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ÚVOD

Krize je velice široký pojem v tom smyslu, že může postihovat širokou škálu 

skutečností. V krizi se neocitá jen jedinec se svým životem, ale také různé systémy jako je 

rodina, komunita či celá společnost. Známe také krize finanční či ekonomické, krize nějaké 

vědní disciplíny či myšlenkového směru a určitě lze najít mnoho dalších příkladů.

Pojem krize bývá často zaměňován s procesy, kterým by příslušel spíše jiný název 

jako deprese či úpadek. V podstatě jsme si krizí zvykli označovat vše, co je vnímáno nějak 

negativně. S tím zřejmě souvisí i následující skutečnost.

Tuto práci píši v době, kdy svět pohltila finanční krize. Ve společnosti je cítit nálada, 

která jakoby říká: „Musíme to nějak přežít, počkat až to přejde anebo se krize co 

nejrychleji zbavit, aby bylo zase dobře.“ Krize je nahlížena jednostraně negativně a jakoby 

se zapomnělo na její možný potenciál změny a katarze.

Tato práce se zabývá výhradně osobní krizí, krizí v životě člověka, kterou lze nazvat 

také krizí duševní či psychosociální, krizí, kvůli které lidé vyhledávají odbornou pomoc na 

krizových pracovištích, když už neví, jak svou situaci řešit sami. Výše zmíněné o 

potenciálu krize pro ní samozřejmě platí také. Krize k lidskému životu nevyhnutelně patří. 

Je to vždy těžké období, u kterého dopředu nikdy nevíme, zda nás přemůže anebo posílí 

do dalšího života. 

Krize je vždy nebezpečím i šancí. Osobní krize jedince může v tom nejhorším 

případě skončit ztrátou života, v opačném případě může krize jedinci umožnit nové 

vnímání a prožívání sebe i světa. Avšak, jak napsala Verena Kastová (2000): „Již mnoho 

řek nalezlo nové řečiště, ale pak bylo pod mocným tlakem okolností nuceno vrátit se do 

starého toku.“(str. 25). I v těchto případech nám však život dá, s největší 

pravděpodobností, novou šanci.
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1. KRIZE

1.1 Krize jako obecný pojem

1.1.1 Význam slova krize

Slovo krize pochází z řeckého slova krisis, což znamená rozhodnutí, soud anebo 

také volbu či zkoušku. Čínský znak pro krizi wej-dži zase vyjadřuje jak nebezpečí, tak 

šanci. Z řeckého významu slova je patrné, že krize znamená jakýsi vrcholný rozhodující 

moment, jakýsi bod zvratu. Čínský význam nám zase ukazuje dvě odvrácené strany téhož. 

Krize je vždy nebezpečím i šancí - příležitostí. Záleží na tom, jak  jí člověk zvládne a 

uchopí, zda obstojí ve zkoušce života.

1.1.2 Definice krize v literatuře

Níže uvádím několik definic krize z odborné literatury, které považuji za výstižné.

Jeden z předních teoretiků krize Caplan definuje krizi následujícím způsobem:

„Ztáta psychické rovnováhy jedince, jenž je vystaven rizikovým okolnostem, které 

pro něho představují naléhavý problém, před kterým není schopen prozatím ani utéci ani 

ho řešit obvyklými prostředky zvládání problémů.“ (in Pitcher & Poland, 1992, str. 8)

Hartl (2004) ve Stručném psychologickém slovníku definuje krizi takto:

„Krize je extrémní psychická zátěž, nebezpečný stav schopný vyvolat selhání 

dosavadních regulativních mechanismů, nefunkčnost v oblasti biologické, psychické nebo 

sociální; též rozhodující životní událost, obrat v léčbě, období přechodu mezi vývojovými 

stadii“ (str. 119 -120).

Vymětal (1995) zdůrazňuje dynamický posun krize v čase:

„Krize je časový a dynamický pojem, ale i stav, určité vyvrcholení děje, který dospěl 

do rozhodující chvíle obratu. Je to předěl, zlom, bod zvratu v nějakém dění a jeho řádu.“ 

(str. 11).
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Existenciální filosof Jaspers (1965)  zdůrazňuje v krizi moment rozhodnutí:

„V průběhu vývoje znamená krize okamžik, kdy vše podléhá zvratu, z nějž člověk 

vychází proměněn: buď stojí na počátku nových rozhodnutí, nebo podlehl, padl krizi za 

oběť.“ (in Kastová, 2000, str. 17)

Small a Bellak o krizi mluví jako o setkání s překážkou:

„Stav vyvolaný tím, že osoba se dostává před překážku zamezující dosažení 

životního cíle. Tato překážka je v uvedené době nepřekonatelná běžnými postupy a 

běžnými způsoby řešení. Období rozrušení je následováno obdobím dezorganizace, 

během něhož probíhají neúplné a nedokonalé pokusy o řešení. Nakonec je dosaženo 

určité úrovně adaptace, která může nebo nemusí být ve shodě se zásadními zájmy 

jedince a jeho okolí (in Honzák a Novotná, 1994, str. 12)

1.1.3 Teorie krize

Předchůdce teorie krize lze hledat především v psychoanalytické literatuře (je třeba 

zmínit zejména E. Eriksona a jeho pojetí vývojových krizí), v sociologii (teorie rolí) a 

sociální práci (stanovení jasně ohraničených cílů, důraz na posílení adaptivních 

dovedností při zvládání těžkých životních událostí). Pár příspěvků k teorii krize pochází 

také z dalších oblastí psychologie (především se jedná o Rogersovskou terapii s jejím 

důrazem na osobnostní růst) a ošetřovatelství (znalosti specifických krizí jako je například 

předčasný porod, se kterými se lze setkat ve zdravotnictví).

Mezi zakladatele teorie krize patří Erich Lindemann a Gerald Caplan. 

V roce 1944 Lindemann poprvé publikoval svou práci o zármutku a rozlišil normální 

zármutek a maladaptivní reakci na úmrtí blízké osoby. Maladaptivní reakce může vést k 

dlouhodobé poruše a v některých případech dokonce k psychiatrickým onemocněním. 

Dospěl také k závěru, že prvních šest týdnů od úmrtí blízké osoby je rozhodujících pro to, 

zda se u jedince vyvine normální zármutek nebo maladaptivní reakce. Lindemann a 

Caplan teorii krize postupně rozvíjeli a mnoho současných pojetí má své kořeny v 

myšlenkách Geralda Caplana (Resnik & Hathorne, 1974).

1.2 Krize v životě člověka

1.2.1 Co je to krize?
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V laickém slova smyslu jsme si krizí zvykli označovat vše, co je vnímáno negativně. 

Krizová reakce má však své jasné zákonitosti. Jedná se o vyvrcholení nějakého děje. Na 

vrcholu tohoto procesu nás čeká nějaká změna či rozhodnutí, ať už k horšímu či lepšímu. 

Krize není ani depresí ani konfliktem. Často bývá zaměňována také se stresem, se kterým 

má krizová reakce velice podobná vývojová stadia. Stres je však obecně definován jako 

nadlimitní zátěž vedoucí k vnitřnímu napětí a narušení rovnováhy. Krize je pak reakcí na 

situaci, kterou jedinec nemůže vyřešit obvyklými strategiemi, kterými je zvyklý zvládat 

zátěž. (Špatenková, 2004a)

Krizový stav tedy nastává, když už nelze situaci řešit nám známými a navyklými 

způsoby a ocitáme se tváří v tvář neznámému a tedy chaosu. To v nás vyvolává úzkost, 

která každý krizový stav provází. Máme pocit, že už teď je pozdě a že všechno musí být 

vyřešeno rychle.

„Krize jsou zákonitě nepříjemné a riskantní...“ (Kastová, 2000, str. 24). Nikdy 

dopředu nevíme, zda z nich vyjdeme posíleni anebo zda jim podlehneme. 

Krize jsou subjektivní. To, co je pro někoho maličkost, kterou lehce zvládne, může 

být pro druhého neřešitelný problém.

Vzhledem k tomu, že se člověk dostává do sféry chaosu, kdy není schopen situaci 

vyřešit jemu známými prostředky, cítí ohrožení vlastní identity, jelikož není schopen 

kompetentně řídit vlastní život. Krize tak postihuje celou existenci jedince.

„Krize není nemoc, je to normální reakce na nenormální situaci.“ (Špatenková, 

2004a, str. 17).

Kouba pojímá možnost krize dokonce jako konstitutivní součást lidské existence. 

Dále tvrdí: „...krize, jež rozvrací dosavadní způsob existence a otřásá samotnými základy 

existence, nemá pro člověka jen čistě negativní význam. Krize není jen čímsi, co lidskou 

existenci zatěžuje, co ji vystavuje nezměrnému utrpení a strádání.“ (Kouba, 2008, in 

Československá Psychologie, 52, 2, str. 186-187). Díky krizi můžeme objevovat nové a 

zbavit se starých návyků. Krizi a utrpení s ní spojené pak dává Kouba do přímé souvislosti 
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s lidskou svobodou. Lidskou svobodu chápe jako schopnost přeměňovat stávající situaci a 

tvrdí: „Je-li možnost krize garantem lidské svobody, je pro člověka přímo nepostradatelná.“ 

(Kouba, 2008, in Československá Psychologie, 52, 2, str. 187).

1.2.2 Příčiny krize

Eis (1992) tvrdí, že do krize se jedinec dostává „...snadno, rychle a hlavně 

přirozeně. V životě jedince k tomu dochází tehdy, když dojde k seskupení tří závažných 

činitelů, které se pro něho nečekaně a překvapivě sejdou v určitém čase a prostoru “. (str. 

27-28). Třemi činiteli má Eis na mysli bio-psycho-sociální faktory jedince, situační 

(konfliktový) spouštěč a aktuální krizový stav. K tomu, aby došlo ke krizovému stavu musí 

být zasažena nějaká ze tří částí jedince a to ještě za pomoci situačního spouštěče krize.

Podobně Vymětal (1995) bere inspiraci v etologii a mluví o principu dvojí  

kvantifikace. Tento princip znamená, že k určité reakci organismu (v tomto případě ke krizi) 

dochází pokud se spojí určitá „vyladěnost organismu“ s „vnějším spouštěčem“, mezi 

kterými je závislost. 

Thom určuje tři vnější spouštěče (precipitory) krize a dva vnitřní (in Matoušek a kol., 

2003, Špatenková a kol., 2004a, Vodáčková a kol., 2007).  Mezi tři vnější spouštěče patří:

1. Ztráta objektu – je tím míněna ztráta čehokoliv, co vnímáme jako hrozbu. Ztráta 

objektu může znamenat úmrtí blízké osoby, ale i ztrátu zaměstnání, ztátu zdraví, 

potrat či zradu.

2. Volba – znamená především volbu mezi dvěma stejnými kvalitami. Takovou volbu 

může představovat například rozhodování mezi dvěma vlastními dětmi.

3. Změna – zde je míněn především náhlý obrat, který změna představuje a který 

bývá vnímán negativně kvůli svému nepohodlí či nejistotě. Změnu může znamenat 

například změna rodinného stavu, změna zaměstnání či atmosférické změny.

Mezi dva vnitřní spouštěče krize patří:

1. Nutnost adaptace subjektu na vlastní vývoj a změny z toho pramenící. Spouštěčem 

pak může být právě neschopnost zvládnout jednotlivé vývojové úkoly.
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2. Jev označovaný řeckým pojmem hybris anebo také „náhradní opatření“. Tento jev 

znamená dočasné řešení problémové situace, které sice problém samo neřeší, ale 

pomůže jedinci plynuleji překlenout těžké období. Pokud toto náhradní opatření 

není včas nahrazeno řešením pravého problému, brzy selže a je potencionálním 

zdrojem dalších krizí.

Holmes a Rahe (in Honzák a Novotná, 1994) sestavili tabulku životních událostí. Ke 

každé události je přidělen určitý počet bodů. Čím vyšší počet, tím větší vliv má událost na 

jedince. Překročí-li součet bodů za jeden rok 250, je velmi pravděpodobné, že jedinec 

tento stav již nebude schopen zvládat vlastními silami. Tabulka byla původně sestavena ve 

vztahu k nemocnosti americké populace, může však dobře posloužit i jako inventář 

spouštěčů krize.

Tab. 1  Tabulka životních událostí

událost  body
úmrtí partnera, partnerky 100
rozvod 73
rozvrat manželství 65
uvěznění 63
úmrtí blízkého člena rodiny 63
úraz nebo vážné onemocnění 53
sňatek 50
ztráta zaměstnání 47
usmíření a přebudování manželství 45
odchod do důchodu 45
změna zdravotního stavu člena rodiny 44
těhotenství 40
sexuální obtíže 39
přírůstek nového člena do rodiny 39
změna zaměstnání 39
změna finančního stavu 38
úmrtí blízkého přítele 37
přeřazení na jinou práci 36
závažné neshody s partnerem 35
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půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 31
spltnost půjčky 30
změna odpovědnosti v zaměstnání 29
syn nebo dcera opouštějí domov 29
konflikty s tchánem, tchyní, zetěm, snachou 29
mimořádný osobní čin nebo výkon 28
manžel, manželka nastupuje či končí 

zaměstnání

26

vstup do školy nebo její ukončení 26
změna životních podmínek 25
změna životních zvyklostí 24
problémy a konflikty se šéfem 23
změna pracovní doby nebo pracovních 

podmínek

20

změna bydliště 20
změna školy 20
změna rekreačních aktivit 19
změna církve nebo politické strany 19
změna sociálních aktivit 18
půjčka menší než průměrný roční plat 17
změna spánkových zvyklostí a režimů 16
změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 15
změny stravovacích zvyklostí 15
dovolená 13
Vánoce 12
přestupek 11

Vymětal (1995) také poukazuje na příčiny krize z hlediska některých 

psychoterapeutických směrů, filosofie a náboženství.

