedné pětiny klientek. Nejčastěji 
docházelo k sebepoškozování v podobě pořezávání se ostrými 
předměty. Pokus o sebevraždu se vyskytl v deseti případech a 
někdy se jednalo velmi závažné činy, jako skok z mostu či 
oběšení. Několikrát bylo sebepoškozující nebo suicidální 
jednání použito jako nátlak na své okolí a k dosažení cíle. 
Suicidální pokus se v pěti případech objevil jako následek 
užívání návykových látek, nejčastěji pod vlivem pervitinu. 
Jako prostředek suicidálního jednání si dívky vybraly 
nejčastěji nadměrné požití léků. V několika případech došlo i 
ke kombinaci s pořezáním zápěstí, což statistiky označují za 
způsob s největším výskytem v oblasti tohoto jednání. 
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Ve druhé části šetřeni bylo zjišťováno, jak se klientky DÚM 
vyrovnávají s negativními emocemi. Klientky, které označily 
na škále možnosti sebepoškozeni, vyšly z šetření jako 
agresivnější. Jejich agresivita se častěji projevila jak ve 
vztahu k věcem tak i lidem. Tyto dívky zároveň zneužívaly 
vice alkohol či na stres častěji reagovaly zapálením 
cigarety, nebo od problému utekly než divky, které 
sebepoškozeni negovaly. 
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Závěr 

S ohledem na nedostupnost literatury k tématice 
sebepoškozováni a sebevražedného jednáni mladistvých jsem se 
i přesto, snažila o ni podat alespoň ucelený pohled 
v teoretické rovině. Zároveň jsem tim upozornila na fakt, že 
by se ji měla věnovat větši pozornost ze strany odborníků. 

Sebepoškozováni je jednou z forem autodestruktivniho 
jednáni, kdy si osoba záměrně způsobuje bolest a zraněni bez 
vědomého úmyslu zemřit. Z prvni části praktického šetřeni 
vyplynulo a zároveň potvrdilo teoretická východiska a 
statistické údaje, že nejčastějšim způsobem sebepoškozeni 
bývá pořezáni se ostrými předměty různého původu. Úlevu, 
kterou jedinci sebepoškozováni přináší potvrdily přimo po 
samotném aktu některé klientky jako odpověď na dotaz, co ti 
to přináši? Úleva je však dočasná a jedinec je tak nucen své 
chováni opakovat. Do jisté miry se na něm stává závislým. 

Oproti tomu při suicidálnim pokusu jedinec koná se záměrem 
zemřit. Často docházi ke kombinaci jednotlivých způsobů 
suicidálnich pokusů. Nejčetnějšim se i u klientek 
diagnostického ústavu stalo požiti léků, které se všeobecně u 
děti a mládeže vyskytuje. 

Souvislosti a rozdily mezi sebepoškozujicim se a 
sebevražedným jednáním nejsou však zatim přesně známy. 
Kocourková (2003) uvádi, že někteří odbornici hovoři o 
zvýšeném riziku suicidálniho chováni u lidi, co se 
sebepoškozuji. Šetřeni diplomové práce tuto možnou souvislost 
v několika případech potvrdilo a dokázalo, že je potřeba 
těmto klientkám věnovat případně zvýšenou pozornost 
dostupného personálu. 

Autodestrukt ivni jednáni se může objevovat v úzké i širši 
souvislosti s některými poruchami chováni. Skutečnost, že se 
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v posledních letech objevil nárůst sebevražedného chování ve 
spojitosti s poruchami příjmu potravy či užívání návykových 
látek, jsem v šetření zcela nepotvrdila z několika důvodů. 
Klientky, které by byly přijímány z důvodu poruchy příjmu 
potravy se ve sledovaném období nevyskytly. Zároveň nebylo 
možné potvrdit tvrzení o nárůstu pokusů pod vlivem návykových 
látek, jelikož patřily k nejčastějšim důvodům umístění 
klientek. To však nemění nic na faktu, že tyto pokusy byly 
zaznamenány. Šikanu jako dalši možný spouštěč 
sebedestruktivního jednání nebylo téměř možné vysledovat. 

Klientky diagnostického ústavu vesměs vždy pochází 
z narušeného a nefunkčního rodinného prostředí, což ze 
šetření zcela jasně vyplynulo. Černý (1970) hovoří o větším 
riziku sebevražedného chování v takovémto prostředí. Na 
základě těchto zjištěni by bylo vhodné, aby se odbornici 
v pomáhajících profesích zaměřili na pomoc těmto rodinám. Ta 
by však neměla začínat teprve v době, kdy došlo k vážnějšímu 
narušení rodinného prostředí, ale měla by spočívat ve 
vyhledáváni těchto rodin. Problém, kterého jsem si vědoma a 
je důležité ho zmínit, je však nedostatečný počet pracovníků 
v této oblasti. Často se totiž stane, že se ditě či 
dospívající ocitne uprostřed krizové situace. V takovém 
případě by měl být kladen důraz na odbornost pracovníků 
v zařízeních různého charakteru, pokud by se jedinec ocitl 
v jejich péči. Klienti, nacházejíc! se v obdobi dospíváni, 
které je charakteristické hledáním identity a upevňováním 
roli, by tak dostali možnost stabilizovat a zlepšit svou 
stávájici situaci. Pedagogičti pracovnici by měli být 
neustále seznamováni a konfrontováni s novými informacemi a 
měli by mit možnost dalšího vzděláváni a rozšiřováni 
dovednosti v dané oblasti. 
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Příloha č.1 Výňatek z Mezinárodni klasifikace nemoci 
Kapitola XX 
Zevni příčiny nemocí a úmrti (V01-Y98) 
Záměrné sebepoškozeni (X60-X84) 
Zahrnuje: předpokládané sebepoškozeni nebo otravu; sebevraždu 

