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ANOTACE 

 

Cílem práce je popsat problematiku rodiny s duševním onemocněním a zaměřit se na 

potřeby těchto rodin a problematiku rodinné psychoedukace. 

Teoretická část práce se zabývá současnými přístupy péče o duševně nemocné, vývojem 

pojetí rodiny jako rizikového faktoru při vzniku a vývoji duševního onemocnění, významem 

rodiny při léčbě a rehabilitaci člověka s duševním onemocněním, zátěží, kterou klade duševní 

onemocnění na rodinné příslušníky a potřebám rodinných příslušníků. Dále se zaměřuje na 

rodinné intervence jako na nástroj práce s rodinou. 

Praktická část se zaměřuje na potřeby rodinných příslušníků člověka s duševním 

onemocněním a jejich zkušenostmi s tím, co jim v jejich obtížné situaci pomáhá či co jim dříve 

pomohlo. Zabývá se také tím, jaký konkrétní přínos má pro příbuzné rodinná psychoedukace.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Duševní onemocnění, potřeby, psychóza, rodina, rodinná psychoedukace, rodinné intervence, 

zátěž pečovatelů. 

Mental disorder, needs,  psychosis, family, family psychoeducation, family interventions, 

caregiver burden. 
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ÚVOD 
Závažné duševní onemocnění zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života člověka, 

který jím onemocní. Obdobně ovlivňuje i životy lidí v jeho blízkém okolí. 

Souvislostmi mezi duševním onemocněním a rodinou se odborníci zabývají již dlouho. 

Počátky studia rodin lidí s duševním onemocněním šly směrem, který hledal a nacházel příčiny 

vzniku duševního onemocnění v rodině. Pohled na rodinu se však postupně mění. Namísto 

hledání viníka jsou zdůrazňovány spíše možnosti, jak ovlivnit průběh onemocnění. V tomto 

směru byla největší pozornost věnována problematice „expressed emotion“. Na rodinu se 

zaměřuje i řada výzkumů, zabývajících se dalšími aspekty spojenými s duševním 

onemocněním v rodině, například dopadem onemocnění na rodinné příslušníky, jejich 

představami o původu onemocnění či rodinným stigmatem. Na potřeby rodiny se myslí i v 

praxi, ať už v rámci svépomocného hnutí, rodinné terapie, psychoedukace či jiných intervencí 

zaměřených na rodinu. 

Na rodinu, ve které se vyskytuje duševní onemocnění můžeme pohlížet z různých úhlů. 

Pravděpodobně zjistíme, že pokud chceme problematice těchto rodin porozumět, nepostačí 

nám vybrat si jen jeden z těchto úhlů, členové rodiny, zdraví i nemocní, se ovlivňují navzájem. 

Klima v rodině má nesporně značný vliv na stav jejího nemocného člena. Duševní onemocnění 

je však zdrojem stresu i pro ostatní členy rodiny. Zároveň to, jakým způsobem příbuzní situaci 

zvládají a jak na ně zátěž působí, ovlivňuje nemocného.  

Význam rodiny v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním nabývá na důležitosti s tím, 

jak se mění přístup společnosti k psychiatrické péči. Dnes se snažíme umožnit lidem s 

duševním onemocněním žít pokud možno normálním životem. K tomu, abychom toho mohli 

dosáhnout, je třeba rozvíjet systém komunitních služeb. Nelze se však spoléhat jen na tyto 

formální zdroje, obrovský význam má i neformální podpora, kterou nejčastěji poskytují právě 

rodinní příslušníci. 

S výskytem duševního onemocnění nastává řada změn, na které rodiny nejsou nijak 

připraveny. Často naráží na to, že jim chybí určité znalosti a dovednosti, které by jim mohly 

usnadnit jejich složitou situaci. Jednou z metod, jejichž cílem je pomoci rodinám lidí s 

duševním onemocněním, je rodinná psychoedukace.  

V této práci se budu zabývat problematikou rodiny, ve které se vyskytuje duševní 

onemocnění. Nastíním zde vývoj odborných představ o rodině a popíši, jaký význam má rodina 

při léčbě a rehabilitaci člověka s duševním onemocněním. Dále se budu věnovat otázce zátěže, 

kterou klade duševní onemocnění na rodinné příslušníky a potřebám rodinných příslušníků. 
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Nakonec se zaměřím na rodinné intervence jako na nástroj práce s rodinou reagující na potřeby 

rodin s duševním onemocněním.  

V praktické části se budu zabývat potřebami rodinných příslušníků lidí s duševním 

onemocněním a jejich zkušenostmi s tím, co jim v jejich obtížné situaci pomáhá či co jim dříve 

pomohlo. Budu se věnovat také tomu, jaký konkrétní přínos má pro příbuzné rodinná 

psychoedukace. 

Doufám, že tato práce přinese jejímu čtenáři ucelený přehled o problematice rodin lidí s 

duševním onemocněním, o rodinných intervencích a o psychoedukaci jako metodě práce s 

těmito rodinami.  

Při psaní této práce jsem narazila na několik terminologických problémů. V českém 

jazyce neexistují odpovídající ekvivalenty pro řadu termínů, které se běžně používají v odborné 

literatuře (coping, expressed emotion, atd.). Tyto termíny mají relativně jasný obsah, ale do 

češtiny se překládají obtížně. Proto se i v české odborné literatuře setkáváme s tím, že jsou 

používány bez překladu. V případě, že jsem na takový termín narazila, vysvětluji jej v závorce 

nebo v poznámce. Tam, kde je možné termín přeložit, ale zároveň je riziko, že překladem ztrácí 

část obsahu, nechávám anglický termín v závorce. Snad tím tato práce neztratí na přehlednosti a 

čtivosti. 
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1. VYMEZENÍ POJMŮ 
 

1.1 PSYCHÓZA 

 

Psychóza je duševní onemocnění, které mění prožívání člověka ve vztahu k okolí a k sobě 

samému. Během psychotického onemocnění dochází v různé míře ke změně všech základních 

kvalit duševního života postiženého. Změny v myšlení, vnímání a citech dosahují takové 

intenzity, že člověk nedokáže odlišit, co je a co není skutečné. (Praško et al., 2005) 

Všem psychózám je společná ztráta kontaktu se skutečností, zapříčiněná nerovnováhou v 

systému nervového přenašeče dopaminu v mozku. Z toho plyne i další podobnost, kterou je 

léčba. Všechny léky účinné proti psychóze přenos dopaminu normalizují. Mezi odlišnosti patří 

některé příznaky, délka trvání a spouštěč (www.psychosy.cz). 

Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize (MKN 10) rozeznává následující psychotická 

onemocnění: 

• schizofrenie, 

• schizotypní porucha,  

• trvalé duševní poruchy s bludy,  

• akutní a přechodné psychotické poruchy,  

• indukovaná porucha s bludy,  

• schizoafektivní porucha. 

Příznaky schizofrenie se obvykle dělí do několika základních skupin: 

• pozitivní: halucinace, bludy, poruchy myšlení, řeči, katatonní příznaky, bizarní 

chování, 

• negativní: oploštění emotivity, apatie, ztráta vůle, sociální stažení, 

• kognitivní: poruchy paměti, pozornosti, schopnosti rozhodování, plánování, 

• afektivní: nejčastěji deprese. 
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1.2 RODINA 

 

Rodina je forma dlouhodobého solidárního soužití osob spojených příbuzenstvím nebo 

jiným blízkým vztahem mezi osobami, zahrnující přinejmenším rodiče a děti. Další znaky 

rodiny jsou sociokulturně podmíněny. Patří k nim společné bydlení, příslušnost ke společné 

příbuzenské linii, společná produkce a konzumování statků atd. Základními funkcemi rodiny 

jsou reprodukce lidského rodu a výchova potomstva. Mnohé funkce od počátku novověku 

rodina postupně předává institucím, což vede k určité krizi rodiny, patrné například ve vysoké 

míře rozvodovosti. I nadále však rodina zůstává důležitým prostředím socializace, intimity a 

sociální podpory (Jandourek, 2007). 

 

 

1.3 RODINNÉ INTERVENCE 

 

Termín rodinné intervence lze těžko definovat. V literatuře se v souvislosti s prací s 

rodinou objevuje řada různých termínů, jejichž významy se různě překrývají.  

Na to, že zde chybí ustálená terminologie, upozorňuje Fadden (1998). Podle něj se 

můžeme setkat s tím, že se o rodinných intervencích mluví jako o psychoedukačních, 

psychosociálních, na rodinu zaměřených („family-based“) nebo informace poskytujících  

intervencích či jako o rodinné edukaci („family education“), rodinném managementu („family 

management“), rodinné podpoře („family support“) nebo se používá kombinace těchto termínů. 

 

1.3.1 RODINNÁ PSYCHOEDUKACE 

 

Obdobně neustálený jako pojem rodinné intervence je i pojem psychoedukace.  

Někdy tento termín zahrnuje více složek práce s rodinou, kde edukace je vnímána jen 

jako jedna ze součástí. V tom případě se zřejmě termín psychoedukace překrývá s termínem 

rodinná intervence. 

Jindy se o psychoedukaci mluví jako o vzdělávací součásti šířeji pojatých rodinných 

intervencí nebo jako o samostatné metodě práce s rodinou.  

Rummel-Kluge et al. (2006) například definují psychoedukaci jako systematické, 

strukturované a didaktické informace o onemocnění a jeho léčbě, zahrnující i emocionální 

aspekty, které umožní nemocnému, resp. nemocnému a jeho rodině, vypořádat se s 
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onemocněním. V české odborné literatuře se můžeme setkat s obdobnou definicí (viz Motlová, 

2008). 

Vedle různých forem rodinných intervencí existují také psychoedukační programy 

určené přímo lidem s onemocněním. Tyto programy se zaměřující zejména na zvyšování 

znalostí o příznacích onemocnění a o významu medikace (více viz např. Merinder, 2000). 

 

 

1.4 POTŘEBY 

 

Nakonečný (1995) definuje pojem potřeby jako pojem, který vyjadřuje základní formu 

motivu, a to ve smyslu nějakého deficitu v biologické či sociální dimenzi bytí. Cílem chování, 

které je s těmito motivy spojeno jako instrumentální aktivita, je redukce potřeb, jež je prožívána 

jako různé druhy uspokojení (nasycení, odpočinek, pocit úlevy při vyhnutí se nebezpečí, pocit 

jistoty, úspěchu atd.). 

V empirické části této práce budu za potřeby považovat oblasti, ve kterých rodinní 

příslušníci pociťují nějaký deficit nebo které jsou pro ně problematické. V tomto kontextu pak 

budou vnímána jejich tvrzení týkající se toho, co jim pomohlo nebo pomáhá, jako tvrzení 

související s oblastmi, ve kterých se u nich dříve vyskytla určitá nenaplněná potřeba, která byla 

jimi zmiňovaným způsobem redukována či naplněna. 
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2. DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ A RODINA 
 

2.1 HISTORIE 

 

Duševní onemocnění provází lidstvo zřejmě od nepaměti. Představy o tom, co způsobuje 

projevy, které bychom dnes nazvali duševním onemocněním, se v průběhu doby měnily. 