Z pohledu psychodynamického přístupu, dochází ke krizi při reaktivaci „citlivého 

místa“, které si s sebou jedinec z pravidla nese již od dětství. Rogerovská psychoterapie 

vidí zdroj krize v ohrožení či ztátě sebeúcty. Podle logoterapie a  jejího zakladatele Viktora 

E. Frankla krize hrozí zejména v okamžiku, kdy jedinec začne pociťovat ztrátu smyslu.

Filosof M.Heideger tvrdí, že podstatou lidské existence je moci bý sám sebou. 
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Sebeuskutečňování jedince probíhá prostřednistvím naplňování jemu vlastních a jím 

dosažitelných možností. Jestliže jedinec tuto nutnost neuskutečňuje, dostává se do 

rozporu se svou vlastní podstatou a může se tak dostat do krize.

Podle křesťanství lze vznik osobní krize spatřit v narušení vztahu k Bohu, ať už se 

jedná o narušení vztahu již vytvořeného anebo jde-li teprve o hledání cesty k Bohu.

Rapoportová (in Parad, 1965) uvádí, že problém, který způsobuje krizi může být 

jedincem vnímán třemi způsoby – jako ohrožení (základních lidských potřeb nebo pocitu 

integrity), ztráta (skutečná ztráta nebo stav akutní deprivace) anebo jako výzva. Podle 

toho, jak je problém na začátku krize pociťován se odvíjí reakce jedince na samotnou krizi.

1.2.3 Typologie krizí

Různí autoři dělí krize podle různých měřítek a některé z těchto klasifikací níže 

uvádím. V praxi se typy krize napříč jednotlivými měřítky pro klasifikaci mohou překrývat a 

tak například krize vývojová může být zároveň krizí latentní i chronickou.

1.2.3.1 Rozdělení krizí podle závažnosti

Baldwin vytvořil vlastní klasifikaci, která popisuje 6 typů krizí ( in Matoušek a kol., 

2003, Špatenková a kol., 2004a, Baštecká a kol., 2005, Vodáčková a kol., 2007). Krize zde 

jsou rozděleny podle závažnosti. Od prvního po šestý typ se krize stává závažnější a 

spouštěč krize se přesouvá od vnějšího k vnitřnímu.

1. Situační (dispoziční) krize  

Krize je vyvolána především vnějšími vlivy. Mezi tyto spouštěče patří ztráta či její 

hrozba (např. ztráta blízkého člověka, ztráta zdraví), změna a její anticipace (např. 

rozvod, změna postavení v zaměstnání, stěhování) a volba (např. rozhodování o 

budoucím studiu).

2. Krize z očekávaných životních změn (tranzitorní či přechodová krize)  

Krize jsou vyvolány přirozenými překážkami v rámci běhu lidského života, které lze 

předpokládat a částečně se na ně tedy i připravit (např. nástup do školy, 

adolescence a její nároky, narození dítěte, klimakterium, odchod do důchodu). Tyto 
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situace si vyžadují změnu a nové přizpůsobení. Jsou-li tyto krize zvládnuty, je 

zachován přirozený tok života. 

3. Krize pramenící z náhlého traumatizujcího stresoru  

Krize je vyvolána mocnými vnějšími stresory, které jedinec neočekával a nad nimiž 

nemá žádnou kontrolu (např. náhlé úmrtí partnera, autonehoda, znásilnění, přírodní 

katastrofy, teroristický útok). Jedinec je těmito situacemi ochromen a dochází u něj 

k šoku. 

4. Vývojové krize (krize zrání)  

Vývojové krize bývají obvykle nevyřešenými krizemi tranzitorními. Jedinec z 

nějakého důvodu nezvládl v odpovídající čas vývojový úkol či přirozenou změnu a v 

jistých oblastech později selhává. Krize se mohou týkat například těchto oblastí – 

jistota, bezpečí, hranice, tělo, sexualita, vztahy atd. Zvládne-li člověk vývojovou 

krizi, dorovnává se tak do přirozeného toku života. Dodatečně řeší to, co ve svém 

životě přeskočil či vyřešil náhradně.

5. Krize pramenící z psychopatologie  

Z psychodynamického hlediska je krize pramenící z psychopatologie, resp. 

psychopatologie sama, „kontinuem předchozí skupiny krizových stavů vývojového 

charakteru“. (Vodáčková, 2000, str. 37) Aktuální krize může být způsobena všemi 

výše zmíněnými příčinami krizí – změna, ztráta, volba, vývojové nároky.

Její specifikum však spočívá ve větší míře zranitelnosti jedince.

6. Neodkladné krizové stavy (krize vyžadující okamžitou psychiatrickou pomoc)  

Jedná se o stavy, které jsou velice naléhavé.  Percepční pole člověka v takovém 

stavu bývá velmi zúžené, zhoršuje se celkové fungování člověka, který přestává být 

odpovědný za své činy. Burges a Baldwin (in Pasquali a kol., 1989) uvádějí, že sem 

patří akutní psychotické stavy, alkoholové či drogové intoxikace, problémy spojené 

s kontrolou impulzů – sebevražedné či vražedné chování, nekontrolovatelná zlost a 

agrese. Vodáčková (2000) do této skupiny stavů ještě přidává panickou úzkost, 

některé druhy disociativních stavů a stavy spojené s extrémním psychickým 

vypětím.
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1.2.3.2 Rozdělení krizí podle způsobu manifestace

V tomto případě dělíme krize podle toho, zda si jedinec krizi uvědomuje či nikoliv. 

(Vymětal, 1995, Matoušek a kol., 2003)

1. Krize zjevné  

Mezi tyto krize patří ty, které si člověk uvědomuje a připouští. Často se jedná o 

situace, kdy je jedinec v rozporu se svým sebeobrazem nebo hodnotovým 

systémem. Patří sem například situace, které souvisí se zdravotním stavem nebo 

rozpadem manželství.

 

2. Krize latentní  

Mezi tyto krize patří ty, které si člověk neuvědomuje a nechce nebo nemůže si je 

připustit. Jedinec se pak často uchyluje k nevědomému maladaptivnímu způsobu 

řešení (např.: „útěk“ do přilišné pracovní aktivity, únik do nemoci, nadměrné úžívání 

návykových látek atd.).

Když problém přejde do vědomí, může pak tento stav přejít v krizi zjevnou.

1.2.3.3 Rozdělení krizí podle průběhu

Někteří autoři rozlišují také krize podle průběhu, který se liší především v délce 

trvání krize a v jejím dynamickém náboji. (Vymětal, 1995, Matoušek a kol., 2003)

1. Krize akutní  

Tyto krize mívají jasně ohraničený začátek a konec a netrvají příliš dlouho, řádově 

týdny. Bývají nápadné a velmi bouřlivé. Takovéto krize bývají reakcí na závažné 

životní události (např. nehoda, nemoc, rozvod atd). Lidé v akutní krizi často 

vyhledávají odbornou pomoc. Pokud akutní krize však není vyřešena, může přejít v 

chronickou krizi.

2. Krize chronické (kumulované)  

Tyto krize bývají nenápadné, časově najasně ohraničené a mohou trvat až roky. 

Mívají latentní charakter nebo jde o případy, kdy jedinec nedostatečně anebo 

povrchně řešil krize předešlé. Lidé v chronické krizi mívají často málo energie, aby 
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se současné situaci postavili a pojali krizi jako výzvu (Špatenková a kol., 2004). 

Když chronická krize začne vrcholit, stává se z ní krize akutní. 

Kastová (2000) ale v této souvislosti poznamenává, že těmto maskovaným krizím 

označení „krize“ v užším slova smyslu neodpovídá, jelikož se neprojevují ve své 

plné síle, ale spíše v podobě přetrvávající problémové situace. Mohou mít podoby 

nevysvětlitelné únavy, ztráty schopnosti radovat se anebo různých 

psychosomatických obtíží.

1.2.3.4 Rozdělení krizí podle míry stimulace

Kastová (2000) mluví o dvou formách krize, které se z vnějšího pohledu velmi liší a 

rozlišuje krize z nadměrné stimulace a krize z nedostatečné stimulace.

1. Krize z nadměrné stimulace  

Jedinec v této krizi je ve vleku svých emocí – úzkosti, vzteku, lásky, strachu, 

rozčilení, je jimi zaplaven a nemá nad nimi kontrolu. Vědomí je zaplaveno 

nezpracovanými procesy nevědomí. Tyto krize bývají nápadné a „hlasité“.

2. Krize z nedostatečné stimulace  

Jedinec v této krizi je plně v moci kontroly, emoce jsou vytlačeny z vědomého života 

a jedinec působí, že má zdánlivě vše pod kontrolou, ale jeho život se stává 

prázdným. V tomto případě je nevědomým procesům intenzivně bráněno, aby se 

dostali do vědomí. Tyto krize jsou „tiché“ a často si jich druzí ani nevšimnou.

1.2.3.5 Psychospirituální krize

Psychospirituální krize je relativně novou a zajímavou kategorií krize, jejíž pojetí i 

terminologie se v současnost bouřlivě rozvíjí.

Vančura (in Vodáčková, 2007) definuje psychospirituální krizi následovně: „Jedná 

se o epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí a změny percepčních, 

emocionálních, kognitivních a psychosomatickýc funkcí, ve kterých je patrný přesah 

obvyklých hranic definice vlastního Já, tj. posun k trans-personálním zážitkům.“ (str. 329)
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1.2.4 Reakce na krizi

Na krizovou situaci může jedinec reagovat několika způsoby, které lze zobecnit. 

Vymětal (1995) uvádí tři nejzákladnější a nejstarší způsoby, kterými jedinec reaguje na 

náročnou životní situaci. Ve zkratce lze říci, že se jedinec buď vzdává (útěk), bojuje (útok) 

nebo se dožaduje pomoci u druhých (volání o pomoc).

1. Útěk – neznamená jen fyzický přesun z místa ohrožení, ale také řešení situace tím, 

že ji jedinec vlastně neřeší – stáhne se do sebe, nekomunikuje, ustoupí v konfliktu 

atp.

2. Útok – neznamená pouze fyzické násilné odstranění překážky, ale může se projevit 

také slovy, například jako pomluvy či ironizování.

3. Volání o pomoc – neznamená pouze doslovné volání o pomoc v situaci ohrožení, 

ale také například vztahování se v krizové situaci k autoritě v naději, že pomůže 

anebo svým jednáním a slovy signalizovat bezmocnost, čímž jedinec vlastně „volá 

o pomoc“.

Špatenková (2004) dodává další ze škály obranných mechanismů, kterými jedinec 

může reagovat na náročnou životní situaci. Mezi ně patří:

• Represe – znamená vytěsnění toho, co se stalo anebo, co se ve skutečnosti děje z 

vědomí.

• Suprese – znamená vědomé a záměrné potlačení. Jedinec si je vědom toho, co se 

stalo či co se děje, ale záměrně vzpomínky a myšlenky na traumatickou událost 

odsouvá do pozadí.

• Regrese – znamená návrat k vývojově nižším stadiím. Dospělý jedinec se v 

náročné životní situaci může začít chovat jako „malé dítě“.

• Inverze – znamená, že se jedinec v náročné životní situaci chová obráceně než jak 

bychom čekali.

• Popírání – znamená odmítnutí reality, slovy „Ne, to nemůže být pravda.“.

• Racionalizace – znamená snahu logicky si vysvětlit chování, které by jedinec jindy 

považoval za nerozumné.
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• Introjekce – znamená promítání problémů a starostí druhých do vlastního života.

• Projekce – znamená promítání vlastních chyb do druhých.

• Sebeobviňování – znamená hledání viny za situace u sebe sama.

• Atd.

Rapoportová (in Parad, 1965) poznamenává, že reakce na krizi se odvíjí podle 

toho, jak je na začátku náročná situace vnímána. Pokud je vnímána jako ohrožení potřeb 

a integrity, pak nejčastější reakcí bude úzkost, pokud je vnímána jako ztráta nebo 

deprivace, pak to bude deprese a pokud jako výzva, tak pravděpodobně dojde k mobilizaci 

energie a k účelnému řešení problémů.

1.2.5 Faktory ovlivňující vnímání krize

Aguilera a Messick (in Pasquali a kol., 1989) popisují několik faktorů, které ovlivňují 

vnímání krize a její následné řešení:

1. Realistické ohodnocení ohrožující události – pro účinné řešení problému je nutné 

rozpoznání vztahu mezi událostí a pocity úzkosti. Zkreslené vnímání situace 

narušuje řešení problému a tím pádem vzrůstá již tak vysoká úroveň stresu.

2. Dostupnost systému podpory – aby se jedinec vyhnul pocitům izolace a 

zranitelnosti, je pro něho využití systému podpory, který má k dispozici, rozhodující.

3. Existence zvládacích schopností – v průběhu života jedinec rozvíjí repertoár 

úspěšných zvládacích strategií, které mu umožňují určit a řešit stresující situace. 

Ačkoliv tyto zvládací strategie nemusí být v nové stresující situaci okamžitě účinné, 

jedinec si uvědomuje, že již byly v minulosti úspěšné a mohou být i v budoucnu.