• X60 Záměrná sebeotrava účinky neopioidních analgetik, 
antipyretik a antirevmatik 

• X61 Záměrná sebeotrava účinky antiepileptik, sedativ, 
hypnotik, antiparkinsonik a psychoaktivních látek 
neklasifikovaná jinde Zahrnuje: antidepresiva, 
bartibituráty, neuroleptika, psychostimulantia 

• X62 Záměrná sebeotrava účinky narkotik a psychodyleptik 
(halucinogenů) neklasifikovaná jinde 
Zahrnuje: kanabis (a jeho deriváty), kokain, 
kodein,heroin, kyselinu lysergovou (LSD), meskalin, 
megafon, morfin, 
alkaloidy opia 

• X63 Záměrná sebeotrava účinky jiných látek, působících 
na vegetativní nervový systém 

• X64 Záměrná sebeotrava účinky jiných a nespecifických 
látek a biologických prostředků 

• X65 Záměrná sebeotrava alkoholem 
• X66 Záměrná sebeotrava biologickými seberozpoštědly, 

halogenovanými uhlovodíky a jejich parami 
• X67 Záměrná sebeotrava plyny a jinými parami 

Zahrnuje: kysličník uhličitý, užitkové plyny 
• X68 Záměrná sebeotrava pesticidy 
• X69 Záměrná sebeotrava jinými nespecifikovanými 

chemickými a škodlivými látkami 
Zahrnuje: leptavé aromatické látky, kyseliny, 
alkalické žiraviny 

* X70 Záměrné sebepoškozeni věšením, škrcením a dušením 



• X71 Záměrné sebepoškození topením, ponořením 
• X72 Záměrné sebepoškození ruční střelnou zbraní 
• X73 Záměrné sebepoškození puškou, brokovnicí a silnější 

výbušnou zbraní 
• X74 Záměrné sebepoškození jinou a nespecifikovanou 

výbušnou zbraní 
• X75 Záměrné sebepoškození výbušninou 
• X7 6 Záměrné sebepoškození ohněm a plameny 
• X77 Záměrné sebepoškození párou, horkými výpary a 

horkými předměty 
• X78 Záměrné sebepoškození ostrým předmětem 
• X7 9 Záměrné sebepoškození tupým předmětem 
• X80 Záměrné sebepoškození skokem z výšky 
• X81 Záměrné sebepoškození působením pohybujícího se 

předmětu nebo skokem pod něj 
* X82 Záměrné sebepoškození užitím motorového vozidla 
• X83 Záměrné sebepoškození jiným specifikovaným způsobem 

Zahrnuje: řízení letadla, elektrickým proudem, leptavými 
látkami (mimo otravy) 

• X84 Záměrné sebepoškození nespecifikovaným způsobe 
• Z91.5 V osobni anamnéze sebepoškození 

Zahrnuje: parasuicidální jednání, sebeotravy, 
sebevražedný pokus 



Příloha č.2 Dotazník 
Prosím vás o vyplnění dotazníku. Představte si, že máte depresi, jste (pro vás) 
ve stresové situaci (např. rodiče jsou na vás naštvaní; přišlo se na něco 
Špatného, co jste udělali; problém s partnerem atd.- může to být cokoliv). Před 
sebou máte několik způsobů, jak takové situace můžete zvládat. U každé 
možnosti zakroužkujte čísla od nuly do šesti podle toho, jak vám je který 
způsob blízký. U důvodů umístění můžete zaškrtnout i více možností. 

Mnohokrát děkuji. 

Věk 

Důvod umístění v DÚ 

a) Záškoláctví 
b) Drogy 
c) Útěky 
d) Krádeže 
e) Neshody s rodiči 
f) Další 

Řešení situace: 

a) Napiji se alkoholu 
b) Dám si drogy 
c) Jdu si popovídat s kamarádem, kamarádkou 
d) Zapálím si cigaretu 
e) Rozbíjím, házím věcmi, vykřičím se 
f) Poperu se, vybiji si zlost na někom jiném 
g) Ublížím sobě např. řezáním, propichováním,pálením se 
h) Jdu se projít, zasportovat 
i) Sleduji filmy, tv 
j) Poslouchám hudbu 
k) Píši deník, básně 
I) Kreslím, maluji 
m) Jsem o samotě, přemýšlím 
n) Pořádně se najím až přejím 
o) Jdu se bavit s přáteli 
p) Uteču 
q) Jiné 

0 1 2 3 4 5 6 
0 12 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 12 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 6 
0 12 3 4 5 6 
0 12 3 4 5 6 



Příloha č. 3 Suicidální pokus oběšením, suicidální výhrůžky 

Pavla (1990) 

Matka nar. 1969, v současné době je stále na mateřské 
dovolené. Otec nar. 1966, pracoval jako topič ve Stráži pod 
Ralskem. 