Známé jsou například historické představy o posedlosti duchy či ďáblem nebo antická 

humorální teorie o nerovnováze základních elementů. V souvislosti s těmito představami, se 

také různily způsoby, jak se společnost stavěla k lidem, kteří duševními onemocněními trpěli, 

či jaké hledala způsoby léčby. 

Již v období pravěku jsou popisovány trepanace lebky, což byly pravděpodobně pokusy 

vypustit démony z hlavy posedlého člověka. Z pozdější doby pak například známe snahy o 

vymítání ďábla. 

To, jak společnost lidi s duševním onemocněním přijímala, záleželo zřejmě i na tom, zda 

byly jejich projevy vnímány jako nebezpečné. Je pravděpodobné, že někde byli lidé s duševním 

onemocněním společností vylučováni. Foucault (1994) například mluví o tzv. lodích bláznů, 

které údajně existovaly ve středověku v některých přímořských zemích. O řadu lidí s duševním 

onemocněním se však běžně staraly jejich rodiny nebo náboženské instituce. 

 

 

2.2 INSTITUCIONALIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE 

 

Počátky institucionalizace lidí trpících duševním onemocněním nalezneme již v 16. a 17. 

století. Nejprve byli duševně nemocní, spolu s lidmi tělesně postiženými a chudinou, 

umísťováni do špitálů a chudobinců. Později začaly vznikat i instituce speciálně určené pro 

duševně nemocné. Důvodem institucionalizace byla zřejmě hlavně snaha ochránit společnost 

před jejich špatným vlivem.  

Během industriální revoluce, tedy na přelomu 19. a 20. století, byla specializovaná 

zařízení pro lidi různě postižené zřizována ve velké míře. Duševně nemocným byly určeny tzv. 

ústavy choromyslných, léčebny, či sanatoria. 

Tehdy podle Pfeiffera (2004) panovalo přesvědčení, že běžný život je pro duševně 

nemocné příliš náročný a zraňující. Proto byly ústavy jim určené často budovány v přírodě, na 

okraji velkých měst. Byly to poměrně samostatné, mnohdy velkoryse vybudované, nezávislé 

sociální a ekonomické jednotky (měly např. vlastní vodárny, statky, produkovaly vlastní 



 13

potraviny). Jejich parky a zahrady měly být oázou klidu pro léčbu nervů, prostředím, ze kterého 

byla odstraněna nadměrná sociální zátěž. Zároveň tak ale byli lidé s duševním onemocnění 

vyčleňováni z běžného života jako nepříjemný, rušivý element. 

K zásadním změnám v tomto směru začalo docházet v západní Evropě a v USA v 60. 

letech 20. století. Do tohoto období spadají počátky reforem psychiatrické péče, o kterých se 

mluví jako o deinstitucionalizaci psychiatrie.  

Vlna kritiky proti psychiatrickým institucím je spojena s poválečným vzrůstem zájmu o 

dodržování lidských práv platících bez rozdílu pro každého, tedy i pro osoby s duševním 

onemocněním. K obratu ve vývoji psychiatrické péče jistě velkou měrou přispěl i rozvoj v 

oblasti psychoterapie a farmakoterapie. První psychofarmaka, tedy léky ovlivňující psychiku, 

začala být používána v 50. letech 20. století.  

Změny směřující k deinstitucionalizaci probíhají obvykle postupně. V Itálii, kde byly 

prakticky naráz uzavřeny všechny psychiatrické léčebny, můžeme nalézt i opačný příklad. 

Cílem reforem je umožnit lidem s duševním onemocněním žít v přirozeném prostředí, v 

komunitě, a neizolovat je tak, jako tomu bylo dříve. Nutnou podmínkou deinstitucionalizace je 

rozvoj komunitní péče, tedy vytvoření sítě dobře dostupných a provázaných služeb pro lidi s 

duševním onemocněním přímo v komunitě.  

 

2.2.1 RODINA A DEINSTITUCIONALIZACE  

 

 Po dlouhou dobu bylo běžné, že hlavní část péče o lidi s duševním onemocněním 

obstarávaly psychiatrické léčebny, dlouholeté hospitalizace nebyly výjimkou. Dnešní trend 

směřuje k co možná nejkratším hospitalizacím, péče se přesouvá do komunity. 

Deinstitucionalizace tak nepřináší změny pouze v systému psychiatrické péče, v jejím důsledku 

se mění i situace rodin. 

Řada lidí s duševním onemocněním žije v rodině nebo se o ně rodinní příslušníci nějakým 

způsobem starají. Přirozeným důsledkem reforem je, že rodiny přebírají větší míru 

zodpovědnosti za péči o členy rodiny s duševním onemocněním.  

 Péče o člověka s duševním onemocněním je však spojená s řadou úskalí a rodiny často 

potřebují určitou míru podpory. Tu mohou nalézt u lidí s podobnou zkušeností – k tomuto účelu 

zakládají svépomocné organizace. Nutný je ale i rozvoj profesionálních služeb pro rodiny 

zaměřených jak na oblast praktické, tak emocionální podpory rodin a spolupráce rodin s 

profesionály v oblasti poskytování a plánování péče.  
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  Služby pro rodiny a spolupráce mezi rodinou a profesionály se rozvíjí postupně. Na 

rodinu se dlouhou dobu pohlíželo jako na viníky za duševní onemocnění a práce s rodinami 

nebyla běžná. S deinstitucionalízací a s novými objevy v oblasti problematiky rodin s duševním 

onemocněním se tento pohled mění, rodina se stává jedním z partnerů spolupracujících v rámci 

terapeutického procesu. 

 

2.2.2 SVÉPOMOCNÉ ORGANIZACE 

 

 Příbuzní lidí s duševním onemocněním vytvářejí svépomocné skupiny či organizace. 

Tyto organizace vytváří prostor pro setkávání s rodinami, které mají podobnou zkušenost. 

 Rozvoj svépomocného hnutí je rovněž možné vidět v souvislosti s deinstitucionalizací 

psychiatrické péče. Deinstitucionalizace na rodiny přenáší větší zodpovědnost za péči o člena 

rodiny s onemocněním a přináší jim i řadu obtíží. Svépomocné skupiny jsou možností, jak 

získat účinnou podporu.  

Zároveň je rozvoj svépomocného hnutí důkazem toho, že rodiny lidí s duševním 

onemocněním začínají nabývat na sebevědomí. Význam svépomocného hnutí spočívá zejména 

v tom, že se svépomocné skupiny zasazují o zájmy lidí s duševním onemocněním a jejich rodin. 

Prosazují změny v oblasti systému péče o duševní zdraví, ale snaží se i obecně působit na 

veřejné mínění a postoje společnosti vůči lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. O 

těchto aktivitách se v anglicky psané literatuře mluví jako o „advocacy“. 

Vedle toho jsou svépomocné skupiny zdrojem sociální podpory a nabízí prostor pro 

výměnu informací a zkušeností. Jedním z efektů, ke kterým dochází v souvislosti s účastí ve 

svépomocné skupině je tzv. „empowerment“1, čili posílení důvěry ve vlastní schopnosti.  

Vedle podpůrných svépomocných aktivit a aktivit typu „advocacy“, se dnes můžeme 

setkat i s psychoedukačními programy, které vedou sami rodinní příslušníci (viz kapitola 3.5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Empowerment = posílení, zmocnění 
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2.3 POJETÍ RODINY JAKO RIZIKOVÉHO FAKTORU PŘI VZNIKU A VÝVOJI 

ONEMOCNĚNÍ  

 

2.3.1 RODINA JAKO VINÍK 

 

Rodiče byli dlouhou dobu považováni za původce duševního onemocnění svého potomka. 

Základy této představy pocházely z psychoanalytického přístupu, kladoucího důraz na význam 

vztahu s matkou a otcem. Příčiny řady duševních onemocnění se tak hledaly v problematických 

vztazích mezi rodiči a dětmi. Vliv prostředí a rodičovských praktik považovala za zásadní i 

další významná psychologická škola - behavioristé. 

Obzvláštní důraz byl kladen na roli matek. Tzv. schizofrenogenní matka byla popsána ve 

40. letech 20. století Friedou Fromm-Reichmann. Tato matka byla líčena jako nadměrně 

ochranitelská, zároveň odmítající, necitlivá, panovačná a nestabilní, neschopná postavit hranici 

mezi svými potřebami a city a potřebami a city dítěte. Otec se, podle Matouška (2003, s. 120), v 

této rodině projevoval jako nevýrazný, slabý, pasivní. Dnes je v souvislosti s odchylkami 

rodičovských rolí od normálu zdůrazňována podobnost s odchylkami, které vyvolává jakákoliv 

nemoc dítěte: matka se více angažuje a otec se dostává do pozadí.  

I když představy o schizofrenogenitě rodičů byly již překonány, měla jejich existence 

význam pro rozvoj práce s rodinou. Matuška (2000) například píše, že pojem 

„schizofrenogenní matka“ sehrál kladnou i zápornou úlohu v rozvoji rodinné terapie. Na jedné 

straně zaměřil ohnisko pozornosti z individuálního způsobu zpracování konfliktu jedincem na 

interakce probíhající ve vztahu. Tím byly překročeny hranice individuálně soustředěné terapie. 

Na druhé straně ale lineárně kauzální myšlení, na kterém byl tento koncept postaven, svedl 

terapeuty k připisování viny za vznik psychózy dítěte matce.  

Na rozvoj rodinné terapie a na představy o vlivu rodiny na duševní onemocnění měla 

významný vliv i Batesonova teorie dvojné vazby z 50. let 20. století.  

Komunikační dvojná vazba nastává ve chvíli, kdy je obsahový a vztahový aspekt 

komunikace v rozporu. Bateson a jeho kolegové rozpoznali tyto rozpory v komunikaci v 

rodinách schizofreniků a měli za to, že právě dvojná vazba je příčinou pro rozvoj schizofrenie. 

Podle nich, pokud je člověk (obvykle dítě) konfrontován s takto nekongruentními zprávami, 

reaguje distorzí a popíráním důležitých aspektů sebe sama a svého vnímání. Později však již 

autoři teorie mluvili o dvojné vazbě jako o oboustranném procesu - schizofrenik komunikuje s 

rodinou dvojznačně a jemu rodina také dává dvojznačné zprávy. Ještě později se ukázalo, že s 

dvojnou vazbou se můžeme setkat i v tzv. neklinických rodinách a že psychicky zdravý člověk 
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dokáže dvojznačnou zprávu dešifrovat a udělat z ní zprávu jednoznačnou (Matoušek, 2003, 

Burbach, 1996).  

Jak koncept „schizofrenogenní matky“, tak teorie dvojné vazby patří k teoriím, které jsou 

spojovány s nahlížením na rodinu jako na viníky duševního onemocnění. S problematikou 

rodiny a duševního onemocnění se můžeme setkat i v souvislosti s dalšími teoriemi, které se 

zabývají např. pseudovzájemností a komunikační deviací (více viz Burbach, 1996). 

 

2.3.2 KONCEPT EXPRESSED EMOTION 

 

Jiný pohled na rodinu nabízí koncept „expressed emotion“ (často zkracováno na „EE“). 