Špatenková (2004a) vyjmenovává následující determinanty, které ovlivňují reakci na 

krizi:

1. Věk

2. Pohlaví

3. Životní situace

4. Zdravotní stav

5. Osobností faktory

6. Schopnost zvládat náročné životní situace

7. Dřívější nevyřešené krize
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8. Spolupůsobící krize

9. Naděje

10.Náboženské přesvědčení

11. Sociální opora

1.2.6 Faktory zůsobující náchylnost ke krizím

Hendrics (in Paquali a kol., 1989) podotýká, že někteří jedinci jsou náchylnější ke 

krizím než jiní. Tito jedinci se často vyznačují následujícími znaky:

1. Nespokojenost s prací nebo nedostatek práce

2. Neřešené krize z minulosti

3. Zneužívání návykových látek v minulosti

4. Malá sebeúcta; pocity méněcenosti

5. Povrchní vztahy s ostatními

6. Obtížné zvládání každodenních situací

7. Chabé využívání dostupných zdrojů a systému podpory

8. Projekce lhostejnosti, nedostatku péče a impulsivní jednání

1.2.7 Fáze krize

V literatuře jsou často uváděny fáze krizového stavu, které definoval Caplan (in 

Pasquali a kol., 1989, Matoušek a kol., 2004, Vodáčková a kol., 2007).

1. V první fázi jedinec vnímá ohrožení a v důsledku toho se zvyšuje jeho úzkost. 

Jedinec aktivizuje obvyklé vyrovnávací strategie. Pokud nejsou tyto strategie 

účinné, nastupuje fáze druhá.

2. Jelikož byly vyrovnávací strategie v první fázi neúčinné, ocitá se jedinec v ještě 

větším zmatku, nemá situaci pod kontrolou a cítí se zranitelný. V této fázi se může 

dostavit ochromení anebo se jedinec snaží vyrovnat se situací náhodným 

způsobem. Pokud  se řešení stále neobjevuje, nastupuje třetí fáze.

3. V této fázi často dochází k předefinování krize s nadějí, že známé vyrovnávací 

strategie budou úspěšné anebo se objeví nové způsoby řešení problémů. Jedinec 
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bývá schopen připustit si pocity a dělat rozhodnutí. V této fázi bývá člověk 

nejpřístupnější pomoci. Pokud se řešení neobjeví ani v této fázi, jedine vstupuje do 

poslední, čtvrté fáze.

4. V této fázi dochází k závažné psychické dezorganizaci. Úzkost může přerůstat v 

paniku a objevují se hluboké kognitivní, emocionální a psychologické změny. 

Krizová intervence může být v této fázi nezbytná a někdy na ni může navázat 

následná péče v podobě psychoterapie.

Kastová (2000) přirovnává průběh krize k modelu tvořivého procesu. Podle ní 

tvořivý proces začíná, stejně jako krize, v momentě, kdy už nejsme schopni řešit problém 

nám známými prostředky.

Tvořivý proces obasahuje následující fáze:

1. Fáze přípravná  

Tuto fázi provází napětí. Dáváme v ní dohromady poznatky k problému, sbíráme 

zkušenosti a rady druhých. Sesbíraný materiál však zatím netřídíme a nevytváříme 

si vlastní řešení problému.

2. Fáze inkubační  

V této fázi je problém zpracováván nevědomím. Problém v člověku kvasí. Je to 

neklidné a frustrující období. Řešení se objevují a opět zavrhují. Jedinec se cítí 

nekompetentní a začíná zpochybňovat vlastní hodnotu. V této fázi zápolení s 

problémem vrcholí a dochází k samotné krizi.

3. Fáze vhledu  

V této fázi dochází k novému poznání a chaos se upořádává. Dochází ke 

kreativnímu výsledku krize. Nové poznatky umožňují nové způsoby prožívání a 

chování. Jedinci se konečně uleví, může cítit i radost.

4. Fáze verifikace  

V této fázi se formuje to nové, co jedinec pochopil ve fázi předešlé, a to tak dlouho, 

až to jde sdělit a předat druhým lidem. Nové poznatky jsou začleňovány a testovány 

v běžném životě.
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Honzák a Novotná (1994) člení krizi do následujících fází:

1. Fáze prodromální  

V této fázi dochází k varovným signálům, které zvěstují nástup krize. Tato varování 

jedinec někdy vnímá, někdy ne, někdy jsou záměrně bagatelizována či opomíjena. 

Mohou se projevovat ve formě drobných tělesných obtíží, ve sféře mezilidských 

vztahů či prostřednictvím podvědomí, které k nám promlouvá ve snech.

2. Fáze akutní  

V této fázi dochází ke srážce s někdy předvídatelnými, často však s 

nepředvídatelnými okolnostmi nebo srážce s předvídatelnými, ale nezvládnutelnými 

okolnostmi. Akutní fáze trvá krátce, řádově hodiny až dny. Tato fáze je 

neuspořádáná a nepřehledná. Nyní krize vrcholí a jedinec je nucen udělat 

rozhodnutí.

3. Fáze chronická  

Tato fáze trvá poměrně dlouho, může trvat týdny, ale i roky. Dochází k uvědomění 

toho, co jedinec získal, ale i ztratil. Často až nyní dochází k uvědomění si nového a 

ke katarzi.

4. Fáze restituce  

V této fázi dochází k posunu do jiných oblastí, než v jakých se jedinec pohyboval 

před krizí.

1.2.8 Pomoc v krizi

Nastane-li krizová situace, snaží se jí jedinec zpočátku řešit svépomocí, kdy začnou 

fungovat přirozené obranné mechanismy, o kterých jsem se více zmiňovala již v kapitole 

1.2.4.

Jedinec může využít i vzájemné pomoci, což znamená pomoc od rodinných 

příslušníků, přátel a jiných blízkých osob. V prostředí svých blízkých se člověk cítí 

bezpečně, dostane se mu emocionální podpory i praktické pomoci. 

Systém socilní opory jedince je velice důležitý pro zvládání těžkých životních 
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situací. Svědčí o tom i fakt, že až polovina duševních krizí je vyvolána problémy v 

mezilidské sféře a „za jednu z nejhlubších propastí je pak považována osamělost.“ 

(Matoušek a kol., 2003, str. 129)

Jedinec se může obrátit také na profesionály a využít odborné pomoci, která je 

poskytována metodou krizové intervence, které se více věnuji ve druhém díle práce. 

(Matoušek a kol., 2003, Špatenková a kol., 2004a)

1.2.9 Význam a možné pozitivní dopady krize

1.2.9.1 Možnost změny

Krizový stav je vždy vnímán negativně,  jelikož je doprovázen vnitřním utrpením 

jedince. Každá krize však v sobě obsahuje možnost zásadní změny. Kastová (2000) 

podotýká, že krize může nahrazovat vědomou motivaci a představuje motivaci 

nevědomou, nevědomý tlak ke změně. Díky krizi se „něco dá do pohybu“. Výsledkem krize 

pak může být nové prožívání vlastní identity i nové prožívání světa, nové možnosti 

chování nebo dokonce nové prožíváním smyslu. Je-li krize takto zvládnuta, nabydeme 

pocitu, že jsme kompetentnější nakládat s vlastním životem.

1.2.9.2 Úzkost jako možnost setkání se sebou samým

Na úvod této kapitoly jsem zvolila úryvek z kniky Imre Kertésze Kaddiš za 

nenarozené dítě (1998, str. 61), jelikož si myslím, že dobře ilustruje pocity člověka ve 

stavu, kdy celou jeho existenci zachvátila úzkost:

„...můj život doslova visí na vlásku, nikoliv však v tom smyslu, že snad umírám, tady vůbec 

nejde o smrt, právě, že tu jde pouze a výhradně o život, který náhle dostává tvar, spíš beztvarost 

absolutní nejistoty, takže si nejsem ani trochu jist jeho skutečností, ano, zachvátí mě naprostá 

nejistota ve vztahu k mým krajně pochybným pocitům vydávaným za skutečnost a vůbec ke 

skutečné existenci mé osoby a mého prostředí, k existenci, k níž mě, jak už jsem říkal, v 

okamžicích takových prožitků, měl bych spíš říkat záchvatů, zkrátka v době takových 

záchvatovitých prožitků mě k životu, k existenci mé osoby a mého prostředí, poutá jediný vlásek a 

tím vláskem je jedině můj rozum, nic jiného. Jenomže můj rozum, je mírně řečeno, značně 

poruchový stroj...“
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Úzkost a panika, které nastupují střetneme-li se s každým rozpadem obvyklého a 

samozřejmého, mají svůj význam. V tomto stavu přestávají fungovat naše obranné 

mechanismy, kterými obyčejně zvládáme zátěž a které  brání našim konfliktům a 

komplexům a s nimi spojeným nepříjemným emocím, aby vstoupily do vědomí. Vzhledem 

k tomu, že se nyní tyto staré konflikty a komlexy ukazují mnohem zřetelněji, je šance, že 

budou vyřešeny. (Kastová, 2000)

Podle neurologa a psychiatra Goldsteina se katastrofická situace (krize) na 

zkušenostní rovině projevuje jako úzkost, která je zakoušena jako prožitek nebezpečí, 

ohrožení vlastní osoby. Od strachu se úzkost liší tím, že se nevztahuje k žádnému 

konkrétnímu jsoucnu, které by ji způsobovalo. Nebezpečí zažívané v úzkosti je neurčité, 

nepřichází z konkrétního místa, proti kterému by šlo bojovat nebo alespoň utéci. Jedinec 

již nenachází žádnou oporu. V úzkosti dochází k narušení vztahu mezi jedincem a světem. 

Přesněji řečeno dochází k narušení „sféry bezprostředního kontaktu se světem,  který 

předchází všem subjekto-objektovým vztahům“ (Kouba, 2008, in Československá 

psychologie, 52, 2, str. 190). Je narušena důvěra ke světu, která je však nezbytná pro 

naše ucelené „bytí sebou“ a naplňování naší existence. Dochází tedy i k rozpadu „bytí 

sebou“. K tomuto nesouladu mezi jedincem a světem dochází zejména tehdy, když se 

jedinec musí vyrovnat s nějakou novou a nezvyklou situací, na kterou není připraven. A 

toto vyrovnávání se s novým nám, na druhou stranu, umožňuje prolamovat staré struktury 

a objevovat nové možnosti našeho bytí. (Kouba, 2008)

1.2.10 Schopnost vstupovat do krizí jako ukazatel zdraví

V této kapitole opět předkládám myšlenky Goldsteina, jehož koncepci zdraví a 

nemoci zprostředkoval Kouba (2008) ve svém článku Krize jako katastrofická situace. 

Podle této koncepce rozdíl mezi zdravím a nemocí nespočívá v přítomnosti či 

nepřítomnosti úzkosti, skrze níž se katastrofická situace manifestuje, ale v odlišném 

vztahu k úzkosti. Lidská existence kolísá mezi dvěma tendencemi – potřebou sebe-

zachování (opakování stejného) a potřebou sebe-uskutečnění (otevírání se novému). Tyto 

tendence se podmiňují a doplňují, ale většinou jedna převládne. „Nemoc je vítězství touhy 

po sebe-zachování nad touhou po sebe-uskutečnění....Zdraví, jež je neseno touhou po 

sebe-uskutečnění, naopak člověku  brání, aby se stal vězněm přítomné situace, žene ho k 
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tomu, aby se v touze po novém a nevyzkoušeném vystavoval hrozbě katastrofické situace 

i za cenu rozpadu svého „bytí sebou“. Dobré zdraví tudíž neznamená jen klidnou 

vyrovnanost a nezpochybnitelnou jistotu života, ale spíše připravenost snášet nejistotu, 

nezakotvenost a kontingenci individuální existence, schopnost čelit katastrofickým 

situacím, v nichž dochází k rozpadu „bytí sebou“ a znovu nalézat sebe sama v nových, 

dosud nevyzkoušených možnostech bytí.“ (Kouba, 2008, in Československá psychologie, 

52, 2, str.192-193). Aby nedošlo k sebezničení, musí být touha po sebe-ukutečnění 

vyvažována touhou po sebe-zachování.

Toto pojetí zdraví, které vyzdvihuje schopnost podstupovat utrpení a vystavovat se 

riziku, je diametrálně odlišné od definice Světové zdravotnické organizace, která zdraví 

definuje jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ve které není o útrapách ani 

zmínka.

2. KRIZOVÁ INTERVENCE

2.1 Definice krizové intervence

„Krizová intrvence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně 

prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a 

strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v 

jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či 

budoucnosti, které bezprostředně souvisejí s jeho krizovou situací. Krizový pracovník 

klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problém tak, aby dokázal aktivně a konstruktivně 

zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. Krizová 

intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání konkrétních 

překážek.“ (Vodáčková, 2007, str. 60)

Baštecká (2003) metodu krizové intervence vymezuje jako: „...způsob chování a 

jednání pracovníka, který v klientovi navozuje pocit úlevy a vede ho k řešení jeho situace. 

Zaměřuje se na podnět, který krizovou reakci vyvolal, na pocity, které klient zažívá, na 

možné zdroje pomoci v klientově okolí a na jeho vlastní síly. Krizová intervence se 

uplatňuje jak při setkání tváří v tvář, tak prostřednistvím „krizového“ telefonu (linky důvěry). 

(str. 339)
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Eis (1994) ve vztahu ke krizové intervenci napsal: „Psychoterapeutická intervence 

je na minimum omezený terapeutický zásah vždy tam a tehdy, kde je krizový stav takový, 

že jinou psychoterapeutickou volbu nepřipouští.“ (str. 104)

2.2 Principy krizové intervence

Lze shrnout několik základních principů, ze kterých metoda krizové intervence 

vychází (Matoušek a kol., 2003, Špatenková a kol., 2004b, Vodáčková a kol., 2007):

• Okamžitá pomoc – akutní krizový stav je časově omezený a není-li řešen včas, 

dochází k různým kontraproduktivním řešením situace. Nepostradatelná jsou v 

tomto ohledu krizová centra a linky důvěry, která fungují nonstop.