Nezletilá se narodila z manželství rodičů. Rodiče se v roce 
2001 rozvedli a od té doby došlo několikrát ke změně 
výchovného prostředí. Polorodý bratr Pavel (1996), který se 
matce narodil ze vztahu s vietnamským státním příslušníkem, 
byl v minulosti umistěn v DD ve Frýdlantě. Matka žije 
v současnosti s panem F. Z jejich společného soužití se 
narodily dvě děti - Karla (2003) a Daniela (2000). Partner 
matky byl veden na úřadě práce. Celá rodina pobirá dávky SSP. 
Otec je rozvedený a nemá dalši vyživovací povinnost. Pavlu 
měl naposledy v době letních prázdnin 2006. Pavla matce 
pomáhala s hlídáním dětí a s ohledem na počet dětí se Pavle 
nedostávalo tolik pozornosti ze strany matky, jak by si 
přála. 

Pavla byla zařazena do školy 1.9.1997 rozhodnutím ředitele 
byla od počátku do ZvŠ. Pavla v průběhu školni docházky 
třikrát změnila školu. Ze závěrečné zprávy ze školy 
vyplynulo, že Pavla pedagogické pracovníky respektovala bez 
problémů, byla citlivá k jejich doporučením, záleželo jí na 
vztazích. Ve škole pracovala dle svých možnosti, s učitelem 
při vyučování velmi dobře spolupracovala. Učivo ovládala 
průměrně, nové poznatky si byla schopna osvojit, dělalo ji 
však potíže chápání věcí v souvislostech, logické pochopeni 
problému. 

V roce 2005 byla umístěna do DDÚ Liberec. Důvodem k umístěni 
byly útěky z domova měly pokročilý charakter, nebyly pouze 
demonstrativni či epizodické, představovaly již únik do 



asociálního života, kde se plně realizovala. Absence 
vnitřních zábran a neschopnost rozlišovat reálné nebezpečí 
zvyšuji nebezpečnost útěku. Neuměla se z útěku sama vrátit, 
dobrovolně setrvávala i v ohrožujícím prostřed! (např. 
fetáci, žebráni na ulici, nočni klub atd.). Pavla je 
orientovaná na volnost, zábavu, společnost, vyhledává nové 
podněty, je lehkovážná, dobrodružné povahy. Předčasný 
pohlavní život a pokročilé sexuální zkušenosti. V době 
umístěni byla žákyni 9. postupného ročniku. Poslední škola ji 
hodnotila jako žákyni s častými výkyvy nálad, občasnými 
hysterickými záchvaty, se sklony k sebepoškozováni. Při 
vyučováni byla pracovitá, snaživá, pracovala dle svých 
možnosti. V chováni byla mnohdy vtiravá a nerespektovala 
hranice. V DDÚ zvláště v adaptační fázi časté hysterické 
reakce a projevy, sama upozorňovala, že se takto chová, bylo 
však patrné, že se jedná o zafixovaný způsob řešeni obtížných 
situaci než o psychickou anomálii. Postupně podobných projevů 
ubývalo, byla schopna se chovat normálně, respektovat daná 
pravidla. Sklony ke zkratkovitým a impulzivním reakcim se 
projevovaly v průběhu celého pobytu. V kolektivu děti byla 
nejistá, křečovitá, z toho pramenící reakce byly častým 
zdrojem konfliktů. Citila se ohrožená ze strany ostatních a 
měla problém včlenit se do kolektivu. V obtížnějších 
situacích provázejících soužití mezi ostatními dětmi 
reagovala neadekvátně - hádavost, slovní agresivitou nebo 
naopak pláčem. 

Alarmujíc! je i snadná zneužitelnost divky, od dětstvi si 
sebou nese roli „zneužívané oběti" a nevědomě ji 
vyhledává(Matka uváděla neprokázané sexuální zneužíváni 
nevlastním bratrem a druhem matky). Z rodiny si osvojila 
baterie manipulačních strategii, aby vybojovala pozornost 
pečující osoby je schopna vyhrožovat i sebeubliženim (má to i 



jako sebezáchovné řešeni situace, ve smyslu: Sama to 
nezvládnu, potřebuji pomoc a blízkost někoho")např.během 
pobytu v DPL demonstrativně automutilovala. Během pobytu 
v DDÚ sebeublížení jen ve verbalizované podobě do deníku 
v zátěžové situaci. Po návratu z útěku v DDÚ vystavena 
velkému tlaku, který ustála, a již se naučila pozitivním 
způsobem říkat o pomoc. Tento způsob komunikace probíhal přes 
výrobky, deníky nebo vypovídání funguje zároveň jako ventil 
napětí. Na pozadí sebeubližování zaznívá i problém 
v sebepojetí:" jsem špatná". Podceňuje se, prožívá se jako 
„ošklivá" a o to snadněji podléhá „oceňujícímu zneuživateli" 
(i kamarádi z party). 

V červnu 2006 byla zařazena do 1. ročníku obor Výroba 
konfekce ve VÚ Černovice. Po svém příjezdu se stranila 
skupiny a vyjadřovala se s despektem o ostatních jejích 
členech. Možnou nejistotu zakrývala přehnaně sebejistým 
vystupování a delegovala se do sociálního statusu a sociální 
role. Probíhalo u ní střídání nálad. Dostávala jinou 
informaci o své osobě než jak by chtěla být viděna. S okolím 
nebyla v kongruenci. Pokud byla úkolována, byla nutná vyšší 
kontrola finálního produktu, osobní hygienu dodržovala pod 
kontrolou. Normy a mantinely chápala, ale nehodlala se jimi 
řídit. V hovorech proklamovala svou sexuální apetenci a sama 
sebe označovala za „nymfomanku" projevovala zájem o chlapce. 
Na počátku nešlo určit, zda se jednalo o pózu. 