Rodiny podle něj začaly být považovány za potenciální zdroj stresu, který může vyvolat relaps 

onemocnění. Rodina tedy není vnímána jako původce onemocnění, ale jako faktor, který může 

ovlivnit jeho průběh. I zde opět mluvíme hlavně o schizofrenii, ale můžeme se setkat i se 

studiemi na téma „expressed emotion“, které se zabývají jinými onemocněními (např. poruchy 

příjmu potravy, diabetes). V počátcích tohoto konceptu byly práce Browna et al. z přelomu 50. 

a 60. let (viz např. Brown et al., 1962). 

Podle konceptu „expressed emotion“ je pro to, jak se onemocnění vyvíjí a zda dojde k 

jeho relapsu, významná hladina vyjadřovaných emocí. Rozhodující jsou tři oblasti:  

• kritické poznámky („critical comments“),  

• nepřátelská atmosféra („hostility“),  

• nadměrná zaangažovanost („overinvolvement“).  

Kritické poznámky jsou kriticky znějící připomínky, které příbuzný vyjadřuje směrem k 

nemocnému členu rodiny, nepřátelskost je odmítavá kritika zaměřená na člověka spíše než na 

jeho chování, nadměrná zaangažovanost znamená příliš intenzivní citové interakce s 

nemocným a/nebo přehnanou snahu ho ochraňovat (Leff, 1996). Míra vyjadřovaných emocí je 

měřena nástrojem nazvaným Camberwell Family Interview. 

Řada výzkumů ukázala, že u rodin s vysokou mírou vyjadřovaných emocí, tedy těch, kde 

příbuzní vyjadřují více kritických poznámek a nepřátelskosti a jsou nadměrně zaangažovaní, je 

vyšší riziko relapsu onemocnění, než u rodin s nízkou mírou vyjadřovaných emocí. Vzhledem k 

tomu se předpokládalo, že je vhodné zaměřit profesionální pomoc právě na tyto rodiny. 

Koncept „expressed emotion“ stojí i v základech rodinné psychoedukace. 

I přes svůj velký význam má koncept „expressed emotion“ určitá omezení. Kritici tohoto 

přístupu například upozorňují, že je možné, že jak vysoká míra „EE“ v rodině, tak pacientův 

relaps jsou funkcemi jiných činitelů – selhání systému, který nedokázal pomoci, nedostatku 
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znalostí o onemocnění, nedostatku strategií zvládání („coping strategies“) k vypořádání se s 

ním, stupně pacientových dysfunkcí a toho jak se projevují a dalších stresů a napětí v širším 

okolí (Hatflield, Spaniol a Zipple 1987, s. 222). Určité omezení konceptu „EE“ je také v tom, že 

rozděluje rodiny pouze do dvou kategorií, na rodiny s vysokou a nízkou mírou vyjadřovaných 

emocí. Nedokáže zohlednit celé spektrum emocí, které mohou navíc být v průběhu času značně 

proměnlivé. Zároveň jako zdroj stresu způsobujícího relaps vnímá pouze některé vybrané 

faktory, jiné důležité zdroje stresu tak mohou být přehlédnuty. 

 

2.3.3 SOUČASNÉ POJETÍ PŘEDSTAV O ROLI RODINY 

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, dříve se vycházelo z názoru, že rodiny mají na pacienty 

škodlivý vliv, proto panovalo mínění, že kontakt s rodinou by měl být omezen (Hatfield, in 

McFarlane, 1983).  

V posledních letech se pohled na rodinu mění. Abnormality projevující se u rodin lidí s 

duševním onemocněním začínají být vysvětlovány jako normální reakce na nezvyklou, 

zátěžovou situaci. Důraz začíná být kladen na význam rodiny v oblasti péče a podpory, kterou 

mohou příbuzní poskytovat svému duševně nemocnému blízkému. Avšak začíná se více myslet 

i na kvalitu života samotných příbuzných a na jejich potřeby vzniklé v souvislosti s duševním 

onemocněním v rodině. 

Změny jsou spojeny jednak s novými zjištěními v teoretické oblasti, které vedou ke 

kritice dřívějších koncepcí, ale také se změnami spojenými s deinstitucionalizací psychiatrické 

péče, ke kterým by zřejmě bez spolupráce s rodinami jen těžko mohlo dojít. 

Nutno podotknout, že i přes nové poznatky u široké veřejnosti přetrvává představa, že 

rodina je vina za duševní onemocnění, a že tato představa zůstává zakořeněna i u řady 

profesionálů.  

Bylo by zřejmě chybné domnívat se, že rodina nemá na duševní onemocnění svého člena 

žádný vliv. Přes biologický podklad, který se dnes předpokládá u většiny duševních 

onemocnění, mají na rozvoj duševního onemocnění pravděpodobně určitý vliv i faktory 

psychologické a sociální, mezi tyto faktory patří i vliv rodiny. 

Z hlediska vývoje onemocnění je však důležitější zdůraznit, že vedle léčby a rehabilitace, 

může být i rodina významným činitelem ovlivňujícím to, jaký bude mít duševní onemocnění 

vývoj. Roli zde hraje sociální podpora poskytovaná nemocnému, to, jak rodina onemocnění 

zvládá, jak na ni dopadá stigma, a tím pádem jaké je v rodině klima (viz též koncept „EE“). 
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Proto se dnes, vedle nutnosti rozvoje služeb pro lidi s duševním onemocněním, klade důraz i na 

spolupráci s jejich rodinami. 

 

 

2.4 VÝZNAM RODINY V KONTEXTU DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ  

 

Původ většiny duševních onemocnění není zcela jasný. Obvykle se však mluví o tom, že 

na rozvoji duševního onemocnění se podílí jak vlivy biologické (dědičnost, chemická 

nerovnováha v mozku) tak i faktory psychosociální. Jedním z těchto faktorů je i rodina, v níž 

člověk žije. 

Rodinné prostředí člověka formuje, učíme se zde reagovat na svět kolem sebe, 

připravujeme se na situace, které nás mohou v životě potkat. Vedle této socializační funkce má 

rodina i řadu dalších funkcí, včetně toho, že poskytuje citové a sociální zázemí. Vzájemná 

podpora a péče je přirozenou součástí rodinného života.  

Situace, kdy se v rodině vyskytne závažné onemocnění, má určitá specifika. 

Péče o děti, obzvláště o ty malé, závislé na jejich péči, je hlavní úlohou rodičů. V situaci, 

kdy zvláštní podporu potřebují i děti dospělé, dochází k určité poruše rovnováhy, péče se stává 

zdrojem stresu. Rodiče (nebo jiní rodinní pečovatelé) si svou roli obvykle nevolí dobrovolně, 

vstupují do ní proto, že jejich blízký má určité specifické potřeby. I když existuje systém služeb 

pro lidi s duševním onemocněním, tyto služby nemusí být vždy dostupné či odpovídající 

potřebám daného člověka a jeho rodiny. Jejich životy tak mohou být narušeny tím, že poskytují 

více péče, než by bylo běžné u člověka pacientova věku (Schene, van Wijndgaarden a Koeter, 

1998). 

Duševní onemocnění ovlivňuje rodinu ještě před tím, než naplno propukne, v tzv. 

prodromálním stadiu, kdy je možné pozorovat některé nespecifické příznaky jako 

vztahovačnost či podrážděnost. Často se objevují změny v sociálním životě, objevuje se 

samotářství nebo jiné, doposud nezvyklé chování.  

Rodinní příslušníci bývají těmi prvními, kteří rozpoznají počínající duševní onemocnění 

a iniciují kontakt s psychiatrickými službami. Často si také všimnou varovných signálů 

blížícího se relapsu. Mohou tak upozornit na blížící se krizi, případně hledají pomoc, pokud 

krize již nastala. Pro tyto případy mají někteří psychiatričtí pacienti připraveny krizové plány, 

jejichž součástí je i to, jak se má v takové situaci zachovat jejich okolí. 

Mnoho lidí s duševním onemocněním žije se svými rodiči, případně jinými rodinnými 

příslušníky. Ale i někteří z těch, kteří žijí mimo rodinu, bývají na její pomoc odkázáni. Taková 
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situace klade na rodinné příslušníky řadu nároků. Jak píše Hinshaw (2006, s. 217), rodinní 

příslušníci slouží jako pečovatelé a poskytovatelé finanční podpory, hledají možnosti léčby, 

brání a prosazují zájmy svých příbuzných a zároveň nesou tíhu studu a sociální izolace. 

Pro roli pečovatelů příbuzným často chybí dostatečné znalosti a dovednosti, i proto je v 

systému péče o lidi s duševním onemocněním třeba myslet i na potřeby jejich rodin. Spaniol, 

Zipple a Lockwood (1992) upozorňují, že rodiny, které mají duševně nemocného člena, tvoří 

širokou škálu, od sofistikovaných rodin s rozsáhlými zdroji, až po rodiny, které bojují i s 

dalšími problémy a jejich možnost nabídnout pomoc bude omezená, pokud nebude určitá 

podpora poskytnuta i jim samým.  

Vedle významu, jaký mají rodinní příslušníci jakožto poskytovatelé péče, jsou pro 

člověka s duševním onemocněním důležití i pro udržování sociálních vztahů.  

Sociální síť lidí s duševním onemocněním bývá často značně omezená, přesto právě 

dobře fungující podpůrná sociální síť je pro ně velmi důležitá. Stejně jako vzájemná podpora a 

pomoc, jsou běžnou součástí rodinného života i společné aktivity. Setkání s rodinou tak 

umožňují společenský kontakt a rodina zároveň může pomáhat při obnově širšího sociálního 

zázemí a obecně při reintegraci do společnosti. 

 

 

2.5 REAKCE RODINY NA ONEMOCNĚNÍ 

 

Rodinní příslušníci člověka s duševním onemocněném se musí vyrovnávat s řadou změn, 

které s sebou přináší duševní onemocnění. Podobně jako u jiných závažných onemocnění často 

spočívají na rodinných příslušnících úlohy spojené s péčí o člena rodiny, který onemocněl. 

Zároveň mají obavy z reakce okolí, ale potýkají se i s vlastními předsudky, strachy, pocity viny 

či bezmocí. Obávají se rizika relapsu onemocnění a s tím spojené nejisté budoucnosti. Často se 

musí smířit i s tím, že očekávání, která spojovali s budoucností člena rodiny, který onemocněl, 

nebudou naplněna.  

Mluví se o tom, že rodiny reagují na duševní onemocnění svého člena podobně jako na 

jiné závažné životní ztráty. Procházejí stádii šoku, popření, deprese, vzteku, akceptace, 

zvládání a smíření (viz mj. Spaniol, Zipple a Lockwood, 1992). Tato stádia popsala 

Kübler-Ross (1997) v souvislosti s umíráním. Stádia se mohou různě prolínat a opakovat a 

jednotliví členové rodiny se dokonce mohou nacházet v různých stádiích. Hatfield (in 

McFarlane, 1983) píše, že situaci zvládají hůře rodiny, které nedošly do stádia akceptace.  
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Faloon a Liberman (in McFarlane, 1983) tvrdí, že pro příbuzné je těžké se vyrovnávat se 

dvěma typy chování rodinného příslušníka se schizofrenií, které se objevují v různých 

obdobích onemocnění: sociálním stažením a samotářstvím a s agresivním, bizarním a rušivým 

chováním. 