• Redukce ohrožení – snížení rizika ohrožení klienta, jeho blízkých i pracovníka 

krizové intervence.

• Zaměření na řešení aktuálního problému – intervence se zaměřuje jen na blízkou 

minulost, ve které byl krizový stav vyvolán a dosahuje jen do blízké budoucnosti.

• Respektování individuálního charakteru krize – krize jsou subjektivní, a proto 

mohou lidé různě reagovat a mít různé potřeby. 

• Krizová intervence je časově ohraničená – Špatenková (2004b) uvádí maximálně 

6-10 sezení, v případě krátkodobé hospitalizace 6-10 dní/nocí; Vodáčková (2007) 

uvádí maximálně 3 sezení, v případě hospitalizace 5 dní/nocí.

• Intenzivní kontakt krizového pracovníka s klientem.

• Snaha posílit kompetenci klienta, aby krizovou situaci zvládal, co možná nejvíce 

vlastním přičiněním.

• Strukturovaný, aktivní, a pokud je to nutné i direktivní přístup krizového pracovníka 

(podle Špatenkové direktivní v tom smyslu, pokud se jedná o zásah v situaci 

ohrožení zdraví nebo života; Vodáčková direktivním postupem označuje situaci, kdy 

má konzultant rozhovor pevně v rukou – vede, řídí, pojmenovává, strukturuje).

• Je vhodné se zaměřit na celý vztahový systém klienta, jelikož i ten bývá přímo či 

nepřímo krizí zasažen.

• Holistický přístup – krizová intervence by měla pracovat s celým bio-psycho-

sociálně-duševním prostorem klienta.

• Poskytnutí pomoci v co nejméně omezujícím prostředí – podle možností a stavu 

klienta by měla být pomoc poskytnuta v prostředí, které je v souladu s přáním 

klienta.
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• Tam, kde je to potřeba by krizová intervence měla mít návaznost v další odborné 

práci s klientem.

• Snadná dosažitelnost služeb – budování sítě krizových center, linek důvěry a 

následných služeb a jejich zviditelnění.

• Krizoví pracovníci by měli mít za sebou zázemí týmu.

Špatenková (2004b) vyjmenovává aktivity, které do krizové intervence patří a 

aktivity, kterých by se měl krizový pracovník naopak vyvarovat.

Mezi nejčastější aktivity krizové intervence v praxi patří:

• poskytnutí emocionální podpory a pocitu bezpečí

• usnadnění komunikace

• podpora ventilace emocí

• konfrontace s realitou a eliminace tendencí k odmítání a zkreslování reality

• identifikace „nejdůležitějšího“ problému, který je nutné řešit

• odhalení skryté zakázky

• zhodnocení dosavadních adaptačních mechanismů a využití efektivních 

adaptačních mechanismů

• mobilizace zdrojů pomoci

• vytvoření plánu pomoci

Následujícím aktivitám by se měl krizový pracovník vyhnout:

• utěšování, přesvědčování, dávání „dobrých“ rad

• tlumení emocionálních reakcí

• vynucování rychlých rozhodnutí

• bagatelizování intenzivních projevů krizové reakce (např.: problému s přijímáním 

potravy, poruch spánku, zvýšená konzumace návykových látek atd.)

• příliš časné podávání uklidňujících léků

Vaníčková (2006) upozorňuje, že dětská krizová intervence  má oproti pomoci 

dospělým jisté specifikum. Přesto, že při krizové konzultaci je dítě považováno za 

rovnocenného partnera, musí konzultant respektovat práva a povinnosti rodičů dítěte. Při 

dětské krizové intervenci o to více platí, že je potřeba se zabývat celým rodinným 

systémem. 
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2.3 Cíle krizové intervence

„Cílem krizové intervence je umožnit klientovi kontakt s vlastní krizí, vytvořit si určitý 

odstup, který umožní nahlédnutí vlastního problému.“ (Krizová intervence ve školním 

prostředí. In Dítě v krizi. 2003, str. 67).

Vodáčková (2007) rozlišuje aktuální cíl, který spočívá ve stabilizaci klienta, snížení 

nebezpečí prohloubní krize a zajištění fungování klientova fungování na předkrizovou 

úroveň a perspektivní cíl, který znamená propracování blízké budoucnoti klienta a 

nasměrování na další řešení problému.

2.4 Rozdíly mezi krizovou intervencí a psychoterapií

Krizová intervence a psychoterapie jsou dvě různé metody. Krizová intervence sice 

využívá některé prvky různých psychoterapeutických škol, má však jiné cíle než 

psychoterapie a liší se předevšm v délce trvání a v hloubi a šíři záběru. Také klientela, 

která vyhledává krizovou pomoc se liší od té, která vyhledává psychoterapii.

Práce krizové intervence je eklektická a prvky z různých psychoterapeutických škol 

vybírá tak, aby byly šité na míru potřebám klienta. Cílem krizové intervence však není jako 

v psychoterpii změna osobnosti klienta, ale stabilizace klienta a řešení jeho aktuálního 

problému tak, aby se klient navrátil alespoň na předkrizovou úroveň. 

Krizová intervence často proběhne v rámci jednoho setkání. Její maximální délka by 

však neměla přesáhnout několik málo setkání, někteří autoři uvádějí do 3 setkání, někteří 

do 6-10.

V průběhu krizového stavu se může stát, že klientovy starší neřešené konflikty a 

problémy z minulosti jasněji vstoupí do vědomí a klient by s nimi rád dál pracoval. Tato 

práce již nespadá do krizové intervence. V tento moment se klient, vědomě motivován ke 

změně, může rozhodnout pro následnou psychoterapii. Pokud je to možné a oba se na 

tom shodnou, klient může (po změně rámce spolupráce a uzavření nového kontaktu) v 

psychoterapii pokračovat s člověkem, který mu poskytl krizovovou intervenci anebo 

vyhledá jiného odborníka (Vodáčková a kol., 2007).

2.5 Fáze krizové intervence

26



Proces interakce pracovníka krizové intervence a klienta dělí různí autoři do 

různého počtu fází. Někdo dělí krizovou intervenci do tří etap (např. Špatenková a kol., 

2004b), Roberts (in Baštecká a kol., 2005) uvádí model sedmistupňový. Já se zde 

podrobněji zmíním o čtyřfázovém modelu, který zahrnuje posouzení, plánování, provedení 

plánu a vyhodnocení (Pasquali a kol., 1989, Baštecká a kol., 2005):

• Posouzení  

Precizní posouzení je klíčovým faktorem pro vhodné použití technik krizové interven 

ce. Cílem je zjistit co nejvíce informací a posoudit je. Pracovník se zajímá o 

následující oblasti:

• V jaké je člověk situaci; co je aktuální problém.

• Událost, která krizi vyvolala - otázka „Co se stalo?“; jak se událost dotýká jeho 

vztahů a života; jak sám klient událost vnímá, jaké prožívá emoce.

• Jaká je zakázka klienta; co klient chce či potřebuje, co čeká od pomoci.

• Psychodynamické souvislosti – jedná se o vztahové rámce a historii klienta, 

které dávají současné krizové situaci smysl.

• Jak člověk krizi nyní zvládá, jaké používá strategie, zda byli tyto strategie 

úspěšné či nikoliv; jaké strategie použil ke zvládání zátěžových situací v 

minulosti; patří sem i posouzení různých maladaptivních řešení jako je 

zneužívání návykových látek a možného sebevražedného jednání.

• Systém sociální opory – zda má klient k dispozici rodinu, přátele; zda může 

vyhledat pomoc u nějaké instituce ve svém okolí.

• Plánování  

V této fázi klient ve spolupráci s pracovníkem krizové intervence sestaví plán jasně 

stanovených, kontrolovatelných kroků, které sahají do blízké budoucnosti a které 

mají pomoci řešit klientovu situaci. Zatímco první fázi posouzení má pevně v rukou 

pracovník krizové intervence, od této fáze plánování začíná mít vztah pracovníka a 

klienta mnohem více podobu spolupráce.

Je respektována jedinečnost hodnot, pocitů, myšlenek, chování, vnímání, potřeb a 

sociokulturní a náboženské pozadí klienta. 

Pracovník klienta podporuje v rozvíjení adaptivních strategií řešení problémů.

• Provedení plánu  
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Cílem této fáze je provedení plánu, který klient a pracovník společně sestavili ve 

fázi předešlé, prostřednictvím časově ohraničených na problém zaměřených kroků. 

Provádění plánu je zároveň i provázením krizí a snahou pracovníka je, aby klient 

své krizové situaci porozuměl.

K dosažení cíle lze použít několika prostředků:

• Jacobsen, Strickler a Morely (in Pasquali a kol.) upozornili na to, že krize se 

může objevit na obecně lidské úrovni (generické) a na úrovni individuální. 

Lidsky obecný (generický) přístup – předpokládá, že existují obecně lidské 

vzorce chování při reakci na krizi. Krize se vyřeší, pokud klient splní určité 

obecné psychologické úkoly.

Individuální přístup – zdůrazňuje individuální psychodynamické souvislosti 

jedince. Přístup je zaměřen více na specifické potřeby klienta a na řešení 

situace, které je přiléhavé konkrétnímu klientovi.

• Obecná podpora – znamená, že klientovi je dáváno najevo, že není na všechno 

sám a že problém je řešitelný. Kromě výše zmíněného generického přístupu 

sem patří i hájení práv a zájmů klienta.

• Úprava prostředí – znamená změnu podmínek a prostředí, které umocňují 

negativní vlivy krize.

• Anticipatorní vedení – znamená provádění tím, co lze očekávat. Zaměřuje se do 

budoucna, seznamuje člověka v přechodové krizi (např. při truchlení po ztrátě 

blízké osoby, při narození dítěte) s tím, co pravděpodobně nastane. Pomocí 

tohoto vedení je klientovi zprostředkováno, že v obdobých situacích prožívají 

obdobné pocity i jiní lidé.

• Zprostředkování návazných služeb – pracovník krizové intervence musí dobře 

znát místní psychosociální síť včetně aktuální pracovní doby těchto pracovišť. 

Pracovník může nabídnout, případně zprostředkovat další služby, pokud se na 

tom obě strany dohodnou.

• Vyhodnocení  

V závěrečné fázi dochází ke zhodnocení účinnosti intervence. 

Patří sem otázky jako:

• Byla krize vyřešena?

• Bylo dosaženo vytyčených cílů a pozitivní změny v chování?

• Došlo k rozvoji adaptivních strategií zvládání zátěže?
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• Co se klient o sobě dověděl? Co z toho může použít v budoucnosti?

• Vytvořily se nebo oživily systémy sociální opory?

• Jaké potřeby zůstaly nenaplněné?

Dochází ke shrnutí dosažených výsledků a k rozhodnutí, zda spolupráci ukončit 

anebo formulovat další zakázku a pokračovat v nedořešených tématech, případně 

vyhledat pomoc jiného odborníka.

2.6 Specifika telefonické krizové intervence

Telefonická krizová intervence má oproti intervenci tváří v tvář jistá specifika. Tyto 

aspekty telefonické krizové intervence popisují například Vodáčková (2007) a Špatenková 

(2004b). Patří sem především odlišnosti v hloubce pohledu na problém, časovém 

omezení, přístupu pracovníka z hlediska aktivity a požadavků na flexibilitu a signálech, 

který má pracovník k dispozici. Specifika telefonické krizové intervence mají své výhody i 

nevýhody.

Telefonáty bývají často jednorázové a pracovník telefonické krizové intervence 

potřebuje znát jen ty informace, které jsou pro daný rozhovor nezbytné. Není potřeba, aby 

znal životní historii klienta.

Rozhovor není časově limitován. Jeho délka závisí na potřebách klienta. Nejdelší 

rozhovory bývají do 90 minut. Klient může kdykoliv zavěsit, když se necítí dobře. Ukončení 

hovoru má tedy klient pevně v rukou. Může se však stát, že k přerušení hovoru dojde 

nějakými vnějšími vlivy (např. porucha telefonní sítě, dojde baterie mobilního telefonu 

atp.), což vyvolává nepříjemné pocity v pracovníkovi i klientovi.

Pracovník telefonické krizové intervence musí být vyladěn na velké spektrum 

projevů klienta. Někteří lidé volají jen, aby linku důvěry testovali, mohou se objevit 

agresivní telefonáty, kdy klient ze sebe jen potřebuje ventilovat negativní emoce, 

opakované telefonáty „stálých volajících“, kteří nepřicházejí s akutním problémem či 

sexuálně zaměřené telefonáty. Pro pracovníky linek důvěry je náročné, a klade velké 

nároky na jejich flexibilitu, střídat hovory závažné s hovory méně závažnými, hovory 

racionální s hovory emocionálně silně zabarvenými.

Pracovník telefonické krizové intervence má k dispozici pouze akustické signály. 

Pracovník se tedy musí naučit dobře vládnout jazykem, přesně a citlivě formulovat, umět 

pojmenovávat jevy, které v osobním kontaktu často pojmenovávat nemusíme. V osobním 

kontaktu s klientem je k dispozici mnohem více podnětů – vizuálních, čichových i 
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hmatových. Omezení na akustické signály může být nevýhodou pro ucelené posouzení 

klientova stavu, na druhou stranu však umožňuje větší anonymitu pro klienta i pracovníka 

a dává větší prostor a volnost při kontaktu (umožňuje velmi neformální zjev klienta i 

pracovníka; klient si s telefonem může klidně lehnou, je-li mu to tak příjmné; pracovník si 

může dohledávat informace na internetu či v knihách atd.).