Ve VÚ byla údajně šikanována, bylo provedeno šetření mezi 
pedagogickými pracovníky a šetření formou individuálních 
pohovorů a řízeného rozhovoru mezi dívkami, které s P. 
docházeli do přímého kontaktu nebo s ní chodily do školy. 
Šetření prokázalo, že kromě běžných konfliktních životních 
situacích nebyla P. středem ponižujícího týrajícího či 



nedůstojného jednáni. Následně byla převezena do DÚM 
v Praze. 

V DÚM Pavla dobře navázala kontakt, byla přiměřeně sdilná, 
v projevu nejistá. Chovala se slušně, někdy až servilně. 
Z psychologické zpráva vypovídá, že je osobnost spiše 
submisivní, uzavřená, lehce ovlivnitelná a manipulovatelná 
silnějšími jedinci. Intelektově v pásmu podprůměru. Zhoršena 
je koncentrace pozornosti. Syndrom ADHD. Hranou sebejistotu 
střidá nizké sebehodnoceni. Emočně nezralá, s častějšími 
výkyvy nálad, nápadná je výrazná vnitřní tenze. Se známkami 
citové deprivace. Motivačně - volni složka je slabá, nizký je 
práh frustračni tolerance, minimální schopnost 
sebediscipliny. Ze zájmů uvádí ruční práce, manuálně je 
šikovná. 

V nových podmínkách si pomalu a obtížně zvykala. Často 
utíkala do somatických potiži. Mezi vrstevnicemi měla potíže 
svými náladovými výkyvy, i zde dávala přednost světu 
dospělých. Uváděla, že si s nimi lépe rozumí. Autoritu 
respektovala, často se chovala familiérně. Nebyla schopna 
rozpoznat a respektovat vymezená pravidla a hranice. 

Během pobytu zmínila obavu, aby se časem nezačala 
sebepoškozovat, což už dělala na psychiatrii, kde byla v roce 
2005 dvakrát hospitalizována. Mívala někdy stavy, kdy chtěla 
umřít. 

Z DÚM Praha byla 27. 11. 2006 převezena, do VÚ Místo. Po 
dvou dnech odtud utekla. V prosinci byla zadržena Policii ČR 
na podnět matky, která Pavlu viděla s nějakým kamarádem. V 
lednu 2007 došlo u Pavly k pokusu o sebevraždu. Z nočního 
hlá šeni vyplývá, že nočni vychovatelka byla jednou z klientek 
upozorněna na divné dýcháni P. a po svém příchodu zjistila, 
že měla kolem krku pevně uvázanou tkaničku. Tkaničku sejmula. 
Zkontrolovala ústní dutinu a dech. Pavla byla promodralá a 



apatická. Byla zavolána záchranná služba. Do jejího příjezdu 
byla Pavla pod dohledem, byla převezena do nemocnice 
Chomutov, při odjezdu byla již schopná komunikovat s lékaři. 
Závěr byl úmyslné sebepoškození oběšením. Po suicidálnim 
pokusu byla hospitovalizována na dětském odděleni v nemocnici 
Chomutov. Při přijeti byla v silné tenzi, o události nechtěla 
hovořit, mluvila nesouvisle, rychle měnila témata 
k rozhovoru. Tok řeči přerušovala dotazy, které odváděly 
pozornost. V Místě se jí nelíbí.1, ostatní klientky se k ni 
nechovaly hezky. Suicidálni tendence otevřeně přiznávala, 
jsou aktuální. Byl informován specialista v oboru psychiatrie 
a požádán o konzultaci. 

Dne 5.1.2007 byl ukončen její pobyt v DDŠ a opětovně 
přemístěna do diagnostického ústavu v Praze. Dívka měla být 
pod individuálním dohledem a podporována. To však 
nezabránilo, aby se o podobný suicidálni pokus, jako v Mistě 
nepokusila znova. Následně byla odvezena do DPL Motol. 

Na konci března 2007 byla převezena z FN Motol do PL Bohnice 
na pavilon 28 - dětské odděleni. 



Přiloha č.4 Suicidálni pokus pod vlivem návykových 

láťek 

Markéta (1990) 

Matka, narozená v roce 1971 v Plzni, servírka vedená na ÚP -
v domácnosti. Otec narozený v roce 1967 ve Strakonicích. 

Po rozvodu rodičů byla Markéta a spolu s jejim mladším 
bratrem (1993) svěřena do péče matky. Biologický otec se o 
výchovu nezajímal, žil v Itálii a cca před 5 lety zemřel. 
V rodině je od roku 1997 nevlastni otec, který má s matkou 
nezletilou dceru. Vztah M. k nevlastnímu otci je rivalitni, 
bojuje s nim o přižeň matky. 

Dle dokumentace byla Markéta hospitalizována na dětském 
odděleni psychiatrické kliniky v roce 2005 pro poruchy 
chováni. Povinnou školní docházku splnila v červnu 2005 
absolvováním 9. ročniku ZŠ. Následně byla přijata na SOŠ a 
SOU obchodu, služeb a provozu hotelů, obor Kuchař-čišnik pro 
pohostinství. Ke dni 20.11.2006 bylo studium ukončeno pro 
masivní záškoláctví. 

V rodině nebyly problémy až do listopadu 2006. V tutéž dobu 
se dostavila matka na odbor sociální péče, že s Markétou jsou 
opakované problémy. Problémy se objevily již na základní 
škole a to v podobě docházky, které matka řešila s odbornými 
lékaři. Problémy s docházkou měla i na středni hotelové 
škole. I přes snahu matky problém řešit byla M. ze školy 
vyloučena. Nezletilá měla v poslední době značné výkyvy nálad 
a jeji chováni bylo nesnesitelné. Docházelo k častým hádkám a 
odmítla návštěvu psychologa. Z domácnosti se ztrácely peníze. 
Na základě těchto problémů podala matka u Okresního soudu 
návrh na předběžné opatřeni, na jehož základě byla umístěna 
v diagnostickém ústavu. 