Stav člověka s duševním onemocněním bývá proměnlivý, onemocnění obvykle probíhá v 

epizodách a prognóza je nejistá.  

Podle Spaniola, Zippla a Lockwooda vede nejistota v tom, jak se onemocnění bude 

vyvíjet a jaké budou jeho důsledky k tomu, že se u mnoha rodin cyklicky střídá naděje a 

zoufalství (Spaniol, Zipple a Lockwood, 1992, s. 342). Tito autoři říkají, že ačkoliv se 

zmiňované změny v prožívání, a z toho vyplývající změny v chování, mohou zdát až extrémní, 

bolestné a pro rodinu matoucí, je tato zkušenost běžnou součástí procesu vyrovnávání. 

Upozorňují na to, že řada profesionálů vnímá takové reakce jako důkaz patologie. 

Kromě období, kdy příbuzní poprvé čelí zjištění, že u jejich blízkého došlo k rozvoji 

duševního onemocnění, jsou pro ně obzvláště náročná krizová období a doba po návratu z 

hospitalizace.  

Shankar a Muthuswamy (2007) píší, že příbuzní v jejich studii mluvili o tom, že v období 

krize prožívají silný pocit bezmoci a ztráty kontroly, mají obavu o svou vlastní bezpečnost a 

strach o bezpečí svého příbuzného a pociťují, že situace zasahuje do jejich běžného domácího 

života. Někteří příbuzní také měli pocit, že je profesionálové nechali bez pomoci. Obdobně 

náročné je podle zmiňovaných autorů i období po návratu z hospitalizace. Nezkušení 

pečovatelé pak mluvili o tom, že nedostali dostatek informací a rad, jak s příbuzným zacházet. 
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2.6 ZÁTĚŽ PEČOVATÉLŮ  

 

Zájem o problematiku zátěže, kterou pociťují rodiny lidí s duševním onemocněním, se 

začal probouzet zároveň s deinstitucionalizací psychiatrické péče. Tyto reformy jsou 

neodmyslitelně spojeny s nutností rozvoje komunitních služeb, které lidem s duševním 

onemocněním nabízí podporu v různých oblastech jejich života a jsou těžištěm psychiatrické 

rehabilitace. Jejich důsledkem však také je, že se mění nároky kladené na rodiny.  

Závažné duševní onemocnění ovlivňuje řadu aspektů života člověka, který jím onemocní. 

Má vliv i na kvalitu života lidí v jeho blízkém okolí. Rodinní příslušníci bývají hlavním 

zdrojem podpory a jejich role je důležitá i při rehabilitaci. Zároveň se potýkají se stigmatem a 

předsudky, které jsou s duševním onemocněním spojeny, a s řadou nejistot, které jsou dány 

mimo jiné kolísajícím charakterem duševních onemocnění.  

Přítomnost člověka s duševním onemocněním zasahuje do různých oblastí života rodiny. 

Faloon a Liberman rozdělují problémy, se kterými se příbuzní setkávají v souvislosti s 

duševním onemocněním v rodině, do tří hlavních kategorii: 

• nesnáze způsobené pacientovou symptomatikou a sociálně nestandardním chováním, 

• starosti a vyhoření, které příbuzní prožívají, 

• narušení vlastní sociální sítě (Faloon a Liberman in McFalane ,1983, s.119). 

O důsledcích, které má péče o duševně nemocného na jeho blízké, se v literatuře mluví 

jako o zátěži pečovatelů („cargiver burden“) nebo rodinné zátěži („family burden“). Baronet 

(1999, s. 819) vysvětluje, že tento fenomén byl nazván zátěží proto, že chování nemocného 

jedince vyžadovalo, aby pečovatelé nebo jiní rodinní příslušníci odsunuli své vlastní potřeby a 

přání až za ty pacientovy. 

Někteří autoři v souvislosti s vlivem duševního onemocnění na rodinu namísto zátěže, 

vycházejí z rámce, který nazývají „stress - appraisal - coping“ (stres - jeho zhodnocení - 

zvládání) (viz Szmukler et al., 1996, Harvey et al., 2001). Smutzker et al. píší, že zátěž lze těžko 

operacionalizovat a tento přístup kritizují mj. i pro to, že neodráží pozitivní aspekty role 

pečujícího. 

Stresorem je podle „stress - appraisal - coping“ modelu pacientovo onemocnění, chování, 

postižení a subjektivně vnímané narušení života pečovatele. Tyto jednotlivé složky se 

navzájem ovlivňují.  

Faktory, které vedou k zhodnocení dopadu stresu zahrnují faktory jako pečovatelova 

osobnost, kvalita vztahů v rodině, míra sociální podpory. Dopad na fyzickou a psychickou 
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kondici je vnímaný jako důsledek vzájemného působení dopadu stresu a strategií pečovatele 

(Szmukler et al., 1996, s.138). 

 

2.6.1 OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ ZÁTĚŽ  

 

Zátěž bývá v literatuře obvykle dělena na objektivní a subjektivní.  

Objektivní zátěž je spojena s nutností dlouhodobé podpory nemocného v každodenním 

životě a se změnami a problémy, ke kterým dochází v souvislosti s péčí o něj. 

Subjektivní zátěž zahrnuje psychologické důsledky onemocnění na rodinu, jako jsou 

zvýšené obavy či napětí v rodině. 

Baronet ve svém přehledu výzkumů zaměřených na zátěž pečovatelů zmiňuje činnosti, 

které pečovatele nejvíce zatěžují. 

Nejvyšší objektivní zátěž je zde spojována se zajišťováním dopravy, s pomocí v oblasti 

hospodaření s penězi, s domácími pracemi a vařením, s potřebou stálého dohledu, s omezeními 

v osobním životě pečovatele a s poskytováním finanční výpomoci. 

O nejvyšší subjektivní zátěži se zde mluví v souvislosti se záležitostmi bezpečnosti a 

možným násilím nemocného vůči sobě nebo jiným, s přílišnými požadavky a vysokou 

závislostí na pečovateli, s rušením v noci, s trapným chováním, s chováním vyplývajícím z 

příznaků onemocnění, obavami o budoucnost a s nespolupracujícím postojem, který vede ke 

konfliktům a rodinným nesnázím (Baronet, 1999, s. 822).  

 

2.6.2 DŮSLEDKY PEČOVÁNÍ  

 

Ukazuje se, že péče o člověka s duševním onemocněním ovlivňuje řadu aspektů života 

rodinných pečovatelů.  

Například výsledky studie Magliana et al. ukázaly, že péče o někoho se schizofrenií má 

za následek omezení vlastních společenských aktivit, negativní efekt na rodinný život a vede k 

prožívání pocitů ztráty (Magliano et al., 1998, s. 409). Většina klíčových příbuzných v této 

studii byly ženy a rodiče.  

Obdobně shrnují oblasti, ve kterých se zátěž spojená s duševním onemocněním blízkého 

člověka projevuje, Perlick et al. (2006, s. 1117). Těmito oblastmi podle nich jsou: 

• ztracený čas, který mohl být věnován práci, 

• nenahrazené lékařské nebo jiné výdaje spojené s pacientem,  

• omezený čas k odpočinku a společenským aktivitám,  
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• příznaky zvýšené psychické zátěže a pocity stigmatizace.  

Tito autoři dále zmiňují nepříznivý vliv na hodnocení vlastního zdraví či přímo chronické 

zdravotní problémy, častější návštěvy praktických lékařů, častější užívání psychotropních látek 

(sedativa, antidepresiva) a zvýšené riziko hospitalizací.  

 

2.6.3 FAKTORY OVLIŇUJÍCÍ POCIŤOVANOU ZÁTĚŽ 

 

Ne všichni členové rodiny vnímají situaci vzniklou v důsledku duševního onemocnění v 

rodině stejně. Různý je i dopad onemocnění pokud porovnáme jednotlivé rodiny a některé 

rozdíly mohou být dány i kulturně či etnicky (viz mj. van Wijngaarden et al., 2003, Horwitz a 

Reingard, 1995). 

Van Wijngaarden et al. (2003) dokonce tvrdí, že i když duševní poruchy, obzvláště ty 

dlouhodobé, narušují rodinný život, ne všichni příbuzní vnímají svou pečující roli jako 

zatěžující. Z tohoto důvodu autoři upřednostňují neutrální pojem důsledky pečování 

(„caregiving concequencies“). 

Výzkumy ukazují, že hlavními faktory, které mají vliv na zátěž prožívanou rodinami, 

jsou stupeň fungování pacienta, jeho symptomatologie a chování (Loukissa, 1995). To, jak 

daný příbuzný situaci prožívá, je však ovlivněno i řadou dalších faktorů, zdaleka ne jen na 

straně pacienta.  

Magliano et al. (1998, s. 405) jmenují faktory, které chrání před pociťovanou zátěží nebo 

k ní naopak přispívají. Mezi tyto faktory řadí: 

• sociodemografické charakteristiky příbuzných: např. bylo zjištěno, že ženské pohlaví, 

nízké vzdělání a manželský vztah s nemocným jsou spojeny s vyšším stupněm zátěže, 

• klinický obraz onemocnění: např. se má za to, že špatné sociální fungování, dlouhé 

trvání onemocnění, přítomnost negativních příznaků a rušivého chování a vyšší počet 

hospitalizací přispívají ke zvýšené zátěži, a míra postižení, více než symptomatologie, 

napovídá, jaká bude pociťovaná zátěž, 

• sociální podporu a osobní zdroje: např. u příbuzných s podpůrnou sociální sítí nebo 

širokou škálou dovedností potřebných ke zvládání zátěžových situací („coping skills“) 

byla shledána nižší míra zátěže. 

Magliano et al. (1998) také upozorňují na to, že zátěž bývá ovlivněna společenskými 

faktory, jako je pohled dané společnosti na duševní onemocnění nebo poskytování služeb 

duševního zdraví. 
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Tucker, Barker a Gregoire (1998, s. 308) píší, že podle jejich studie jsou nejpřesnějšími 

ukazateli negativního hodnocení ze strany pečovatele dvě proměnné, u pečovatele množství 

potřeb, které naplňuje, a u pacienta depresivní/úzkostné chování. Stupeň pečovatelské aktivity 

zde, nicméně, nebyl významně spojen se závažností onemocnění. Tedy, u pečovatelů, kteří 

hodnotí situaci negativně je mnohem více pravděpodobné, že budou pro pacienta vykonávat 

více věcí, které ale nemusí nutně souviset s mírou pacientova postižení.  

Hadryś, Adamowski a Kiejn (2010) srovnávali zátěž u příbuzných lidí s různými 

psychiatrickými diagnózami. V zátěži, kterou pociťují příbuzní lidí trpících úzkostnou 

poruchou, poruchou osobnosti, schizofrenií či depresí, neshledali žádné významné rozdíly. 

Winefield a Harvey (1994) pak například zjistili, že zátěž dopadá více na manžele a 

dospělé děti, než na pečovatele s jiným vztahem k nemocnému.  