Mezi nepochybné velké výhody telefonické krizové intervence patří okamžitá pomoc 

a snadná dostupnost. Klient nemusí nikam chodit a může zůstat v bezpečí vlastního 

domova. Zároveň umožňuje vyhledat rychlou pomoc tam, kde není v okolí žádné 

pracoviště, které by poskytovalo pomoc v krizi prostřednictvím osobního kontaktu.

2.7 Úskalí krizové intervence

Gordon a Partridge (in Pasquali a kol., 1989) určili několik faktorů, které mohou 

ohrozit krizovou intervenci. Patří mezi ně:

1. Neshromaždění relevantních informací ze všech zdrojů, které jsou k dispozici.

2. Nedokončení nebo unáhlení se v diagnóze, kterou pracovník učiní ještě před 

analýzou všech relevantních informací.

3. „Syndrom záchranáře“ - znamená, že pracovník má potřebu „uchránit“ klienta, a v 

důsledku toho dělá pro klienta příliš mnoho a stanovuje nerealistické cíle.

4. Ukvapené určení události, která spustila krizi, bez bližšího posouzení.

5. Nerozpoznání krize u klientů s již existující psychopatologií.

2.8 Formy krizové intervence

Metoda krizové intervence může probíhat v několika různých formách (Špatenková 

a kol., 2004b, Vodáčková a kol., 2007). Mezi ně patří:

1. Ambulantní pomoc – klient navštíví osobně jednou či opakovaně pracoviště 

specializované na pomoc v krizi anebo pracoviště, ve kterém je mimo jiné nabízena 

i pomoc v krizi. Do této formy pomoci patří i stacionární péče.

2. Hospitalizace – představuje krátkodobou (obvykle 5-7 nocí) hospitalizaci na 

krizovém lůžku v krizovém centru, případně v jiné instituci. Tato forma je využívána 

především v těch případech, kdy je stav klienta natolik vážný, že nemůže pobývat 

ve svém přirozeném prostředí.
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3. Terénní a mobilní služba – znamená,  že pracovník anebo tým praovníků krizové 

intervence vyjíždí za klienty v krizi do terénu. Může se jednat o výjezd do domova 

klienta, o návštěvu v nemocnici, ve škole nebo na místo hromadného neštěstí.

4. Telefonická krizová intervence – poskytuje pomoc v krizi prostřednictvím 

telefonického rozhovoru. Krizové linky mohou být obecného charakteru a 

poskytovat služby širokému spektru celé populace anebo specializované, zaměřené 

na konkrétní problematiku (Např.: HIV/AIDS, rasismus atd.)

5. Internetová pomoc – jedná se především o internetové poradenství1 prostřednictvím 

e-mailové komunikace anebo o tzv. „chat“ (angl. povídat si), tedy o komunikaci 

formou psaného textu prostřednictvím komunikační sítě, kdy krizový pracovník i 

klient sedí u svého počítače a jejich komunikace probíhá v reálném čase.

2. 9 Pracovníci krizové intervence

Pracovník krizové intervence patří mezi pomáhající profese, což si s sebou nese 

jistá specifika a nároky. 

Pomoc je nabízena ve vzájemném vztahu pracovníka a klienta. Přesto, že k těmto 

profesím samozřejmě patří suma odborných vědomostí a dovedností, hlavním pracovním 

nástrojem je osobnost pracovníka (Kopřiva, 1997).

2.9.1 Požadavky na pracovníka krizové intervence

Mezi dovednosti a vlastnosti, které jsou od krizového pracovníka očekávány 

(Špatenková a kol., 2004b, Vodáčková a kol., 2007) patří :

• dovednost navazovat a udržet kontakt s klientem v psychologicky obtížných 

situacích

• dovednost aktivního naslouchání s důrazem na empatii

• schopnost rychlého vyhodnocení situace a schopnost analýzy všech jejích aspektů

• schopnost rychlého rozhodování 

1 Internetové poradenství prostřednictvím e-mailu není krizovou intervencí v pravém slova smyslu, jelikož 
klient může na odpověď čekat například až do příštího dne a není tedy splněna zásada okamžité pomoci. 
Komunikace mezi klientem a pracovníkem neprobíhá v reálném čase jako je tomu u „chatu“.
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• samostatnost i schopnost týmové spolupráce a s ní související dovednosti při 

předávání informací

• odolnost vůči zátěži

• dovednosti zacházení s oběťmi a klienty, kteří ztratí vládu nad ničivými a 

sebezničujícími impulzy

Mezi znalosti, které by měl krizový pracovník ovládat (Špatenková a kol., 2004b, 

Vodáčková a kol., 2007) patří:

• znalosti o existující síti služeb psychosociální pomoci

• znalosti základů právního vědomí

• znalosti základů první pomoci

• znalosti základů sebeobrany

2.9.2 Emoce pracovníka krizové intervence

Panika, která pohltí člověka v krizi má tendenci se přenášet i na krizového 

pracovníka. Pracovník pak pod touto tíhou může začít, stejně jako klient, hledat ukvapená 

řešení ve snaze, že problém musí být co nejrychleji odstraněn. Pracovník musí předně, co 

nejrychleji navázat kontakt se svou vlastní úzkostí a vytvořit si od ní odstup. Teprve potom 

může klientovi efektivně pomoci. Pokud pracovník cítí, že svou úzkost nezvládne, měl by 

klienta předat jinému kolegovi.

Dalším důležitým faktorem jsou všechny protipřenosové pocity, které pracovník má 

vůči člověku v krizi. Pracovník může pociťovat zájem, sympatii, soucit, lhostejnost, odpor 

atd. (Kastová, 2000).

2.9.3 Psychická zranění pracovníka krizové intervence

Pracovníci krizové intervence jsou z povahy svého povolání často vystavováni 

emocionálně velmi náročným a stresujícím situacím. V důsledku toho bývají oni sami 

vystaveni riziku vzniku psychického zranění.

V  prvé  řadě  se  jedná  o  syndrom  vyhoření.  Jedná  se  o  stav  emocionálního  a 

fyzického  vyčerpání,  který  je  způsoben  dlouhodobým  zapojením  do  emocionálně 

náročných  situací  a  dlouhodobým  stresem.  Pracovník  ztrácí  důvěru  v  samotný  akt 

pomáhání a pociťuje nechuť ke své práci (Morrissette, 2004; Špatenková, 2004b).
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Špatenková (2004b) popisuje projevy syndromu vyhoření:

„Na úrovni chování „vyhořelého“ k druhým lidem, ke klientům a spolupracovníkům, 

ale i osobám blízkým – jedná se o změnu v sociálních vztazích. K těmto projevům patří: 

apatie,  cynismus, rigidita,  podrážděnost,  lhostejnost,  stažení se ze sociálních kontaktů, 

necitlivé a odtažité chování vůči klientům, celkové negativní postoje a odcizení vůči práci i 

klientům, snížená sociální komunikace.

Na  úrovni  pocitů  „vyhořelého“.  Patří  mezi  ně  především:  pocity  bezmoci  a 

beznaděje, ztráta nadšení, iluzí a naděje, snížení sebehodnocení, frustrace, úzkost, pocity 

selhání a viny, ztráta sebedůvěry, pocit vnitřní prázdnoty, obav, strachu, deprese a hlavně 

pocity  vyčerpanosti  a  těžké  únavy,  které  zasahují  jak  profesní,  tak  osobní  život 

pomáhajícího. Jedinec, který se dostává do stavu vyhoření, prožívá pocity nespokojenosti 

s každodenními úkoly. Může se však objevit také trvalá nespokojenost vůbec se vším v 

sociálním okolí „vyhořelého“, která se přenáší na ostatní osoby kolem pomáhajícího, čímž 

se nejen vytváří napětí na pracovišti, ale může se přenést (a narušit) i rodinné klima či jiné 

privátní vztahy.“ (str. 46)

Další riziko vzniku narušení psychického stavu pracovníka krizové intervence se 

objevuje často při práci s klienty, kteří zažili těžkou traumatickou událost. V tomto případě 

může pracovník trpět sekundární traumatickou stresovou poruchou nazývanou též únava 

ze soucitu (compassion fatigue). Porucha vzniká ze stresu plynoucího ze snahy pomoci 

traumatizované osobě. Může se objevit také jev nazývaný zprostředkované trauma. To 

vzniká následkem empatického zapojení do traumatických zážitků klienta, kdy pracovník 

traumatické zážitky klienta přemění ve vlastní vnitřní prožitek (Morrissette, 2004).

2.9.4 Výcviky v krizové intervence

„Krizová intervence je speciální dovednost, k jejímu zvládnutí je třeba projít 

výcvikem...“ (Matoušek a kol., 2003, str. 130). Je mylnou představou, že každý kdo pracuje 

v pomáhající profesi zvládá pomoc v krizi, a že specializovaný výcvik potřebují pouze laici.

Dvacetihodinový kurz člověka nevybaví k výkonu krizové intervence. Výcvik by měl 

mít patřičný hodinový rozsah a určitě by měl obsahovat část teoretickou i praktickou s 

nácvikem modelových situací a měl by být ukončen zkouškou, která se opět skládá z části 

teoretické i praktické.

Dlouhodobé výcviky v krizové intervenci nebo v telefonické krizové intervenci v 

minimálním rozsahu 150 hodin v současnoti v České republice poskytují organizace 

33



REMEDIUM Praha občanské sdružení, Rafae, o.s., „D“ občanské sdružení , Sdružení 

Linka bezpečí a Společenství pro vzdělávání a supervizi v krizové intervenci.

3. PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ POMOC V KRIZI

Pracoviště poskytující krizovou pomoc jsou velice různorodá. Mohou poskytovat 

různé kombinace forem krizové pomoci (např. ambulantní služby, terénní služby, 

telefonickou krizovou pomoc atd.) nebo se specializovat na jednu formu pomoci (např. 

pracoviště provozující pouze linku důvěry). Může se jednat o pracoviště, která se na 

pomoc v krizi specializují (např. krizová centra) nebo o pracoviště , která mají jiné 

zaměření, ale mají také svůj krizový program s pracovníky vycvičenými v krizové 

intervenci (např. poradny, nízkoprahová zařízení atd.). 

V ideálním případě mají pracoviště poskytující pomoc v krizi nepřetržitý provoz, 

často však fungují pouze v rozmezí určitých hodin.

3.1 Vývoj pracovišť poskytujících pomoc v krizi v zahraničí

Janečková (in Vodáčková a kol., 2007) popisuje vývoj pracovišť zaměřených na 

pomoc v krizi v zahraničí.

Krizová centra začala vznikat po první světové válce a byla pokračováním 

preventivních programů týkajících se sebevražd.

Již v roce 1928 vznikla ve Vídni dobrovolná záchranářská společnost, která byla 

zaměřena na pomoc osobám ohroženým sebevraždou. V rámci této společnosti fungovalo 

poradenské centrum pod vedením Wilhelma Börnera. V tomto centru pracovali lékaři, 

právníci a další odborníci. Zařízení fungvalo téměř deset let.

Podobná pracoviště začala vznikat i ve Velké Británii a Skandinávskýcz zemích. Po 

druhé světové válce začala krizová centra hojně vznikat v USA.

V roce 1948 vybudovali ve Wellesey v USA Lindemann a Caplan, dva průkopníci na 

poli teorie krize, instituci duševního zdraví s názvem Human Relations Service s cílem 

pomoci duševně zdravým jedincům překonávat krize. Jako poradci v tomto zařízení 

pracovali duchovní, lékaři, právníci, policisté a zainteresovaní laici. Toto zařízení funguje 

dodnes pod stejným názvem (www.humanrelationsservice.org).

V tom samém roce vzniklo ve Vídni v rámci arcidiecéze ambulantní krizové centrum 

založené E. Ringelem. Toto krizové centrum funguje dodnes. Od roku 1977 je centrum 
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soukromou nezávislou institucí a funguje pod názvem Kriseninterventionszentrum Wien 

(www.kriseninterventionszentrum.at). 

První linka důvěry byla založena v roce 1953 v Londýně při kostele sv. Štěpána. 

Linku založil reverend Chad Varah jako odezvu na vysoké procento sebevražd v Londýně. 

Nejprve telefonickou krizovou pomoc poskytoval sám, později přizval své známé a kolegy 

a založil nepolitickou, necírkevní, nezávislou a dobrovolnou organizaci s názvem 

Samaritáni. Tato organizace včetně původní liky důvěry funguje dodnes 

(www.samaritans.org). 

Model linky důvěry podle Chada Varaha se postupně šířil do celého světa. Druhá 

linka důvěry vznikla v roce 1956 v Berlíně. O rok později v roce 1957 byla pod názvem 

Podaná ruka založena linka důvěry v Curychu.

V druhé polovině dvacátého století vznikala další pracoviště zaměřená na pomoc v 

krizi v rámci nemocničních zařízení. V USA to byla například Walk-In-Clinic při nemocnici v 

Bronxu, která vznikla v roce 1956. V roce 1958 vznikl Precipitating Stress Project v rámci 

Langley Porter Neuropsychiatric Institute a Trouble-Shooting Clinic v Elmhurst City 

Hospital, které bylo prvním ambulantním zařízením s nepřetržitým provozem. 

V roce 1960 byl založen ve francouzském Lyonu Pavilon Nemocnice Edouarda 

Herriota, který jako první kombinoval intenzivní medicínskou péči s psychiatrickou a 

sociální pomocí. V roce 1967 vzniklo v Paříži Centre Psychiatrique d´Orientation et d

´Accueil, které slouží jako emergentní ambulance a pečuje o všechny příchozí.