Před nástupem do diagnostického ústavu byla hospitalizována 
ve FN pro úmyslné závažné poraněni břicha, které si způsobila 
sama pod vlivem psychotropnich látek (pervitin, marihuana). 
V té době ji matka sdělila, že než nastoupl léčbu a dětské 
detoxifikačni jednotce v Praze, tak nebude doma, ale umístěna 
do diagnostického ústavu. Z tohoto M. usoudila, že ji matka 
doma nechce, že o ni nestojí, přitom ona má matku ráda a 
považuje ji za jediného blízkého člověka. Přiznala, že 
s matkou si nerozumí, ale opakuje, že ji přesto má ráda a že 
když bude v Praze, tak ji nebude moci vidat. Poranění břicha 
bylo diagnostikováno jako sebevražedný pokus. Dále u M. byl 
diagnostikován Syndrom závislosti (F152), Poruchy 
přizpůsobení (F432), Porucha chování vázaná na vztahy 
k rodině (F910) a Socializovaná porucha chováni (F912). 

Do Diagnostického ústavu v Praze byla přijata po propuštěni 
z nemocnice v lednu 2007. Zpočátku se na nové podmínky 
adaptovala s výraznými obtížemi. Usilovala o dominantní 
postaveni ve vrstevnické skupině, nebyla však akceptována. Je 
velmi sebevědomá, ambice výrazně převyšovaly její možnosti. 
Do konfliktu vstupovala již na slabý podnět, neustále se 
snažila být středem pozornosti. V zátěži hledala možnosti 
úniku (často do nemoci). Během pobytu v DÚM byla dvakrát 
hospitalizována (chirurgie, psychiatrie), vždy pouze 
krátkodobě. Autoritu dospělého respektovala pouze formálně, 
ráda by byla vnímána jako rovnocenný partner. 

K jednotlivým činnostem přistupovala bez výrazného zájmu. 
Zadaný úkol plnila pouze tak, aby nemohla být postihována za 
neplnění povinností. Ráda svou náplň práce přenesla na někoho 
osobnostně slabšího, toto jednání však nemělo úspěch. Při 
plněni didaktických programů byla vidět průměrná intelektová 
výbava, všeobecný přehled je na nizké úrovni. Obtižně dlouho 
koncentruje pozornost. Schopnost logického myšleni je na 



průměrné úrovni. Celkově školní vědomosti odpovídaly 
dosaženému vzdělání při dané klasifikaci. Měla vysoké mínění 
o své inteligenci, hovořila o maturitě a vysoké škole, 
postrádá však volní výbavu a schopnost systematické práce. 

Markéta byla kuřačka a nekuřácký program užívala zpočátku 
s velkými problémy, postupně došlo ke zklidnění. Nebyla 
problémovým uživatelem alkoholu. Z nealkoholových drog 
užívala kanabinoidy, stimulanctia pravidelně cca 1,5 roku. 
V únoru 2007 měla být přijata do PL Jemnice. 

Po pobytu byla M. převezena do jednoho z výchovných ústavů. 
Několikrát z něho utekla a objevila se na záchytu z našeho 
ústavu. Zanedlouho dosáhne zletilosti. 



Příloha č.5 Případ sebepoškozování 

Lenka(1990) 

Lenka se narodila jako manželská, je třetím dítětem svých 
rodičů. Manželství rodičů stále trvá. Otec nar. 1950 pracuje 
jako hlídač a matka nar.1956 pracuje jako pekařka. 
V minulosti byla trestána (krádež na krytí manka). Bratři 
jsou zletilí, nezaměstnaní, oba žili u rodičů. Starší 
z bratrů má zkušenosti s drogou. 

Rodina se často stěhovala. Domácnost průměrně udržovaná. 
Životní standart a materiální podmínky slabě pod průměrem. 
Finanční situace rodiny je poměrně dobrá, oba rodiče pracují. 
Zkušenost s alkoholem, drogou a sexuální zkušenost má. Kouří. 

Školní docházku zahájila v roce 1996 v Havlíčkově Brodě. 
Škola ji hodnotila jako bystrou a inteligentní žákyni, která 
by v případě, že by patřila mezi dobré žáky. Měla však 
rozsáhlou absenci. Pokud navštěvovala školu, neměla žádné 
výchovné problémy, byla slušná a vstřícná. Má sklony 
k sebepoškozování (pořezala si ruku sklem nebo žiletkou, 
pálila si ruku cigaretou). 

Lenka žila v úplné rodině se svými staršími bratry. Výchova 
dětí spočívala především na matce, která byla ve výchově 
nedůsledná. Lenka byla členkou závadové party. Starší bratr 
Jan bere drogy, ona sama kouří marihuanu a má sexuální 
zkušenost před 15 rokem. V roce 2004 byla vyslýchána před 
soudem jako svědek a poškozená, kde vyšly najevo zkušenosti o 
jejích sexuálních zkušenostech. Ráda si vymýšlela, matka 
nezvládala její výchovu a otec se držel spíše dál. Ani jeden 
z nich tedy nebyl schopen zajistit výchovu Lucie. V citových 
vztazích vyjadřovala kladné vztahy ke všem členům rodiny, 
k bratrům a otci byly méně časté, nejvíce kladných vztahů 



přijímala a projevovala k matce. Přiliš důvěrné city 
nepřijímala ani neprojevovala. 