Řada autorů poukazuje na to, že větší míru zátěže pociťují ženy. Mluví se hlavně o 

matkách, které jsou také nejčastěji těmi, kdo poskytují péči. Zajímavá je v tomto kontextu 

studie Groshe a Greenberga (2009), kteří se zaměřili na otce. Podle nich jsou rozdíly mezi 

matkami a otci v pociťované zátěži dány obecnými genderovými rozdíly nebo by mohly 

ukazovat na lepší schopnost otců adaptovat se na jejich pečovatelskou roli. V porovnání s 

vrstevníky však otcové dospělých se schizofrenií v jejich studii zažívali prokazatelně vyšší 

míru deprese, nižší míru psychické pohody, nižší stupeň vnímaného zdraví a nižší manželskou 

spokojenost.  
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2.7 PŘEDSTAVY RODIN O PŮVODU DUŠEVNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

Představy příbuzných o původu duševního onemocnění mají význam pro to, jak se 

příbuzní k onemocnění svého blízkého staví, jak se s ním vyrovnávají a jakou míru zátěže 

pociťují. Jejich postoj se pak může odrážet v tom, jak se chovají vůči členu rodiny s 

onemocněním. 

Důvodů, kterými si příbuzní vysvětlují vznik duševního onemocnění člena rodiny, je celá 

řada: mohou to být sociální, mezilidské, psychické, spirituální problémy či biologické příčiny.  

Příbuzní nachází jako vysvětlení obvykle kombinaci různých příčin (Das et al. 2006). 

Řada autorů také mluví o pocitech viny u příbuzných. Ale u Angermeyera, Klusmanna a 

Walpuskiho (1988) se můžeme setkat s opačným zjištěním, tedy že příbuzní zřídka vidí sami 

sebe jako ty, kteří jsou na vině.  

Magliano et al. (2001) vyjmenovávají oblasti, na které mohou mít představy příbuzných 

vliv. Mezi tyto oblasti patří: 

• vyjadřované emoce („EE“): například domněnka, že nemocný může ovlivnit své 

symptomy, může zvyšovat míru kriticismu a hostility, 

• rodinná zátěž: věří-li příbuzní, že jsou nějakým způsobem zodpovědní, ukazuje se u 

nich větší míra psychosociálních nesnází, 

• „compliance“ 2  s psychoedukativními intervencemi a pacientova „compliance“ s 

rehabilitací. 

Phillips et al. (2000) uvádí, že představy o příčinách onemocnění ovlivňují také pomoc 

hledající chování („help seeking behavior“) , tedy to zda, případně kdy a u koho začnou rodiny 

hledat pomoc. 

Představy příbuzných se často odchylují od biopsychosociálního modelu, který zastává 

většina profesionálů. 

Phillips et al. (2000) uvádí, že v jejich studii byly nejčastěji zmiňovanými příčinami stres, 

osobnostní problémy a konflikty ve vztazích mimo rodinu. Onemocnění mozku nezmínil žádný 

z příbuzných a zneužívání drog či alkoholu bylo jako příčina identifikováno pouze ve 2 ze 135 

případů. Phillips uvádí, že převahu psychosociálních modelů příčin nad fyziologickými modely 

zjistili i jiní autoři, a to jak u příbuzných, tak u široké veřejnosti. 

Studie Magliana et al. (2001) ukázala, že jen 24 procent příbuzných (156 z 652) si 

myslelo, že na rozvoj schizofrenie u jejich blízkého měly vliv jak biologické, tak 

                                                           
2 Pro výraz „compliance“ není jednoznačný český ekvivalent, v překladu znamená dodržování, vyhovění, shoda či 
souhlas. Zde se jedná o určitou spolupráci a součinnost v léčbě či terapii, která je zvnitřněná, nejblíže by mohl být 
termín ztotožnění. 
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psychosociální faktory. Podle 70 procent příbuzných (457 z 652) byla duševní porucha 

zapříčiněna pouze psychosociálními faktory (jako stres, trauma, rozpad romantického vztahu), 

6 procent (39 z 652) si myslelo, že porucha byla zapříčiněna biologickými faktory. Pacientovo 

úmyslné chování (jako užívání drog nebo špatná společnost) zmiňovalo 28 procent příbuzných. 

Tato studie také ukázala, že příbuzní, kteří věřili, že schizofrenie má pouze biologické 

příčiny, viděli možnost úzdravy3 jejich blízkého pesimističtěji, než ti, kteří příčinu viděli v 

psychologických faktorech či v kombinaci biologických a psychologických faktorů. 

Příbuzní, kteří měli za to, že nemocný člen rodiny je alespoň částečně zodpovědný za svůj 

stav, pociťovali vyšší míru jak subjektivní, tak objektivní zátěže (viz kapitola 2.6.1). 

Za zmínku stojí také výsledky další studie, podle které příbuzní, kteří vinili sami sebe za 

onemocnění svého blízkého, prožívali vyšší míru negativních emocí a deprese než ti, kteří se 

neobviňovali. Ale, na rozdíl od Maglianovy studie, to, jak příbuzní interpretovali roli pacienta v 

souvislosti s problémy spojenými s onemocněním, nemělo na jimi prožívané negativní emoce 

žádný vliv. Ať už viděli pacienta jako toho, kdo je zodpovědný za onemocnění, nebo věřili, že 

onemocnění bylo způsobeno z vnějšku, pravděpodobnost, že budou prožívat negativní emoce, 

byla stejná (Barrowclough, Tarrier a Johnston, 1996, s. 698). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Podle Anthonyho (1993) je úzdrava („recovery“) hluboce osobní, unikátní proces změny přístupu, hodnot, pocitů, 
cílů, schopností a rolí člověka; jde o to žití spokojeného, nadějeplného a přínosného života navzdory omezením 
způsobeným nemocí. Koncept úzdravy nezdůrazňuje pouze význam absence příznaků, ale klade důraz na 
vyrovnání se s příznaky onemocnění a na kvalitu života. 
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2.8 STIGMA  

 

 Zájem o problematiku stigmatu vzbudila práce sociologa Ervinga Goffmanna z roku 

1963 (Stigma: Notes on the Management of Spoiled). Od té doby se stigmatizací v celé řadě 

oblastí zabývala řada výzkumů. 

Stigma je negativní nálepka, kterou člověk dostává v důsledku určitého vnějšího znaku 

nebo stavu, kterým se odlišuje od normality. Link a Phean navrhují používat termín stigma v 

případě, že se současně vyskytnou prvky nálepkování, stereotypizace, separování („nás“ od 

„nich“), ztráty statusu a diskriminace v tak silné kombinaci, která způsobí rozvinutí stigmatu 

(Link a Phean, 2001). 

Stigma se odráží v chování společnosti vůči stigmatizovaným lidem – pak mluvíme o 

diskriminaci. 

Důsledky stigmatizace mohou mít obdobně závažný efekt na psychické i fyzické zdraví a 

kvalitu života, jako duševní onemocnění samo o sobě.  

To, jaké v dané společnosti a době panují představy o duševním onemocnění, se vždy 

odráželo v tom, jak se lidé staví k lidem s duševním onemocněním. Předsudky a obavy z lidí s 

duševním onemocněním jsou v nás hluboce zakořeněny (viz např. Corrigan et al., 2001). 

Výrazy jako „duševně nemocný“ nebo „psychiatrický pacient“ jsou stále spojovány s násilím, 

nebezpečím, nepředvídatelností a dokonce s mravní zkažeností (González-Torres et al., 2007,  

s. 14).  

Vyhýbání se tomu, co vnímáme jako ohrožující a čemu nerozumíme, je svým způsobem 

přirozené. Lidé mají z duševních onemocnění obavu i proto, že se jim o této problematice často 

nedostává relevantních informací a znalostí (viz např. Jorm, 2000, Jorm et al., 2006, 

Angermeyer a Matschinger, 2005). Proto je důležité rozšiřovat povědomí o této problematice.  

Nutno říci, že ač může být chování lidí s duševním onemocněním někdy skutečně 

podivné, nepředvídatelné či nepochopitelné, násilně se chovají jen zřídka. Přes to se ukazuje, že 

řada lidí duševní onemocnění s nebezpečností stále spojuje (Likn et al., 1999, Mehta et al., 

2009).  

Mehta et al. (2009) například zjistili zhoršení postojů veřejnosti vůči lidem s duševním 

onemocněním ve Skotsku a Anglii mezi lety 2000 a 2003. Větší zhoršení pozorovali v Anglii, 

což připisovali zprávám, které se týkaly tehdy probíhajících změn zákona o duševním zdraví 

(Mental Health Act), a v médiích byly často zmiňovány v souvislosti s rizikem násilí. S menším 

zhoršením postojů ve Skotsku pak spojovali možný vliv destigmatizační kampaně ‘see me’, 

která byla zahájena roku 2000.  
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S destigmatizačními kampaněmi se můžeme setkat v řadě zemí, v určité míře již i v České 

republice. Jejich cílem je informovat veřejnost o duševních onemocněních. Význam těchto 

kampaní spočívá jednak v tom, že mohou působit preventivně, a jednak v tom, že jsou 

nástrojem boje proti stigmatizaci. To potvrzují mj. Corrigan et al., kteří píší, že u jedinců, kteří 

jsou relativně více obeznámeni s duševním onemocněním, a to buď prostřednictvím školní 

výuky nebo zkušeností s vrstevníky a členy rodiny, je méně pravděpodobné, že k této skupině 

budou zaujímat předsudečný postoj (Corrigan a kol, 2001, s. 223).  

 

2.8.1 DŮSLEDKY STIGMATIZACE 

 

Stigma je překážkou ve společenské integraci a - podle Leffa (2006) - ovlivňuje všechny 

aspekty života lidí trpících závažným duševním onemocněním. Přátelé a sousedé si od nich 

udržují odstup, příbuzní, kteří žijí mimo domácnost, se vyhýbají návštěvám, zdraví sourozenci 

se zdržují co nejvíce mimo domov. 

Majitelé domů nechtějí lidem s duševním onemocněním pronajímat byty, zaměstnavatelé 

nemají zájem je zaměstnat. Někteří autoři upozorňují na to, že i mnoho profesionálů pracujících 

v oblasti psychiatrických služeb má k lidem trpícím duševním onemocněním stigmatizující 

postoj (viz např. González-Torres et al., 2007, Corrigan a Miller, 2004). 

Vedle toho strach veřejnosti a negativní stereotypy spojené s duševním onemocněním 

vedou k tomu, že se řada lidí trpících duševním onemocněním vyhýbá kontaktu s 

psychiatrickými službami a nedostává se jim tak potřebné péče. Včasné zahájení léčby je však 

důležité už proto, že délka trvání neléčeného onemocnění je spojována s horšími dlouhodobými 

následky (viz např. Drake et al., 2000). 