V roce 1971 bylo v Amsterodamu otevřeno první evropské krizové centrum s lůžky.

3.2 Vývoj pracovišť poskytujících pomoc v krizi v České republice

3.2.1 Krizová centra

Krizová centra v České republice začala vznikat až po revoluci v roce 1989. 

První krizové centrum vzniklo 5.12.1989 v Brně-Bohunicích jako součást 

Psychiatrické kliniky LF MU. Toto krizové centrum funguje jako součást psychiatrické 

kliniky dodnes. Je otevřené nonstop a jeho součástí je i Linka Naděje a 10 krizových lůžek.

V roce 1991 vzniklo Centrum krizové intervence při psychiatrické léčebně Bohnice v 

Praze. Centrum funguje dodnes. Od června 2007 do června 2008 byly jeho služby z 

finančních důvodů výrazně omezeny, v současnosti jsou však všechny služby plně 

obnoveny. Centrum nabízí nepřetržitou ambulantní pohotovost, denní skupinový 
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psychoterapeutický program, krátkodobou hospitalizaci a provozuje nepřetržitou krizovou 

linku.

V roce 1991 vzniklo také Krizové centrum Praha, které bylo součástí psychiatrické 

kliniky Ke Karlovu 1. LF UK. Centrum zajišťovalo nepřetržitou krizovou ambulanci, 

krátkodobou hospitalizaci a převzalo linku důvěry, která vznikla v naší zemi jako první. 

Centrum bylo v roce 1999 zrušeno, provoz linky důvěry byl omezen na dvanáctihodinový 

provoz. Linka důvěry takto fungovala až do konce roku 2001, kdy byla zrušena.

V roce 1992 vznikl v Praze RIAPS – Regionální Institut psychiatrických  a 

psychosociálním služeb. Zkušební provoz však byl zahájen již na podzim roku 1991. 

RIAPS původně patřil pod Záchrannou službu Praha. Na přechodnou dobu byl řizovatelem 

RIAPSu Studentský zdravotnický ústav a od roku 2001 až do současnosti je zřizovatelem 

Centrum sociálních služeb Praha (původní název zněl Městské centrum sociálních služeb 

a prevence). Koncepce, filozofie a organizace RIAPSu byla inspirována holandskými 

vzory. RIAPS dodnes působí v prostorách bývalých jeslí, nikdy nebyl součástí areálu 

nemocnice, což byla jedna z jeho hlavních myšlenek. Od roku 1992, po dobu téměř deseti 

let, provozoval  RIAPS jako jediný v České republice výjezdovou krizovou službu. V 

současnosti RIAPS provozuje nepřetržitý ambulantní provoz, krátkodobou hospitalizaci a 

krátkodobou podpůrnou psychoterapii (www.csspraha.cz).

Roku 1992 založil prof. MUDr. Jiří Dunovský Dětské krizové centrum (www.dkc.cz), 

které se specializuje na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. 

Centrum v současnosti provozuje ambulantní krizové služby v rozmezí určených hodin a 

nonstop telefonickou linku důvěry a internetovou linku důvěry (Vodáčková a kol., 2007).

3.2.2 Telefonická krizová pomoc

3.2.2.1 Vývoj linek důvěry v České republice

První linka důvěry v České republice, a vůbec první ve střední a východní Evropě, 

vznikla v Praze na psychiatrické klinice Ke Karlovu v roce 1964. Jejím zakladatelem byl 

psychiatr Miloslav Plzák. Cílem linky byla, jako v zahraničí, především prevence 

sebevražd, depresivních stavů, psychických poruch a nemocí (Eis, 1992). 

Další linka s názven Linka Naděje vznikla již o rok později v roce 1965 v Brně. Byla 

založena Josefem Hádlíkem. Roku 1967 vznikla opět na psychiatrické klinice v Praze 

Linka důvěry mládeže. V roce 1971 vznikla Linka důvěry v Olomouci a roku 1975 Linka 
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důvěry Středočeského kraje při Psychiatrické léčebně v Kosmonosích (Vodáčková a kol., 

2007). 

Do roku 1989 fungovalo v zemi jen několik linek důvěry a všechna tato pracoviště 

byla zdravotnická zařízení. Přibližně od roku 1992 začaly linky důvěry hojněji vznikat i v 

regionech a zřizovateli přestaly být výhradně zdravotnické subjekty, ale i subjekty ze sféry 

sociální a školské a ze sféry nestátního neziskového sektoru (dostupné na 

http://www.capld.cz/show.php?sk=2   ; cit. 5. 5. 2009  ).

V současnoti je v České republice v provozu okolo 40 linek důvěry.

3.2.2.2 Česká asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD)

ČAPLD je občanské sdružení, které vzniklo v roce 1995. Klade si za cíl sdružovat 

linky důvěry, podporovat je v jejich odborném rozvoji, svou metodickou činností chránit 

profesionalitu a dobré jméno těchto zařízení, chránit pracovníky i klienty (dostupné na 

http://www.capld.cz/show.php?sk=2   ; cit. 5. 5. 2009  ).

Asociace se zabývá především následujícími úkoly:

• Akredituje výcviky v telefonické krizové intervenci.

• Akredituje supervizory pro linky důvěry a jejich odborné vzdělávání. 

• Zajišťuje týmové i individuální supervize pro linky důvěry, kterou může ČAPLD 

garantovat. 

• Dbá na rozvoj dalšího vzdělávání pro pracovníky linek důvěry. 

• Zabývá se grantovou politikou.

• Organizuje metodické a koncepční diskuse se zřizovateli linek důvěry. 

• Zasazuje se o rozvoj specializovaného softwaru pro pracovníky linek důvěry 

( program byl v ceně 450 tis. Kč pořízen v rámci projektu PHARE v roce 1997).

• Pořádá odborné semináře pro pracovníky linek důvěry: semináře pro vedoucí linek 

důvěry, tematické semináře v rámci regionů. 

• Pořádá každoroční odborně zaměřený sněm pracovníků linek důvěry. 

3.2.3 Terénní krizová pomoc

Krizovou mobilní službu, dlouho jako jediný, provozoval od roku 1992 pražský 

RIAPS. Toto centrum v současnoti výjezdovou službu však již neposkytuje.
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V současnosti výjezdy do terénu za klienty nebo na místa hromadného neštěstí 

provozuje pouze několik subjektů:

• Terénní krizová služba, kterou zřizuje Diecézní charita Plzeň. Tým vyjíždí po 

zavolání operačního střediska Hasičské záchranné služby anebo reaguje na volání 

klientů na linku důvěry.

• Krizová poradna, kterou zřizuje Sdružení Programy občanské pomoci a sociální 

intervence.

• Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov, které se věnuje léčbě psychóz a 

závislostí, disponuje krizovým týmem, který vyjíždí za klienty do jejich přirozeného 

prostředí.

• Psychosociální intervenční tým (PIT) sestává z vycvičených dobrovolníků různých 

profesí – duchovní, psychologové, sociální pracovníci atd. Tým vyjíždí k nehodám, 

požárům a jiným situacím hromadného neštěstí.
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4. ADRESÁŘ KRIZOVÝCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR

Adresář krizových psychosociálních služeb (dále jen adresář) vznikl v roce 2008 v 

organizaci REMEDIUM Praha občanské sdružení. Na jeho vytvoření konkrétně 

spolupracovaly Zuzana Nováková, Pavla Brokešová a Jana Tupá. Data z adresáře 

statisticky zpracovala Jana Tupá.

Adresář je dostupý na internetových stránkách organizace REMEDIUM Praha 

www.remedium.cz .

4.1 DŮVODY VEDOUCÍ K VYTVOŘENÍ ADRESÁŘE

Z povahy krizového stavu vyplývá, že si tato vyjímečná životní situace vyžaduje 

rychlou pomoc. Tento fakt byl hlavním motivem vytvoření adresáře krizových 

psychosociálních služeb. Adresář umožňuje rychlé vyhledání krizového pracoviště z celé 

České republiky podle několika kritérií (např.: místo působení krizového pracoviště, cílová 

skupina krizového pracoviště, nabízené služby krizového pracoviště, otvírací doba 

krizového pracoviště atd.), která jedinci v krizi umožní rychlou orientaci v tom, kam může 

přijít či zavolat a vyhledat odbornou pomoc.

Podle dosavadních zjištění takovýto obsáhlý celorepublikový adresář, jednoduše 

dostupný na internetu s obdobným systémem vyhledávání, dosud neexistoval. Internetové 

stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) nabízí regist poskytovatlů 

sociálních služeb, ve kterém lze nalézt i odkaz na seznam krizových služeb. Z logiky věci 

tohoto registru tu lze však nalézt pouze krizová pracoviště, která jsou registrovaná jako 

sociání služba podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Adresář vytvořený v 

organizaci Remedium Praha nabízí i krizová pracoviště neregistrovaná  u MPSV, čímž se 

nabídka pracovišť , které poskytují pomoc v krizi rozšiřuje.

4.2 DEFINICE PRACOVIŠTĚ POSKYTUJÍCÍ KRIZOVOU SLUŽBU

Jako pracoviště poskytující krizovou pomoc bylo definováno takové pracoviště, 

které umožňuje jedinci vyhledat rychlou pomoc (ideálně bez objednání) a kde je jedinci 

poskytnuta pomoc odborně vyškolenými pracovníky v krizové intervenci. 
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4.3 VYTVÁŘENÍ ADRESÁŘE – SBĚR DAT

Emailovou poštou bylo osloveno přibližně 120 pracovišť. Byl jim zaslán dotazník 

(viz příloha č. 1) k vyplnění.  V adresáři je nyní k dispozici 86 pracovišť poskytujících 

pomoc v krizi (viz příloha č. 2), která zaslala vyplněný dotazník zpět.

Uvědomuji si, že adresář není zcela vyčerpávající. Při uvádění pracovišť v adresáři 

jsme respektovaly fakt, že nám dané pracoviště vyplnilo a zaslalo zpět námi sestavený 

dotazník, čímž je zajištěn jednak souhlas pracoviště s uveřejněním v adresáři a jednak 

jistá jednotnost získaných informací. Počet pracovišť však považuji za dostatečně vysoký, 

aby následné statistické zpracování dat z adresáře poskytlo jistý přehled o současném 

stavu pracovišť poskytujících pomoc v krizi v České republice a pomohlo se v tomto 

rozmanitém poli zorientovat.

Adresář je stále „živý“. Po první fázi, kdy byla oslovena určitá pracoviště, se začínají 

hlásit i další pracoviště, která se o adresáři dozvěděla a přejí si v něm být uveřejněna. 

Pokud splňují naší definici pracoviště poskytující pomoc v krizi jsou přidána do adresáře.

4.4 CÍLE VYTVOŘENÍ ADRESÁŘE A STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT 
ZÍSKANÝCH Z ADRESÁŘE

Cílem vytvoření adresáře bylo usnadnit lidem v krizi vyhledání vhodného pracoviště. 

Cílem statistického zpracování dat získaných z adresáře je podat přehled o 

současném stavu pracovišť poskytujích krizovou pomoc v České republice.
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4.5 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT ZÍSKANÝCH Z ADRESÁŘE KRIZOVÝCH 
PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Cílem statistického zpracování dat je poskytnout přehled o současném stavu 

pracovišť poskytujících krizovou pomoc v České republice (dále jen pracoviště). 

Pro zpracování dat byla použita metoda deskriptivní statistiky.

Zajímaly mne následující oblasti:

1. Rozdělění pracovišť podle krajů ČR – pole působnosti

2. Rozdělění pracovišť podle otvírací doby

3. Rozdělení pracovišť podle cílové skupiny

4. Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb

5. Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb ve vztahu k věkovým 

kategoriím

6. Rozdělení pracovišť podle právní formy zřizovatele

7. Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb ve vztahu k právní formě 

zřizovatele

41



4.5.1 Rozdělění pracovišť podle krajů ČR – pole působnosti
Zajímalo mne kolik pracovišť se nachází v jednotlivých krajích ČR.

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší do nejnižší frekvence výskytu pracovišť 

v daném kraji:

KRAJ POČET PRACOVIŠŤ FREKVENCE 
VÝSKYTU V %

Praha 18 pracovišť 21 %
Jihomoravský kraj 11 pracovišť 13 %
Středočeský kraj 8 pracovišť 9 %
Moravskoslezský kraj 8 pracovišť 9 %
Jihočeský kraj 6 pracovišť 7 %
Plzeňský kraj 6 pracovišť 7 %
Karlovarský kraj 4 pracoviště 5 %
Zlínský kraj 4 pracoviště 5 %
Ústecký kraj 3 pracoviště 3 %
Královehradecký kraj 2 pracoviště 2 %
Liberecký kraj 2 pracoviště 2 %
Pardubický kraj 2 pracoviště 2 %
Olomoucký kraj 0 pracovišť 0 %
Vysočina 0 pracovišť 0 %
Celorepubliková působnost 6 pracovišť 7 %

6 pracovišť neuvedlo kraj (pole působnosti).

V každém kraji kromě kraje Olomouckého a Vysočiny se nachází alespoň nějaké 

pracoviště poskytující krizovou pomoc.Nejvíce pracovišť se nachází v kraji Hl.m. Praha. 