V roce 2005 byl soudem podán návrh na předběžné opatření a 
Lenka byla umístěna do Dětského diagnostického ústavu v ČB. 

Sebepoškozovánim si způsobovala úlevu v emočně náročných 
situacích, hledala mimořádné zážitky a bylo jí i jistou 
formou upozorňování na sebe. Zároveň byla otevřená všemu 
novému, toužila po zážitcích, vzrušeni, nebála se 
experimentovat , proto nastaly zřejmě zkušenosti s drogou i 
se sebepoškozovánim. Sama o sebepoškozování hovořila tak, že 
se řezala „vším, co bylo po ruce" a že ji to naučila její 
nejlepši kamarádka. Dělala to prý od svých 12 let. Měla také 
v oblibě bizarní hry - s místními chlapci se mlátí klouby do 
kloubů a to tak, že má ruku oteklou. Říkala: „ Bolest mi 
nevadl." 

Po jejím opuštění byla uložena ústavní výchova a Lenka od 
dubna 2005 umístěna v DD v Humpolci. Do DÚ v Praze se dostala 
na základě žádosti DD v Humpolci, kde byla velmi náladová, 
veškeré činnosti prováděla s nechutí a připomínkami, nebo se 
do činností vůbec nezapojovala. Blízkost k jejímu bydlišti ji 
sváděla k útěkům za problémovými kamarády. I styk s rodinou 
byl DD v Humpolci nehodnocen dobře, matka divče přivážela 
penize a cigarety. V září 2006 začla Lenka navštěvovat SOU 
zemědělského a technického v Humpolci, obor vychovatel koni. 
Zvolený obor prezentovala jako svůj životní zájem a jiný 
studovat nechtěla, byla školou vyhodnocena jako neukázněná a 
z několika předmětů propadala. 

Do DÚM v Praze byla přijata 20.2.2006. S adaptaci v ústavu 
neměla problémy, automaticky se zapojila do skupiny. Bylo 
znát, že je na podobné prostřed! zvyklá. Byla komunikativní, 
sdilná a spolupracujici. Brzy si získala dominantní pozici ve 
skupině, kterou však nezneužívala, dokázala být emfatická a 



ostatní podpořit. Velmi dobře zvládala přidělené funkce 
v kolektivu a dokázala si vytvořit přirozenou autoritu. 

Konflikty nevyvolávala, ale ani je nevyhledávala, při 
drobných konfliktech mezi dívkami se snažila o kompromisní 
řešení. Autoritu vychovatele respektovala, ráda vyhledávala 
jeho společnost. Zpočátku diagnostického pobytu unikala do 
samoty a čekala na příchod vychovatele. Lenka svým chováním 
často vyžadovala pozornost dospělé autority. Ačkoli se 
snažila vystupovat sebevědomě, byla hodně citově i sociálně 
nejistá a citlivá. Měla velmi nizké sebehodnoceni, které 
mohlo být reakci na traumatické události v jejim životě. 
Jednou její strategií získání pozornosti bylo časté 
demonstrativni sebepoškozováni (časté propichováni kůže 
zavíracími špendlíky atd.) a také sklon ke konfabulacim. 
Přítomnost vychovatelů a dalších odborných pracovníků 
vyhledávala často, ráda si s dospělými povídala. Snažila se o 
dobré hodnoceni a pochvala vychovatelů byla pro ni velmi 
motivuj ici. 

Lenka nestřídala rychle nálady. Obvykle bylo jeji rozpoložení 
přiměřené situaci. V zátěžových situacích jednala často 
impulzivně a nepromyšleně, bez větši schopnosti sebereflexe. 
Také utíkala do samoty a své pocity se snažila vyjádřit 
pisemně. 

V jednom ze svých rozhovorů s psychologem uvedla, že se ji 
otec pokusil znásilnit a popisovala jeji chováni v partě a 
party k ni. Jeji špatné zkušenosti v partě se odehrály mezi 
12-14 rokem, kdy si lidi z party kupovala tim, že jim nosila 
penize na drogy, které získávala pohlavním stykem s vojáky. 
Potkávala je na diskotéce a sama jim pak toto nabízela. 
Nejvíc ji mrzelo, že se pak od ni parta odvrátila. Jeden člen 
ji pak znásilnil, před několika měsici se uskutečnil soud, na 
kterém ona svědčila. Po poměrně dlouhém rozhovoru se dostala 



k „ústřední" traumatické události, nejprve sledovala pouze 
jeji okolnosti, ráda by, abych to podstatné psycholog odhadl 
a sdělil za ni. Vyšlo najevo, že v 11 letech se ji otec 
pokusil znásilnit, k samotnému styku však nedošlo. Událost 
nikdy nenahlásila, teď ani nechce. Jeji dřivějši tendence 
k sebepoškozováni (ukazuje jizvu na zápěstí) dávala do 
souvislosti s touto události. Ze sdělovaného vyšlo najevo, 
jeji nizké sebehodnoceni, nedostatek sebeúcty, pocity viny. 
Zbytek rozhovoru byl zaměřen na korekci výše uvedeného. 
Otázkou byla věrohodnost, divče byla dána plná důvěra. Lucie 
chtěla na dalších sezeních otce konfrontovat, napsat mu 
dopis, nakonec k tomu nedošlo, odmítla. 