V této souvislosti zmiňují Link et al. koncept laického hodnocení („lay appraisal“) autorů 

Hollingsheada a Redlicha, podle kterého dlouho před tím, než se angažují profesionálové z 

oblasti péče o duševní zdraví, hodnotí první příznaky duševní poruchy rodina, přátelé, 

spolupracovníci, policie, a samozřejmě člověk sám, a rozhodují se, co (pokud vůbec něco) je 

třeba udělat (Link et al. 1999, s. 1328). 
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2.8.2 SELF-STIGMA  

 

Ve spojitosti se stigmatizací se mluví také o zvnitřněném stigmatu (sebe-stigma, 

„self-stigma“). „Self-stigma“ je termín, který popisuje situaci, kdy stigmatizovaný člověk 

přijme stigmatizující postoj panující v jeho okolí. Následkem často bývá snížené 

sebehodnocení a posouzení vlastních schopností (Corrigan a Watson, 2002). Ne všichni lidé 

však reagují na stigma stejně, u některých se můžeme naopak setkat s tím, že jim stigma dodá 

energii a důvěru ve vlastní schopnosti a na jiné nemá v podstatě žádný vliv (Watson et al., 

2007). 

 

2.8.3 RODINNÉ STIGMA  

 

Těmi, kdo diskriminují, mohou být i rodinní příslušníci. Jich se ale problematika 

stigmatizace a diskriminace dotýká i jinak, a to v tom smyslu, že mohou být svědky 

diskriminace svých příbuzných, čímž mohou sami trpět. Případně jsou v důsledku duševního 

onemocnění v rodině sami stigmatizováni a diskriminováni. 

O rodinném stigmatu se mluví jako o stigmatu přidruženém („associative“ nebo též 

„courtesy stigma“), dochází k němu skrze přidružení určité osoby k dalšímu, stigmatizovanému, 

jedinci, v našem případě k příbuznému s duševním onemocněním. 

Corrigan a Miller (2004) píší, že rodinné stigma není jednolitý fenomén. Může se lišit 

podle vztahu s člověkem s duševním onemocněním. Například rodiče mohou podle nich být 

stigmatizováni obecně panující představou o tom, že jsou vinni za to, že se u člověka projeví 

duševní onemocnění. Obvykle jsou jim připisovány špatné rodičovské dovednosti. Sourozenci 

a manželé bývají obviňováni, že nedokázali docílit toho, aby jejich příbuzný dodržoval 

potřebnou léčbu a kvůli tomu zbytečně dochází k relapsům. Děti člověka s duševním 

onemocněním mohou být vnímány jako kontaminované nemocí svých rodičů.  

González-Torres et al. (2007) se zabývali rodinným stigmatem. Příbuzní v jejich 

výzkumu zažívali obviňování ze strany rodiny nebo zdravotníků. Vnímali také, že nejsou 

zdravotnickým systém dostatečně brání v úvahu při rozhodování nebo že jim není dostatečně 

nasloucháno. Měli zkušenost s tím, že se jim lidé vyhýbali. Jindy se lidem vyhýbali sami, 

protože se styděli za svůj vztah k někomu s duševním onemocněním. Často se snažili 

onemocnění svého blízkého zatajovat. O obdobných důsledcích stigmatizace píší i další autoři.  

Vyhýbání se kontaktu se stigmatizovanými je jedním z důsledků stigmatizace. Výzkumy 

ukazují, že se stigmatizací a vyhýbáním se se příbuzní setkávají v interakci s rodinou a přáteli. 
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Naopak se neukazuje, že by rodinné stigma zasahovalo do pracovní oblasti, tak jako tomu je u 

lidí s duševním onemocněním (Corrigan a Miller, 2004).  

Řada příbuzných se za to, že člen jejich rodiny má duševní onemocnění, stydí. I to je 

důsledek stigmatu. Podle několika výzkumů si čtvrt až polovina příbuzných myslí, že jejich 

vztah s člověkem s duševním onemocněním by měl být utajen, jinak bude pro rodinu zdrojem 

ostudy (Corrigan a Miller, 2004, s. 540). Stud může být spojen i s obavou, že budou za duševní 

onemocnění svého blízkého obviňováni. 

Mezi studem a vyhýbáním se je spojitost. Podle Corrigana a Millera (2004) není jasné, 

zda vliv studu na vyhýbání se je důsledkem veřejného stigmatu nebo sebe-stigmatu. V případě 

veřejného stigmatu by stud byl pocitem, který by mohla společnost očekávat od rodinných 

příslušníků vzhledem k jejich spojitosti s příbuzným s duševním onemocněním. Aby předešli 

tomu, že se na ně tento stud také přenese, raději se rodinným příslušníkům vyhýbají. Nebo 

můžeme vztahu mezi studem a vinou rozumět skrze sebe-stigma, a sice tak, že rodinní 

příslušníci, kteří se hanbí za příbuzného s duševním onemocněním, se mohou sami chtít před 

veřejností skrývat.  
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2.9 POTŘEBY RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ  

 

Pokud někdo v rodině trpí závažným duševním onemocněním, směřuje většina péče a 

pozornosti přímo na nemocného. Rodinnými příslušníky se odborníci zabývají až v druhé řadě.  

Důsledky duševního onemocnění v rodině a zátěží, kterou rodinní příslušníci pociťují, 

jsem se podrobněji zabývala výše. Můžeme sem zahrnout stres a jeho důsledky na psychické i 

fyzické zdraví, dopad na sociální vztahy, stigmatizaci. Už jen to samo o sobě je pádný důvod k 

tomu, abychom se potřebami rodinných příslušníků zabývali. Jejich obtížím a potřebám je však 

třeba rozumět i vzhledem k významu, jaký mají příbuzní pro nemocného člena rodiny. A ještě v 

širším měřítku proto, jaký má jejich role neformálních pečovatelů vliv na efektivitu péče v 

komunitě (Tucker, Barker, Gregoire, 1998, s. 305) . 

Z výsledků řady studií vyplývá, že rodiny mají potřebu informací o onemocnění jejich 

příbuzného a strategiích, které pomáhají zvládat situaci, a že ke zvládání obtížných situací 

potřebují podporu. 

Podle Hatfield (in McFarlane, 1983, s. 44), která shrnuje výsledky své dřívější studie, 

jsou pro rodiny nejvýznamnější následující potřeby: 

• porozumět symptomům (57%), 

• specifické návrhy jak zvládat pacientovo chování (55%), 

• setkávat se s lidmi s podobnou zkušeností (44%), 

• náhradní péče, aby si rodina mohla odpočinout (30%), 

• přimět pacienta k tomu, aby změnil místo, kde žije (27%), 

• více pochopení od příbuzných a přátel (18%), 

• zmírnění finanční zátěže (18%), 

• terapie pro ně samé (12%). 

Podle této studie se příbuzní pro podporu nejčastěji obraceli na přátele a rodinu nebo ji 

hledali v individuální terapii. 

Carling (1995) mezi potřeby příbuzných lidí trpících duševním onemocněním řadí 

potřebu informací o postižení, potřebu mít možnost podělit se o vlastní zkušenosti a získat a 

dávat podporu dalším rodinám, potřebu mít možnost ocenit a pěstovat možnosti, jak člověk s 

postižením rodině pomáhá, potřebu podpory při osamostatňování nemocného a při jeho 

odchodu do vlastního domova a potřebu podpory v opakujících se krizích.  

Podle Riebschlegera et al. (2008) potřebují rodinní příslušníci k tomu, aby se přizpůsobili, 

zotavili a nakonec adaptovali na duševní onemocnění svého příbuzného, posílit dovednosti 
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potřebné ke zvládání („coping skills“). Dále mají potřebu podpory a komunikace s profesionály, 

potřebují být zahrnuti v krizovém plánování a potřebují psychoedukaci.  

Co se týče profesionálních služeb a podpory, můžeme se u příbuzných setkat se dvěma 

oblastmi potřeb, jednak s potřebou služeb pro příbuzné s onemocněním a jednak služeb pro ně 

samé. Například Winefield a Harvey se rodinných příslušníků dotazovali na to, co by nejvíce 

potřebovali: 26,8% z nich se zmiňovalo o pacientovu přístupu k léčbě, 24,7% návrhů 

zahrnovalo pacientovu potřebu rehabilitace a pomoc při sociálním začleňování, 17,5% 

připomínalo praktickou pomoc pro pečovatele (např. pomoc s dopravou, s domácností) a 15,5% 

vyjadřovalo potřebu profesionální péče pro pečovatele (např. poradenství) (Winefield a Harvey, 

1994, s. 562-563).  

Zkušenosti a potřeby pečovatelů se mohou lišit v závislosti na řadě faktorů. Těmito 

faktory mohou být charakteristiky člena rodiny, jako životní fáze, věk, pohlaví nebo vztah k 

nemocnému, etnický původ nebo zkušenosti se stigmatem. Na straně pacienta to pak mohou být 

znaky jako kontakt s rodinou, diagnóza, délka trvání nemoci a její závažnost (Drapalski et al. 

2008). Roli hraje i fáze, v jaké se onemocnění nachází. Tyto rozdíly by měly být brány v úvahu 

při tvorbě programů cílených na podporu příbuzných. 

 

2.9.1 POTŘEBA INFORMACÍ 

 

Jednou z často zmiňovaných potřeb, je potřeba informací o onemocnění a léčbě. Tato 

potřeba je výrazná hlavně v počátcích onemocnění, kdy se příbuzní potřebují v situaci 

zorientovat a hledají rady, jak situaci zvládat, či v případě jiných změn, ke kterým dochází v 

souvislosti s onemocněním. Očekávají, že informací se jim dostane od profesionálů, se kterými 

jsou v kontaktu. Tyto jejich potřeby však často nebývají naplněny.  

O nespokojenosti příbuzných se službami, obzvláště v souvislosti s nedostatkem 

informací a s pocitem, že nejsou profesionály bráni v úvahu, se zmiňují mj. Knudson a Coyle 

(2002) a Winefield a Harvey (1993). Ke kontaktu rodinných příslušníků s lékaři ostatně někdy 

ani nedochází (Winefield a Harvey, 1993). 

Drapalski et al. (2008) upozorňují, že potřeba informací u rodin přetrvává i po té, co jim 

byly jednou poskytnuty. Situace v rodině a stav pacienta jsou proměnlivé. To je jedním z 

důvodů, proč podle nich nestačí rodině informace poskytnout jen jednou, ale je třeba jim 

informace a podporu poskytovat průběžně a na základě aktuální situace. 
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3. RODINNÉ INTERVENCE 
 

Rodinní příslušníci vyjadřují potřebu informací o problematice duševních onemocnění a 

potřebu podpory ze strany profesionálních služeb k tomu, aby se dokázali s duševním 

onemocněním v rodině lépe vyrovnat (viz výše). Opakovaně se ukazuje, že programy zaměřené 

na práci s rodinami mají pozitivní vliv: oddalují nebo dokonce zabraňují relapsu, mohou zlepšit 

pacientovo fungování (např. v oblasti zaměstnání) a pocit rodinné pohody (Dixon a Lehman, 

1995, McFarlane et al., 2003) a zlepšit znalosti o problematice duševního onemocnění 

(Stengård, 2003). Přesto nejsou tyto programy příliš rozšířené. Bäuml et al. (2006) například 

píší, že v psychiatrických nemocnicích v Německu, Rakousku a Švýcarsku jsou 

psychoedukativní skupiny poskytovány pouze 21% pacientů se schizofrenií a 2% jejich 

příbuzných. O problémech s rozšiřováním psychoedukativních programů mluví také Drapalski 

et al. (2008). 