Nalezneme jich zde 18. Nejméně pracovišť, respektive žádné, se nachází v Olomouckém 

kraji a v kraji Vysočina.
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Graf č.1 Rozdělění pracovišť podle krajů ČR – pole působnosti
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4.5.2 Rozdělění pracovišť podle otevírací doby

Otevírací doba pracovišť je velice různorodá, proto jsem pracoviště rozdělila do 4 

skupin otevírací doby:

• 1. skupina: pracoviště, která mají otevřeno v určitých hodinách pouze některé dny z 

               pracovního týdne

• 2. skupina: pracoviště, která mají otevřeno v určitých hodinách všechny pracovní 

               dny 

• 3. skupina: pracoviště, která mají otevřeno v určitých hodinách všechny či některé 

               pracovní dny i jeden či oba dny víkendu

• 4. skupina: pracoviště, která fungují nonstop

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu dané 

skupiny otevírací doby:

SKUPINA POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %

2. skupina
(Po – Pá v určitých hodinách)

42 pracovišť 49 %

4. skupina
(NONSTOP)

24 pracovišť 28 %

3. skupina
(pracovní dny + So – Ne v určiých 

hodinách)

11 pracovišť 13 %

1. skupina
(pouze některé pracovní dny v 

určitých hodinách)

8 pracovišť 9 %

Nejvíce pracovišť, konkrétně 42, což je téměř polovina všech, má otevírací dobu 2. 

skupiny - od pondělí do pátku v určitých hodinách.

Nejméně častá otevírací doba je 1. skupiny – pouze některé dny pracovního týdne v 

určitých hodinách.
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Graf č. 2 Rozdělění pracovišť podle otevírací doby

45

skupina č. 1
skupina č. 2
skupina č. 3
skupina č. 4



4.5.3 Rozdělení pracovišť podle cílové skupiny

Cílové skupiny lze posuzovat z hlediska věkových kategorií. Pracoviště byla 

rozdělena podle následujících věkových kategorií:

• děti a mládež 

• dospělí

• senioři

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro danou věkovou kategorii:

VĚKOVÁ KATEGORIE POČET PRACOVIŠŤ FREKVENCE 
VÝSKYTU V %2

dospělí 70 pracovišť 81 %
děti a mládež 54 pracovišť 63 %
senioři 39 pracovišť 45 %

Nejvíce pracovišť (70 pracovišť) je určeno pro věkovou kategorii dospělí. 54 

pracovišť je pro věkovou kategorii děti a mládež. Nejméně pracovišť (39 pracovišť) je 

určeno věkové kategorii senioři. Některá pracoviště jsou určená všem věkovým kategoriím 

(30 pracovišť), některá jsou pouze pro děti a mládež a dospělé (12 pracovišť), některá 

pouze pro dospělé a seniory (6 pracovišť).

Některá pracoviště jsou specializované pouze na jednu věkovou kategorii. 22 

pracovišť je pouze pro dospělé, 12 pracovišť je pouze pro děti a mládež a 3 pracoviště 

jsou pouze pro seniory.

2 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož pracoviště mohla v dotazníku 
zaškrtnout několik věkových kategorií.
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Graf č. 3 Rozdělení pracovišť podle cílové skupiny – věkové kategorie

Cílové skupiny lze posuzovat také z hlediska specifické problematiky. 44 pracovišť 

uvedlo kromě věkové kategorie také specifickou cílovou skupinu, resp. specifickou 

problematiku, které se věnují.

Mezi specifickými cílovými skupinami/specifickou problematikou byly uvedeny:

• problematika závislostí 

• problematika poruch příjmu potravy 

• menšiny, oběti diskriminace

• ženy a dívky v tísni

• problematika domácího násilí

• problematika HIV/AIDS

• osoby bez domova

• týrané a zneužívané děti

• obchodované a vykořisťované osoby

• problematika duševních poruch a nemocí

• rodina, partnerské a manželské vztahy, rodičovství

• dospělí pečující o seniory

• problematika sekt

• policisté, hasiči, zaměstnanci ministerstva vnitra ČR
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Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro danou specifickou cílovou skupinu/specifickou problematiku:

SPECIFICKÁ CÍLOVÁ 
SKUPINA/SPECIFICKÁ PROBLEMATIKA

POČET PRACOVIŠŤ FREKVENCE 
VÝSKYTU V %3

problematika závislostí 13 pracovišť 15 %
problematika domácího násilí  5 pracovišť 6 %
ženy a dívky v tísni  4 pracoviště 5 %
rodina, partnerské a manželské vztahy, 

rodičovství 

 4 pracoviště 5 %

týrané a zneužívané děti  3 pracoviště 3 %
problematika poruch příjmu potravy  2 pracoviště 2 %
problematka HIV/AIDS  2 pracoviště 2 %
osoby bez domova  2 pracoviště 2 %
obchodované a vykořisťované osoby  2 pracoviště 2 %
dospělí pečující o seniory  2 pracoviště 2 %
menšiny, oběti diskriminace  1 pracoviště 1 %
problematika duševních poruch a nemocí  1 pracoviště 1 %
problematika sekt  1 pracoviště 1 %
policisté, hasiči, zaměstnanci ministerstva 

vnitra ČR 

 1 pracoviště 1 %

Nejčastější specifickou problematikou, kterou se pracoviště zabývají, je 

problematika závislostí. Tato pracoviště pomáhají nejen osobám, které mají problém se 

závislostí, ale často i rodinám a blízkým osobám těchto jedinců. 

3 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři a tento údaj vyplnila v dotazníku pouze některá 
pracoviště jako doplňují informaci.
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Graf č. 4   Rozdělení pracovišť podle cílové skupiny – specifická problematika  
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4.5.4 Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb

Pracoviště měla v dotazníku na výběr z následujících služeb:

• Azylový dům

• Dům na půl cesty

• Internetové poradenství 

• Intervenční centrum

• Kontaktní centrum

• Krizové centrum

• Linka důvěry  nebo krizová linka

• Mobilní krizová služba

• Nízkoprahové zařízení

• Poradna

• Raná péče

• Terapeutická komunita

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro danou poskytovanou službu:

TYP POSKYTOVANÉ SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %4

Linka důvěry nebo krizová linka 40 pracovišť 47 %
Poradna 28 pracovišť 33 %
Internetové poradenství 25 pracovišť 29 %
Krizové centrum 18 pracovišť 21 %
Kontaktní centrum 8 pracovišť 9 %
Azylový dům 5 pracovišť 6 %
Intervenční centrum 3 pracoviště 3 %
Mobilní krizová služba 2 pracoviště 2 %
Nízkoprahové zřízení 2 pracoviště 2 %
Dům na půl cesty 1 pracoviště 1 %
Terapeutická komunita 1 pracoviště 1 %
Raná péče 0 pracovišť 0 %

4 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož pracoviště mohla v dotazníku 
zaškrtnout několik typů poskytovaných služeb.
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Nejfrekventovanějším typem krizové služby je linka důvěry nebo krizová linka. Tuto 

službu poskytuje 40 pracovišť. Nejméně častou službou je dům na půl cesty a terapeutická 

komunita. Každou z těchto služeb poskytuje pouze 1 pracoviště. Službu rané péče 

neuvedlo ani jedno pracoviště.

Graf č. 5 Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb

Některá pracoviště uvedla ještě další doplňkové služby, které poskytují a které 

nebyli uvedeny v dotazníku.

Byly uvedeny následující služby:

• Hlídání dětí

• Psychoterapie

• Nutriční terapie

• Sociálně aktivizační služby

• Byty na utajených adresách

• Sociální asistence

• Sociální rehabilitace

• Krátkodobý pobyt na krizovém lůžku

• Stacionář

• Vývařovna

• Sociální šatník

• Služby následné péče a doléčovací služby
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• Telefonická konference

• Terénní programy 

• Náhradní rodinná péče

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro danou poskytovanou službu:

TYP POSKYTOVANÉ SLUŽBY  POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %5

Sociálně aktivizační služby 5 pracovišť 6 %
Psychoterapie 3 pracoviště 3 %
Stacionář 2 pracoviště 2 %
Terénní programy 2 pracoviště 2 %
Sociální asistence 2 pracoviště 2 %
Nutriční terapie 1 pracoviště 1 %
Hlídání dětí 1 pracoviště 1 %
Byty na utajených adresách 1 pracoviště 1 %
Sociální rehabilitace 1 pracoviště 1 %
Krátkodobý pobyt na krizovém 

lůžku

1 pracoviště 1 %

Vývařovna 1 pracoviště 1 %
Sociální šatník 1 pracoviště 1 %
Služby následné péče a 

doléčovací služby

1 pracoviště 1 %

Telefonická konference 1 pracoviště 1 %
Náhradní rodinná péče 1 pracoviště 1 %

Nejčastěji byly uváděny různé sociálně aktivizační služby. Tuto službu poskytuje 5 

pracovišť.

5 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři a tento údaj vyplnila v dotazníku pouze některá 
pracoviště jako doplňují informaci.
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Graf č. 6 Další služby, které nabízejí pracoviště poskytující pomoc v krizi
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4.5.5 Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb ve vztahu k věkovým 
kategoriím

Služby byly rozděleny podle cílových skupin ve smyslu věkových kategorií, resp. u 

každé věkové kategorie je ukázáno jaké služby a v jakém množství jí jsou k dispozici.

Děti a mládež

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

poskytujících danou službu u věkové kategorie děti a mládež:

TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %6

Linka důvěry nebo krizová linka 27 pracovišť 31 %
Poradna 15 pracovišť 17 %
Internetové poradenství 15 pracovišť 17 %
Krizové centrum 12 pracovišť 14 %
Kontaktní centrum 4 pracoviště 5 %
Intervenční centrum 2 pracoviště 2 %
Mobilní krizová služba 2 pracoviště 2 %
Nízkoprahové zařízení 2 pracoviště 2 %
Dům na půl cesty 1 pracoviště 1 %
Azylový dům 1 pracoviště 1 %

Pro věkovou kategorii děti a mládež je k dispozici 10 typů služeb. Nejčastější 

službou je Linka důvěry nebo krizová linka, která je zastoupena u 27 pracovišť. Nejméně 

častou službou je dům na půl cesty a azylový dům, které jsou zastoupeny každá u jednoho 

pracoviště.

6 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři a nikoliv k počtu pracovišť poskytujích službu pouze této 
věkové kategorii a zároveň mohla pracoviště zaškrtnout v dotazníku několik typů poskytovaných služeb.
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Dospělí

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

poskytujících danou službu u věkové kategorie dospělí:

TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %7

Linka důvěry nebo krizová linka 31 pracovišť 36 %
Poradna 23 pracovišť 27 %
Internetové poradenství 21 pracovišť 24 %
Krizové centrum 15 pracovišť 17 %
Kontaktní centrum 6 pracovišť 7 %
Azylový dům 5 pracovišť 6 %
Intervenční centrum 3 pracoviště 3 %
Mobilní krizová služba 2 pracoviště 2 %
Dům na půl cesty 1 pracoviště 1 %
Terapeutická komunita 1 pracoviště 1 %

Pro věkovou kategorii dospělí je k dispozici 10 typů služeb. Nejčastější službou je 

Linka důvěry nebo krizová linka, která je zastoupena u 31 pracovišť. Nejméně častou 

službou je dům na půl cesty a terapeutická komunita, které jsou zastoupeny každá u 

jednoho pracoviště.

Senioři

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

poskytujících danou službu u věkové kategorie senioři:

TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %8

Linka důvěry nebo krizová linka 21 pracovišť 24 %
Internetové poradenství 10 pracovišť 12 %
Poradna 9 pracovišť 10 %
Krizové centrum 9 pracovišť 10 %

7 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři a nikoliv k počtu pracovišť poskytujích službu pouze této 
věkové kategorii a zároveň mohla pracoviště zaškrtnout v dotazníku několik typů poskytovaných služeb.

8 viz poznámka č. 7
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Intervenční centrum 3 pracoviště 3 %
Kontaktní centrum 1 pracoviště 1 %
Mobilní krizová služba 1 pracoviště 1 %
Dům na půl cesty 1 pracoviště 1 %
Azylový dům 1 pracoviště 1 %

Pro věkovou kategorii senioři je k dispozici 9 typů služeb. Nejčastější službou je 

jako u předchozích dvou věkových kategorií Linka důvěry nebo krizová linka, která je 

zastoupena u 21 pracovišť. Nejméně častou službou je kontaktní centrum, mobilní krizová 

služba, dům na půl cesty a azylový dům, které jsou zastoupeny každá u jednoho 

pracoviště.

Graf č. 7 Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb ve vztahu k různým 

věkovým skupinám

Největší množství služeb má k dispozici jednoznačně věková kategorie dospělí. 

Počet typů služeb je vcelku vyrovnaný u všech věkových kategorií. Věková kagerie děti a 

mládež i dospělí mají k dispozici 10 různých typů služeb. Věková kategorie senioři 9 typů 

služeb.
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4.5.6 Rozdělení pracovišť podle právní formy zřizovatele

Pracoviště lze rozdělit podle právní formy zřizovatele. 

Zřizovatele pracovišť lze rozdělit na:  

• příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu 

• nevládní neziskové organizace

• fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o 

zemědělství nezapsané v obchodním rejstříku

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro danou právní formu zřizovatele:

ZŘIZOVATEL POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %

nevládní nezisková organizace 66 pracovišť 77 %
příspěvková organizace 18 pracovišť 21 %
fyzická osoba 2 pracoviště 2 %

Nejčastějším zřizovatelem pracovišť jsou nevládní neziskové organizace (66 

pracovišť), státní příspěvkové organizace zřizují 18 pracovišť a nejméně pracovišť (2 

pracoviště) zřizují fyzické osoby.
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Graf č. 8   Rozdělení pracovišť podle právní formy zřizovatele  

Nevládní neziskové organizace lze rozdělit na 3 další typy:

• občanské sdružení

• obecně prospěšná společnost

• církevní organizace

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro daný typ nevládní neziskové organizace:

TYP NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ 
ORGANIZACE

POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %9

Občanské sdružení 39 pracovišť 45 %
Církevní organizace 14 pracovišť 16 %
Obecně prospěšná společnost 13 pracovišť 15 %

Mezi nevládními neziskovými organizacemi zřizují nejvíce pracovišť (39 pracovišť) 

občanská sdružení. 14 pracovišť zřizují různé církevní organizace a nejméně (13 

pracovišť) zřizují obecně prospěšné společnosti.