Při didaktických programech a výchovných činnostech pracovala 
středně rychlým tempem, znalosti průměrné. Lenka je verbálně 
zdatná, rozvinuté logické myšleni. Je schopna samostatné 
práce, nepotřebuje k práci individuální pozornost 
vychovatele, i když ji motivuje k lepši práci. Disponovala 
rozvinutou jemnou motorikou, byla šikovná při výtvarných i 
pracovních činnostech, i když někdy neodvedla svou práci 
podle svých schopnosti. Měla vyvinuté dobré hygienické 
návyky, je pořádná a o své osobni věci se dokáže náležitě 
postarat. Byla však potřeba ji trochu stimulovat 
v intenzivnější péči o své tělo a odíváni. Převažovala u ni 
chlapecká stylizace. 

Lenka během pobytu byla v kontaktu s rodiči, převažoval 
telefonický a pisemný kontakt. Postupem času docházelo mezi 
Lenkou a matkou k drobným konfliktům. 

Lenka byla z DÚ přeřazena do VÚ Černovice, kde měla dle 
doporučeni přestoupit na výučni obor Zahradnice. 

Za několik měsic bude Lucie zletilá, v současné době je na 
útěku z VÚ Černovice. 



Příloha č.6 Suicidálni pokus pod vlivem alkoholu, 

sebepoškozování 

Madaléna (1991) 

Magdalena se narodila do manželství svých rodičů. Otec 
zaměstnanec DP, vozovna a matka prodavačka u soukromé firmy 
v Praze. Matka (1968), otec (1952) podruhé ženatý. Z prvního 
manželství má dvě dospělé děti a z nynějšího vzešla 
nezletilá. Bydlí u své matky v bytě 1+1. Vyučen klempířem, 
ale 30 let pracoval u DP jako řidič tramvaje a dnes je údajně 
přeřazen do vrátnice., babička (1945) vdaná jednou, pokud by 
nebyl alkoholismus manžela, považovala by manželství za 
pokojné. Vystudovala střední zdravotní školu a pracuje do teď 
u soukromé lékařky., dědeček (1942) vyučen jako obráběč kovů, 
v oboru však nepracoval, spíše pracoval jako řidič a v oboru 
i podnikal. 

Do dvou let žila rodina v podnájmu, ale majitel s nimi 
ukončil smlouvu pro neplacení nájemného. Tehdy se matka 
přestěhovala s dítětem do bytu svých rodičů a otec se 
přestěhoval ke své matce. Tato situace trvala do roku 1999, 
kdy jim byl přidělen nový byt. Při odstěhování se matka 
dohodla s prarodiči a nechala nezletilou v jejich péči. 
Prarodiče se domnívali, že jde o krátkodobou záležitost a 
nepovažovali za nutné se s rodiči dohodnout na výživném. 
Situace však vyvinula jinak a nezletilá zůstala prakticky 
v jejich péči. Proto se rodina dostala roku 2001 do kontaktu 
se sociálními úřady. V prosinci 2001 proběhl soud o svěření 
nezl. do pece prarodičů a vyměření výživného ze strany 
rodičů. Nezletilá byla svěřena do péče prarodičů a vyměřeno 
výživné. Matka měla o dceru zájem, ale její bytové podmínky 
to nedovolovaly. v roce 2003 požádal otec o snížení 
výživného, jelikož musel být ze zdravotních důvodů přeřazen 
na jinou práci a jeho výdělek klesl. Jinak matka na výživu 



nepřispívala a otec ho hradil exekučně, jelikož ho neplatil. 
V roce 2004 matka čekala na nezletilou před školou a loudila 
na okoli penize. Ředitelem školy bylo podáno oznámeni na PČR. 

Do roku 2006 spis mlči a opět se otevírá po sebevražedném 
pokusu nezletilé. Ze strany lékaře bylo vyžádáno sociální 
šetřeni v rodině. Bylo zjištěno, že rodiče nezletilé 
naduživaji alkohol a dítě je v péči psychiatrie, 
hospitalizováno bylo již podruhé. Poprvé pro suicidálni pokus 
a v prosinci pro opilost. Byl vydán podnět k nařízeni ústavni 
výchovy. V květnu téhož roku nezletilá posílala SMS svým 
spolužákům, že hodlá ukončit svůj život skokem z Nuselského 
mostu. PČR ji nalezla živou a v pořádku a předala ji 
babičce. Nezletilá v té době docházela za matkou, v poslední 
době i misto školy a měla tedy neomluvené hodiny. Nezletilá 
sama navštívila ordinaci sexuologa a ten ji po jediné 
konzultaci vydal potvrzeni, ve které se zmiňuje porucha 
pohlavní identity a aby s ni bylo jednáno jako s mužem. OPD 
babičce doporučilo, aby vyhledala dětskou psychiatrii, 
psychologii a také lékaře zmíněného sexuologa. Babička 
sdělila, že s tim zatim nic dělat nebude a také že se ji 
nepodařilo zajistit ambulantní léčbu a hospitalizaci prý 
neuvažuje. Proběhlo několik marných pokusů kontaktovat 
rodinu. V červnu bylo nakonec zjištěno, že se nezletilá 
pokusila opět o sebevraždu, byla hospitalizována ve FN Motol, 
kde byla všestranně vyšetřena, a bylo doporučeno, aby 
v nemocnici zůstala. Babička ji však na svou žádost vzala 
z nemocnice domů. Lékaři doporučovali dalši léčbu. Z lékařské 
zprávy bylo patrné, že se nezletilá během posledních tři 
měsiců pokusila o sebevraždu celkem 4x. Babička to 
komentovala slovy, že nezletilá dělá pitomosti a že se 
nejedná o nic závažného a psychiatrickou léčbu odmítala. Sama 
pak uvedla, že se nezletilá pokusila o sebevraždu dvakrát, 



tentokrát pořezáním. Jednou se vrátila z venku a měla 
pořezané ruce, dalšího dne to udělala znovu. Její kamarádky 
zavolaly sanitku. Stalo se to prý po návštěvě matky, která jí 
řekla, že ji již nechce. Tento pokus proběhl pod vlivem 
alkoholu - krvi měla 1,6 promile alkoholu. 