Intervence zaměřené na rodinu začaly být rozvíjeny a studovány v 70. letech 20. stol. Do 

té doby se s rodinami pracovalo v rámci rodinné terapie, která se zaměřovala na dysfunkce v 

rodině. Efekt rodinné terapie u rodin pacientů se schizofrenií však nebyl dostatečně prokázán. 

Právě to pokládají McFralane et al. (2003) za hlavní impulz, na jehož základě se začala rozvíjet 

rodinná psychoedukace. S rodinnou terapií u závažných duševních onemocnění se můžeme 

setkat i dnes a existují i studie dokazující její účinnost (viz Burbach, 1996), ale více pozornosti 

je stále zaměřeno na rodinné intervence typu psychoedukace.  

Rozvoj psychoedukace ve velké míře podnítil výzkum v oblasti „expressed emotion“, 

který ukazoval, že interakce v rodině mají vliv na vývoj onemocnění. Řada těchto intervencí 

měla za cíl ovlivňovat právě vysokou míru vyjadřovaných emocí. Na rodiny s vysokým 

„EE“ byly intervence zaměřovány obzvláště z počátku. Dnes se již můžeme setkat s programy, 

které „EE“ nemají jako vstupní kritérium. 

Zároveň s rozvojem rodinných intervencí začala být větší pozornost věnována obtížím, 

které přináší život se závažným duševním onemocněním nejen pacientům, ale i jejich 

příbuzným. V tomto směru je patrný vliv svépomocných skupin a uživatelského hnutí. Další 

okolností, která je spjatá s nutností rozvíjet rodinné intervence a má souvislost i s rozvojem v 

oblasti svépomoci, je deinstitucionalizace psychiatrické péče. 

Intervencí zaměřených na rodinu existuje celá řada. Většina studií, ze kterých zde čerpám, 

byla zaměřena na rodiny, ve kterých se vyskytuje onemocnění z okruhu schizofrenie. 

S intervencemi zaměřenými na rodinu se však můžeme setkat i u jiných diagnóz (poruchy 



 34

nálady, úzkostná a obsedantně kompulzivní porucha, poruchy příjmu potravy, závislosti). U 

těchto diagnóz však nenalezneme tak široké množství studií (viz Faloon, 2003).  

 

 

3.1 ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI RODINNÝMI INTERVENCEMI 

 

Intervence zaměřené na rodinu se liší v délce trvání (od několika hodin, po řadu měsíců) a 

frekvencí setkávání. Můžeme se setkat s intervencemi zaměřenými na samostatné rodiny nebo 

skupinovými rodinnými intervencemi. Někde se účastní i pacienti, jindy jsou intervence určené 

pouze příbuzným nebo pacientům a příbuzným zvlášť. Některé programy jsou prováděny 

přímo v domácnostech, jiné mimo ně (v zařízení poskytující odborné služby nebo jinde). Liší se 

také podle toho, v jaké fázi onemocnění je intervence prováděna - např. během hospitalizace 

nebo po návratu domů. (viz např. Dixon a Lehman, 1995, Dixon, Adams a Lucksted, 2000). 

Stengård (2003) dokonce píše o edukační intervenci prostřednictvím videa. 

 

 

3.2 SPOLEČNÉ RYSY RODINNÝCH INTERVENCÍ  

 

Rodinným intervencím je obvykle společné to, že poskytují rodinám informace a nabízí 

jim strategie ke zvládání jejich obtížné situace. Je zde také kladen důraz na význam dodržování 

medikace a léčebných postupů. Cílem je zvýšit kvalitu života všech zúčastněných, jednotlivé 

přístupy se však mohou lišit v tom, zda jsou zaměřeny spíše na potřeby pacienta a na omezení 

relapsů nebo na potřeby rodinných příslušníků. 

Nejčastějšími prvky rodinných intervencí, které jsou používány v různých kombinacích, 

jsou psychoedukace, behaviorální přístup k řešení problémů, podpora rodiny a krizový 

management (Dixon a Lehman, 1995, s. 631).  

Rodinné intervence obvykle vycházejí z určitých společných předpokladů. Dixon a 

Lehman (1995, s. 631) sem řadí to, že schizofrenie je vnímána jako nemoc, rodinné prostředí 

není zahrnováno do etiologie onemocnění, poskytuje se podpora a rodiny jsou zahrnuty mezi 

činitele přispívající k úzdravě, intervence jsou součástí léčby a jsou používány spolu s běžnou 

farmakologickou léčbou a ambulantní péčí. 

Glynn et al. (2006) pak vidí společné rysy rodinných intervencí v tom, že je zde 

projevována empatie všem účastníkům, poskytují se poznatky o nemoci, zaujímá se zde 

nepatologizující postoj a účastníci se učí komunikovat a zvládat dovednosti potřebné k řešení 
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problémů. Podle těchto autorů také většina existujících programů obsahuje složky, které se 

zabývají jak biologickou zranitelností tak zvýšenou citlivostí na stres, které jsou spojené s 

nemocí.  

 

 

3.3 EFEKT RODINNÝCH INTERVENCÍ 

 

Účinnost jednotlivých programů bývá nejčastěji sledována na míře relapsů a 

rehospitalizací. Na tom, že bylo prokázáno, že rodinné intervence mají vliv na snížení počtu 

relapsů a rehospitalizací pacientů se schizofrenií, se shoduje řada autorů (např. Pfammatter, 

Junghan, Brenner, 2006, Barbato a D'Avanzo, 2000, Drapalski a kol, 2008).  

Barbato a D'Avanzo (2000) však tvrdí, že efektivita rodinných intervencí je nejvíce 

patrná v porovnání s málo kvalitními nebo systematicky neověřovanými jednotlivými případy. 

Podle těchto autorů je možné, že efekt, které měly intervence na míru relapsů, nezávisel na 

samotné rodinné intervenci, ale spíše na tom, že sledované programy byly intenzivnější. 

Obdobně se vyjadřují také Dixon, Adams a Luckstead (2000). 

Faloon (2003) upozorňuje, že ne všechny rodinné intervence jsou stejné, a proto i jejich 

přínos může být rozdílný. Zároveň je třeba myslet i na to, že i rodiny jsou různé, mají různé 

potřeby a mohou jim vyhovovat různé druhy intervencí.  

K tomu píší například Dixon a Lehman (1995), že mohou s částečnou jistotou říci, že 

samotná krátkodobá psychoedukace má horší výsledky než jiné rodinné intervence, které vedle 

edukace používají různé kombinace vzájemné spolupráce, podpory a metod řešení problémů. 

Dále píší, že pro některé rodiny (rodiny pacientů s více pozitivními příznaky, rodiny bílých 

pacientů a pacientů, u jejichž rodin byla naměřena vysoká hodnota „EE“) jsou vhodnější 

skupiny pro více rodin než pro samostatnou rodinu.  

Přínos skupinových programů je mimo jiné v tom, že si zde rodiny mohou vyměňovat 

zkušenosti a navzájem se podporovat. Oproti individuálním programům je zde větší riziko, že 

účastníci neabsolvují celý program.  
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3.4 DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE RODINNÝCH INTERVENÍ 

 

Intervence zaměřené na rodinu jsou zařazovány mezi tzv. „evidence-based 

practice“  (praxi založenou na důkazech). Bývají dnes doporučovány jako vhodná součást péče 

poskytované lidem se závažným duševním onemocněním.  

Například podle The Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (PORT), který 

vytvořil léčebná doporučení pro péči o osoby se schizofrenií, by pacientům, kteří jsou v 

kontaktu s rodinou, měla být navrhnuta rodinná psychosociální intervence trvající alespoň 

devět měsíců, kombinující vzdělávání o onemocnění, rodinnou podporu, krizovou intervenci a 

trénink v dovednostech potřebných k řešení problémových situací. PORT dále doporučuje, aby 

se rodinné intervence neomezovaly pouze na rodiny s vysokou mírou „expressed emotion“. 

Třetím doporučením týkajícím se rodinných intervencí je, že takové druhy rodinné terapie, 

které jsou založené na předpokladu, že dysfunkce v rodině je původcem onemocnění, by 

neměly být používány (Dixon et al., 1999). 

World Schizophrenia Fellowship pak vytvořila doporučení poukazující na zásadní 

součásti efektivních rodinných intervencí: 

• koordinujte všechny prvky léčby a rehabilitace, aby bylo zajištěno, že všichni 

společně směřují ke stejnému cíli,  

• věnujte pozornost sociálním i klinickým potřebám klienta,  

• zajistěte optimální medikaci, 

• při plánování a poskytování péče rodinám naslouchejte a chovejte se k nim jako k 

rovnocenným parterům,  

• zajímejte se o očekávání rodinných příslušníků týkající se léčebného programu a o 

jejich očekávání vůči klientovi, 

• posuzujte silné a slabé stránky rodiny týkající se schopnosti podporovat klienta,  

• pomáhejte řešit rodinné konflikty skrze citlivé reakce na emoční tíseň, 

• věnujte se pocitům ztráty, 

• poskytujte klientovi a rodině relevantní informace ve vhodné době, 

• připravte přesný krizový plán a zajistěte na něj profesionální odezvu,  

• pomáhejte zlepšovat komunikaci mezi rodinnými příslušníky, 

• poskytněte rodině trénink technik vedoucích k řešení problémů, 

• podpořte rodinu v tom, aby rozšiřovala svou podpůrnou sociální síť, např. účastí na 

skupinách určených pro rodiny nebo v rodinných podpůrných skupinách jako je 

National Alliance on Mental Illness, 
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• na potřeby rodiny reaguijte flexibilně, 

• zajistěte rodině snadný přístup k odborníkovi pro případ, že ho budou potřebovat po 

té, co práce s rodinou skončí (Jewell, Downing, McFarlane, 2009, s. 870). 

Častým doporučením, se kterým se v literatuře můžeme setkat, je, že psychoedukace je 

efektivní, pokud je dlouhodobá. Bäuml et al. (2006) však naopak pro příbuzenské doporučují 

skupiny trvající kratší dobu (6 až 12 večerů), s tím, že je tak možné k účasti získat i méně 

motivované nebo hodně pracovně vytížené příbuzné. Programy, které jsou méně časově 

náročné, by také mohly být snáze zaváděné do běžné praxe jednotlivých poskytovatelů služeb. 

 

 

3.5 MODELY RODINNÝCH INTERVENCÍ 

 

McFarlane et al. (2003) popisují následující významné modely rodinných intervencí: 

• behaviorální rodinné přístupy, 

• rodinná psychoedukace, 

• skupinová rodinná psychoedukace, 

• skupiny pro příbuzné, 

• rodinné konzultace, 

• profesionálně vedené modely krátkodobé rodinné edukace (terapeutická edukace). 

Mezi další modely práce s rodinou patří: 

• svépomocná rodinná edukace, 

• krizově orientovaná rodinná terapie.  