9 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři.
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Graf č. 9   Rozdělení nevládních neziskových organizací  
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4.5.7 Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb ve vztahu k právní 
formě zřizovatele

Služby byly rozděleny podle právní formy zřizovatele pacoviště, resp. u každé 

právní formy zřizovatele je ukázáno jaké služby a v jakém množství poskytuje.

Občanská sdružení

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro daný typ služby:

TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %10

Linka důvěry nebo krizová linka 20 pracovišť 23 %
Poradna 12 pracovišť 14 %
Internetové poradenství 12 pracovišť 14 %
Krizové centrum 8 pracovišť 9 %
Kontaktní centrum 5 pracovišť 6 %
Intervenční centrum 2 pracoviště 2 % 
Azylový dům 1 pracoviště 1 %
Mobilní krizová služba 1 pracoviště 1 %
Nízkoprahové zařízení 1 pracoviště 1 %

Občanská sdružení poskytují 9 různých typů služeb. Nejčastější službou je Linka 

důvěry nebo krizová linka (20 pracovišť). Nejméně častou službou je Azylový dům, Mobilní  

krizová služba a Nízkoprahové zařízení. Každá z těchto služeb je zastoupena pouze u 1 

pracoviště.

Církevní organizace

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro daný typ služby:

10 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři a zároveň mohla pracoviště zaškrtnout v dotazníku 
několik typů poskytovaných služeb.
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TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %11

Poradna 6 pracovišť 7 %
Krizové centrum 4 pracoviště 5 %
Linka důvěry nebo krizová linka 3 pracoviště 3 %
Internetové poradenství 2 pracoviště 2 %
Kontaktní centrum 2 pracoviště 2 %
Intervenční centrum 1 pracoviště 1 %
Mobilní krizová služba 1 pracoviště 1 %
Nízkoprahové zařízení 1 pracoviště 1 %

Církevní organizace poskytují 8 různých typů služeb. Nejčastější službou je 

Poradna (6 pracovišť). Nejméně častou službou je Intervenční centrum, Mobilní krizová 

služba a Nízkoprahové zařízení. Každá z těchto služeb je zastoupena pouze u 1 

pracoviště.

Obecně prospěšná společnost

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro daný typ služby:

TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %12

Linka důvěry nebo krizová linka 5 pracovišť 6 %
Internetové poradenství 4 pracoviště 5 %
Poradna 4 pracoviště 5 %
Azylový dům 3 pracoviště 3 %
Krizové centrum 2 pracoviště 2 %
Dům na půl cesty 1 pracoviště 1 %
Kontaktní centrum 1 pracoviště 1 %
Terapeutická komunita 1 pracoviště 1 %

Obecně prospěšné společnosti poskytují 8 různých typů služeb. Nejčastější službou 

11 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři a zároveň mohla pracoviště zaškrtnout v dotazníku 
několik typů poskytovaných služeb.

12 viz poznámka č. 11
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je Linka důvěry nebo krizová linka (5 pracovišť). Nejméně častou službou je Dům na půl  

cesty, Kontaktní centrum a Terapeutická komunita. Každá z těchto služeb je zastoupena 

pouze u 1 pracoviště.

Příspěvkové organizace

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro daný typ služby:

TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %13

Linka důvěry nebo krizová linka 10 pracovišť 12 %
Internetové poradenství 5 pracovišť 6 %
Krizové centrum 4 pracoviště 5 %
Poradna 4 pracoviště 5 %
Azylový dům 1 pracoviště 1 %

Příspěvkové organizace poskytují 5 různých typů služeb. Nejčastější službou je 

Linka důvěry nebo krizová linka (10 pracovišť). Nejméně častou službou je Azylový dům, 

která je zastoupena pouze u 1 pracoviště.

Fyzické osoby

Získané výsledky jsou seřazeny od nejvyšší po nejnižší frekvenci výskytu pracovišť 

pro daný typ služby:

TYP SLUŽBY POČET 
PRACOVIŠŤ

FREKVENCE 
VÝSKYTU V %14

Internetová poradna 1 pracoviště 1 %
Linka důvěry nbo krizová linka 1 pracovišť 1 %
Poradna 1 pracoviště 1 %

Fyzické osoby poskytují 3 různé typy služeb. Jsou to Internetová poradna, Linka 

důvěry nebo krizová linka a Poradna. Každá z těchto služeb je zastoupena u 1 pracoviště.

13 Součet procentuálních vyjádření nemusí dávat dohromady 100%, jelikož procentuální vyjádření se 
vztahují k celkovému počtu pracovišť v adresáři a zároveň mohla pracoviště zaškrtnout v dotazníku 
několik typů poskytovaných služeb.

14 viz poznámka č. 13
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Graf č. 10 Rozdělení pracovišť podle typu poskytovaných služeb ve vztahu k právní formě 

zřizovatele

Nejvíce pracovišť poskytujících pomoc v krizi zřizují nevládní neziskové organizace, 

mezi nimi pak jasně převládají jako zřizovatelé občanská sdružení. Nevládní neziskové 

organizace poskytují také širší škálu služeb než příspěvkové organizace a fyzické osoby.
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ZÁVĚR

Záměrem bakalářské práce bylo pojednat o fenomému krize v lidském životě, 

seznámit s metodou krizové intervence, stručně nastínit vývoj krizových pracovišť ve světě 

i v České republice a především, na základě vytvoření adresáře krizových 

psychosociálních služeb a následném statistickém zpracování dat z adresáře, poskytnout 

přehled o současném stavu pracovišť poskytujících pomoc v krizi v České republice.

Kapitola 1 Krize se zabývá obecně fenoménem krize. Je vysvětlen význam pojmu 

krize a předloženo několik definic z odborné literatury. Větší část je věnována krizi v životě 

člověka – příčinám krize, typům krize, fázím krizového stavu, různým reakcím na krizi, 

faktorům ovlivňujících vnímání krize atd. V závěru kapitoly jsou zdůrazněny možné 

pozitivní dopady krize a je pojednáno o úzkosti, která krizové stavy doprovází, a která 

může mít, i přes svůj emocionálně negativní náboj, pro jedince důležitý význam.

Kapitola 2 Krizová intervence si klade za cíl seznámit s metodou krizové intervence. 

Je opět předloženo několik definic krizové intervence z odborné literatury. Jsou popsány 

základní zásady a cíle této metody, fáze procesu krizové intervence, vymezení vůči 

psychoterapii. Kapitola se věnuje také pracovníkovi krizové intervence – požadavkům, 

které jsou na něj kladeny a jeho emocím. V závěru kapitoly je zdůrazněna potřebnost 

specializovaných výcviků v krizové intervenci a je poskytnut seznam pracovišť, která 

takovéto výcviky v současnoti v České republice realizuje.

Kapitola 3 Pracoviště poskytující pomoc v krizi předkládá stručný nástin vývoje 

krizových pracovišť ve světě i v České republice. 

Kapitola 4 Adresář krizových psychosociálních služeb v ČR je celá věnována 

adresáři krizových psychosociálních služeb, který vznikl v roce 2008 v organizaci 

REMEDIUM Praha. Její majoritní část představuje statistické zpracování dat získaných z 

adresáře. Cílem této kapitoly je zpřehlednit a podat informace o současném stavu 

pracovišť poskytujících krizovou pomoc v České republice. Pracoviště jsou velice 

rozmanitá a krizová pomoc je nabízena v rámci různých typů služeb. Mezi hlavní oblasti 

zájmu statistického zpracování patřily cílové skupiny, pole působnosti pracovišť, typy 

služeb, otevírací doba pracovišť a zřizovatelé pracovišť.
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Příloha č. 1

ADRESÁŘ  KRIZOVÝCH  PSYCHOSOCIÁLNÍCH  SLUŽEB

FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ NA:
vzdelavani@remedium.cz

nebo REMEDIUM Praha, 130 00 Praha 3, Křišťanova 15, vzdělávací programy

Název pracoviště
dopište veřejný název, 
ne fakturační nebo ze stanov
Adresa
dopište, pokud ji lze uvést
Kontakt
dopište telefon, e-mail, webové stránky
kontaktní osoba, pokud ji lze uvést
Město dopište
Kraj dopište
Cílová skupina
zvýrazněte – podtrhněte
(i několik)

Děti a mládež
Dospělí
Senioři
Specifické cílové skupiny (jaké)

Typ služby
zvýrazněte – podtrhněte
(i několik)

Linka důvěry, krizová linka
Krizové centrum
Kontaktní centrum
Poradna 
Internetové poradenství
Intervenční centrum
Mobilní krizová služba
Nízkoprahové zařízení
Raná péče
Azylový dům
Dům na půl cesty
Terapeutická komunita
Jiné (jaké)

Registrovaná sociální služba
zvýrazněte - podtrhněte

Ano
Ne

Kompletní otevírací doba
dopište úplnou otevírací dobu pro 
klienty včetně víkendů
Jak se klient k Vám dostane
dopište popis cesty /pěší, dopravou – 
osobní, městskou/, jak se k Vám klient 
dostane; popř. přidejte mapku ve 
formátu pdf
Popis služby
dopište bližší charakteristiku typu vaší 
služby a jejích specifik
Zřizovatel včetně adresy
dopište
Poznámky
další důležitá sdělení (např. blížící se 
změna v kontaktech nebo rozsahu )
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Příloha č. 2

JMENNÝ SEZNAM PRACOVIŠŤ POSKYTUJÍCÍCH KRIZOVOU PSYCHOSOCIÁLNÍ 
SLUŽBU

1.  A Kluby ČR
2.  Anabell, o.s.
3.  Anonymní telefonická linka pomoci v krizi
4.  Antidiskriminační linka
5.  Aqua vitae
6.  Arkáda, o.s. (krizové centrum)
7.  Arkáda, o.s. (linka důvěry nebo krizová linka)
8.  Arkáda, o.s. (kontaktní centrum)
9.  Arkáda, o.s. (poradna)
10.  Azylový dům pro ženy a matky v tísni, o.p.s.
11.  Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.
12.  Centrum krizové intervence (Ústí nad Labem)
13.  Centrum krizové intervence (Praha)
14.  Centrum SOS Archa
15.  Chrpa
16.  CSSP – krizové centrum RIAPS
17.  Česká společnost AIDS pomoc, o.s.
18.  Denní centrum pro osoby bez přístřeší
19.  Denní stacionář o.s. SANANIM
20.  Dětské krizové centrum
21.  Doléčovací centrum Podolí
22.  Intervenční centrum 
23.  Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
24.  Intervenční centrum Spondea
25.  K-centrum Cheb
26.  K-centrum Benešov
27.  Kontaktní centrum Kotec o.s.
28.  Kontaktní centrum SANANIM
29.  Krizová poradna
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30.  Krizové centrum Ostrava
31.  Krizové centrum pro děti a dospívající
32.  Krizové centrum pro děti a rodinu
33.  Krizové centrum Sponda při ČČK Brno, o.p.s.
34.  La Strada, o.p.s.
35.  LAXUS, o.s. (Hradec Králové)
36.  LAXUS, o.s. (Pardubice)
37.  Linka Anabell
38.  Linka bezpečí pro děti a mládež
39.  Linka důvěry (Karviná)
40.  Linka důvěry (Praha)
41.  Linka důvěry (Vsetín)
42.  Linka důvěry (Blansko)
43.  Linka důvěry a psychologické pomoci
44.  Linka důvěry České Budějovice, o.p.s.
45.  Linka důvěry dětského krizového centra
46.  Linka důvěry Havířov
47.  Linka důvěry Hodonín
48.  Linka důvěry Liberec
49.  Linka důvěry Opava
50.  Linka důvěry SOS
51.  Linka důvěry v Kutné Hoře
52.  Linka naděje pro děti a mládež
53.  Linka psychopomoci
54.  Linka seniorů
55.  Linka SOS Zlín
56.  Linka vzkaz domů
57.  Magdala – pomoc obětem obchodování slidmi nucené prostituce
58.  Modrá linka, centrum a linka důvěry pro děti a mládež
59.  Most k životu, o.p.s.
60.  Národní Help Line AIDS
61.  Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Kotec
62.  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP
63.  Oblastní charita Sušice
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64.  Persefona o.s.
65.  Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi
66.  Poradna pro dětské oběti násilí RŮŽOVKA
67.  Poradna pro lidi v tísni
68.  Poradna pro oběti domácího násilí TEREZA
69.  Poradna pro oběti, násilí, týrání a zneužívání ELPIS
70.  Poradna pro rodiče o.s. SANANIM
71.  Poradna pro ženy a dívky
72.  Prev-centrum, o.s
73.  Rodičovslá linka
74.  Rodinná a manželská poradna
75.  Rodinný sociální asistent
76.  Růžová linka
77.  Senior telefon
78.  SOS centrum Diakonie
79.  Splečnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
80.  Středisko psychoterapeutických ambulantních služeb
81.  Středisko výchovné péče
82.  Telefonická krizová pomoc
83.  Telefonická krizová pomoc Sokolov
84.  Terapeutická komunita Magdalena
85.  Terénní krizová služba
86.  Ubytovna pro přechodný pobyt osob bez přístřeší
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