V srpnu 2006 byla konziliárně vyšetřena na dětské psychiatrii 
v Krči. Problémy s nezletilou nastaly (dle babičky), až po 
nástupu puberty, kdy docházelo k výkyvům v celkovém ladění, 
ztrátě zájmů, alkoholem, nikotinem. Nezletilá uvedla 
nespokojenost se vztahy v rodině, citově tihne i přes neshody 
k babičce a snaži se je řešit. K alkoholu uvedla, že toužila 
zjistit, co výdrži, zažít pocity opilců na ulici. 
K problematice Sexuologie se nevyjadřovala. Vyšetření bylo 
uzavřeno na poruchy chování a emocí, depresivní ladění, 
nevyvážený až disharmonický vývoj osobnosti s emoční 
nestabilitou. Bylo doporučeno zvážit farmakoterapii, 
individuální a skupinovou psychoterapii ambulantně, i 
v centru pro rodiny s problematikou alkoholu, případně 
rehospitalizace na psychiatrii. 

V jiné zprávě (Motol - hospitalizace v červnu 2006 - 1 týden) 
se uvádi, že nezletilá chce, aby se oslovovala jako muž, má 
chlapeckou vizáž, k sobě uživá někdy chlapecké někdy ženské 
koncovky. Na prvnim mistě hovořila o problémech doma, o 
alkoholismu rodičů, ale i dědečka a teprve pak o své 
identitě. Propuštěna byla jako nevyvážený vývoj osobnosti 
s emočni nestabilitou, nikotinismem, poruchou pohlavní 
identity. 

Zpráva z psychologického vyšetřeni z Vinohrad (červen 2006). 
Na rukách byly nalezeny stopy po pořezáni a po tipnutí 
cigaretou. Při prvním kontaktu v pořádku, při druhém kontaktu 
nervózní, agresivní, vyhrožovala útěkem, silné abstinenční 
příznaky - nikotinismus.Popisovala, jak je obtížné vyjít se 



svou sexualitou, že babička to nikdy nepochopí, že se citi 
jako chlapec. 

V záři 2006 bylo zahájeno soudni řizeni ve věci nařízeni 
ústavni výchovy. Nezletilá navštěvovala ambulantní 
psychiatrii, byl navázán kontakt se sexuologem. Rodinné 
zázemí bylo nevyhovujíc! a bylo otázkou, zda bude rodina 
schopná zajistit sledováni a léčbu nezletilé ambulantně. 
Proto bylo vhodné zvážit, zda by na počátku léčby a v rámci 
odvykáni na alkoholu nebylo lepši zvolit ústavni formu léčby. 
V říjnu babička uvedla, že u nezletilé došlo ke zlepšeni 
situace a že na své sexuální orientaci trvá. Nezletilá začala 
také docházet do jiné školy - soukromá SOU, které ji plati 
babička. Matka uvedla, že ji nikdy nenapadlo, že by si 
nezletilá mohla něco udělat, když se ji vyptávala, jak to 
může dopadnout, když někdo skočí z mostu. Poté začala také 
s pořezáváním se. Otec se k věci nevyjádřil. K soudnímu 
líčeni byli přizváni znalci z oblasti psychiatrie a 
psychologie. 

Znalci došli k závěru, že u nezletilé nejde o závislost na 
alkoholu, ale uživáni alkoholu bylo hodnoceno jako poruchové 
chováni na vrcholu puberty. Nejsilnější vztah má k babičce. 
Bylo doporučeno soustavné psychologické, psychiatrické a 
psychoterapeutické vedeni, které však neni možné zajistit 
v rodině, proto byla soudu doporučena ústavni výchova a jej i 
svěřeni do výchovy dětské psychiatrické léčebny. 

Do diagnostického ústavu v Praze byla přijata v květnu 2007. 
Nezletilá byla vyloučena ze školy, záškoláctví a odsekáváni 
babičce. Přiznala sebevražedné pokusy před rokem, skok 
z Nuselského mostu a pořezáni, oproti sociální pracovnici, 
která uvedla 4, přiznala dva. Dalši dva byly po požiti 
alkoholu, ale nezletilá odmitá, že se opila se záměrem 
sebevraždy. O své identitě před babičkou nemluvila, ta ji 



nepřijala. O své sexuální orientaci nechtěla během pobytu 
mnoho hovořit, prý ji začne řešit, až jí bude 18 let. Jinak 
byla ostatními klientkami přijímána jako chlapec a přijala to 
s povděkem. K vychovatelům přistupovala slušně, respektovala 
autoritu a propustky k babičce probíhaly a nadále probíhají 
v pořádku. Během pobytu nedošlo k žádnému suicidálnimu či 
sebepoškozujicimu jednáni. 

V současné době docházi z DÚM do školy, kam se vrátila a jsou 
umožňovány dlouhodobé propustky k babičce. 