 

3.5.1 BEHAVIORÁLNÍ RODINNÉ PŘÍSTUPY  

 

V rámci tohoto přístupu jsou vytvářeny plány, na něž navazují intervence a průběžně se 

provádí hodnocení. Součástí tohoto přístupu je behaviorální analýza silných stránek a potřeb 

jednotlivých členů rodiny a rodiny jako celku, následovaná rodinnými sezeními v domácnosti. 

Sezení se zaměřují na edukaci o schizofrenii, na strategie vedoucí ke zlepšení 

komunikace a vytvoření a nácvik technik řešení problémů. To vše je zacíleno na psychosociální 

rehabilitaci pacienta a potřeby rodinných příslušníků. 

Tento model staví na silných stránkách a vychází z předpokladu, že členové rodiny 

fungují, jak nejlépe umí za daných okolností a vzhledem k náročnosti situace dané duševním 

onemocněním v rodině (McFarlane et al., 2003). 
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3.5.2 RODINNÁ PSYCHOEDUKACE 

 

McFarlane popisuje intervenci, jejímiž autorem je Anderson et al.  

Rodinná psychoedukace je empiricky založený model, který předpokládá značné 

zapojení rodiny i pacienta. Účastnící jsou do hloubky informováni o onemocnění a jeho léčbě a 

dostávají rady, jak docílit úzdravy, vycházející z výzkumů a zkušeností z dobré praxe. 

Terapeutický proces je veden pečlivě a postupně. K tomu se přidává obdobně pečlivé 

úsilí v oblasti sociální a pracovní rehabilitace a pomoc s řešením problémů na základě potřeb 

rodiny i pacienta. Důležité je zde vybudování vztahu mezi rodinou a terapeutem. Tento přístup 

v mnohém čerpá ze strukturální rodinné terapie (McFarlane et al., 2003). 

 

3.5.3 SKUPINOVÁ RODINNÁ PSYCHOEDUKACE 

 

Skupinová rodinná psychoedukace kombinuje aspekty rodinné psychoedukace, 

behaviorálních rodinných přístupů a přístupů založených na práci s více rodinami.  

Skupinový program umožňuje sdílení zkušeností a vzájemnou pomoc. 

V první fázi se s rodinou pracuje individuálně, obdobně jako v rodinné psychoedukacii 

(viz výše). Poté navazuje skupinová práce s rodinami.  

V druhé fázi (obvykle v druhém roce programu) se program zaměřuje na postupné 

zlepšování pacientova sociálního fungování. Hlavním prostředkem k dosažení sociální a 

pracovní rehabilitace je přístup k řešení problémů obdobný jako u behaviorálních rodinných 

přístupů.  

Ve třetí fázi by se mělo směřovat k přeformování skupiny v sociální sít, která přetrvá delší 

dobu a poskytne rodinným příslušníkům sociální kontakt, podporu a dlouhodobou návaznou  

péči. (McFarlane et al., 2003) 
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3.5.4 SKUPINY PRO PŘÍBUZNÉ 

 

Tento model kombinuje individuální domácí sezení s rodinami se skupinovými setkáními 

pro rodiče a další příbuzné. Člen rodiny s onemocněním se neúčastní. V rámci domácích 

setkání je prezentován stručný edukační materiál a rodiny mají možnost klást otázky a 

diskutovat. 

Skupinová setkání jsou vedena dvěma profesionály a konají se jednou za čtrnáct dní. S 

cílem umožnit rodinám, aby se od sebe vzájemně učily, mají být skupiny složeny jak z rodin s 

vysokým, tak s nízkým „EE“. Skupinový model reaguje na izolaci a vytváří prostor pro diskusi 

mezi členy rodin. (McFarlane et al., 2003) 

 

3.5.5 RODINNÉ KONZULTACE 

 

Rodinné konzultace jsou založeny na setkávání rodiny s profesionálním poradcem, 

obvykle lékařem člena rodiny s onemocněním. Cílem je poskytovat rodině informace a vedení 

na individuální bázi, což umožňuje věnovat se specifickým starostem a problémům rodiny.  

I tento model se zaměřuje na podporu silných stránek, s důrazem na znovuposílení 

přirozené odolnosti rodiny.  

Tento přístup se zdá být obzvláště užitečný tam, kde se obtížně plánují schůzky, v případě, 

kdy rodina má jen sporadické aktuální problémy, rodina situaci dobře zvládá, nebo naopak, 

rodina čelí krizové nebo nouzové situaci.  

Je to pružný model, který může být výhodný v situaci, kdy systém péče o duševní zdraví 

není propojený nebo není dostatečně odborně zajištěn. (McFarlane et al., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

3.5.6 SVÉPOMOCNÁ RODINNÁ EDUKACE 

 

Vedle profesionálně vedené psychoedukace se můžeme setkat také s psychoedukací 

vedenou vyškolenými rodinnými příslušníky. O tomto druhu rodinné intervence mluví Dixon et 

al. (2001) jako o rodinné edukaci.  

Ve srovnání s psychoedukací, podle těchto autorů, rodinná edukace nevychází z teorií 

zabývajících se „expressed emotion“. Je založena na teoriích stresu, zvládání stresu a adaptace. 

Rodinná edukace je krátkodobá a bývá používána u různých diagnóz, kdežto psychoedukace se 

obvykle zaměřuje na konkrétní diagnózy. Zaměřuje se spíše na pomoc rodině - kdežto 

psychoedukativní programy se zaměřují v první řadě na efektivitu léčby - a není spojena s jeho 

léčebným programem (Dixon et al., 2001). 

Výhodou tedy může být, že se tohoto programu mohou účastnit i lidé, jejichž příbuzný se 

neléčí, případně nesouhlasí s tím, aby se rodina účastnila psychoedukačního programu 

nabízeného zařízením, jehož je klientem.  

Dixon et al. (2004), kteří se zabývali programem rodinné edukace National Alliance for 

the Mentally Ill (NAMI), píší, že u rodinných příslušníků lidí se závažným duševním 

onemocněním došlo v důsledku tohoto programu ke snížení subjektivní zátěže, k většímu 

posílení („empowerment“), k rozšíření znalostí o duševním onemocnění a systému péče o 

duševní zdraví a k tomu, že o sebe sami více pečovali. Nedošlo však ke snížení objektivní 

zátěže – rodinný příslušník se zde neúčastní a program se na jeho potřeby a chování nezaměřuje. 

Škály důvěry ve vlastní schopnosti se nezměnily. Měření se však nezaměřovala přímo na 

doménu zvládání duševního onemocnění.  

Oproti profesionálně vedené psychoedukaci neexistuje tak široké množství studií, které 

by prokazovaly efekt tohoto typu intervence.  

 

3.5.7 KRIZOVĚ ORIENTOVANÁ RODINNÁ TERAPIE  

 

Krizově orientovaná rodinná terapie se provádí v několika týdnech těsně po návratu z 

hospitalizace (šest setkání po týdnu). V té době jsou pacienti typicky ve stádiu částečné remise, 

jsou tedy velmi zranitelní. Pacient se vrací do prostředí, které bylo zasaženo jeho nedávnou 

dekompenzací, a na rodinu padá zodpovědnost spojená s péčí o něj. Krizově orientovaná 

rodinná terapie se pokouší zvládat případné náročné aktuální události a situace a minimalizovat 

pacientův stres. 
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Z počátku se sezení zaměřují na vytvoření realistických očekávání o možnostech úzdravy, 

na seznámení s problematikou psychózy a vysvětluje se, že stres je třeba mít po kontrolou. Sled 

cílů terapeutických sezení je následující:  

1. identifikace dvou nebo tří aktuálních stresorů, které pacienta a jeho rodinu nejvíce 

ohrožují, 

2. vytvoření strategií, jak stresu předcházet a zvládat jej, 

3. realizace, vyhodnocování a zdokonalování strategií, 

4. plánování, jak minimalizovat nebo se vyhnout předpokládanému budoucímu stresu.  

Pacienti vždy užívají antipsychotické léky. Na rozdíl od ostatních zmiňovaných modelů, 

zde není součástí edukace. (Burbach, 1996, Kopeikin, H.S., Marshall V., Goldstein M.J., in 

McFarlane, 1983) 
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3.6 SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE  

 

3.6.1 SLUŽBY 

  

Reformy psychiatrické péče ve světě probíhají od 60. let 20. století. V České republice 

začalo ke změnám v této oblasti docházet až po roce 1989. V porovnání s některými jinými 

demokratickými zeměmi je tedy vývoj u nás opožděn.  

 Dnes již existuje celá řada organizací poskytujících zdravotnické a sociální služby 

komunitního typu, určené lidem trpícím duševním onemocněním. Stále jsou však u nás 

regiony, kde tyto služby prakticky neexistují (např. Karlovarský kraj). 

 Podle posledních údajů ÚZIS (z roku 2009) je v České republice 17 psychiatrických 

léčeben pro dospělé a 3 dětské psychiatrické léčebny. Lůžkovou péči zajišťuje také 31 

psychiatrických oddělení nemocnic. K akutní a následné lůžkové psychiatrické péči je určeno 

10850 lůžek, z nich 434 je dětských ((ÚZIS, 2010b). Ambulantní péči zajišťuje síť 825 

ambulantních zařízení (ÚZIS, 2010a). 

 Vedle ambulantních a lůžkových psychiatrických zařízení u nás existuje celá škála 

dalších služeb, většina z nich jsou služby sociální, registrované podle zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách. Tyto služby lze rozdělit do několika základních kategorií (podle  Adresáře 

služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR 2010, VIDA, o. s.) 4: 

• oblast bydlení: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, terapeutická 

komunita,  azylový dům, domov se zvláštním režimem, 

• rehabilitace: case management, služby následné péče, sociální rehabilitace, terénní 

program, 

• stacionáře: může se jednat jak o zdravotnickou, tak sociální službu, 

• vzdělávací a volnočasové aktivity: centrum denních aktivit, sociálně aktivizační 

služby, podporované vzdělávání, svépomocné aktivity (zejména volnočasové) a  

další vzdělávací a volnočasové aktivity,  

• zaměstnávání: chráněné dílny, přechodné a podporované zaměstnávání, sociálně 

terapeutické dílny,  

• poradenství: odborné sociální poradenství a další poradenské služby,  

• krizová pomoc, 

                                                           
4 Jedná se pouze o zjednodušený přehled. Zaměření některých služeb má přesah do více oblastí a různé organizace 
mohou nabízet pod hlavičkou určité služby odlišné aktivity. Názvy některých jmenovaných služeb se neshodují s 
terminologií zákona o sociálních službách (např: case management, centrum denních aktivit), v oblasti služeb pro 
lidi s duševním onemocněním se však tato terminologie běžně používá. 
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• pečovatelská služba a osobní asistence: osobní asistence, pečovatelská a 

odlehčovací služba.  

 

3.6.2 SVÉPOMOC  

  

Další možností, kde může člověk s duševním onemocněním, potažmo jeho příbuzní, 

najít podporu či pomoc, jsou uživatelské a svépomocné (příbuzenské i pacientské) organizace. 

Jejich seznam je uveřejněn na webových stránkách uživatelské organizace VIDA, o. s. 

(www.ivida.cz).  

 Činnosti těchto organizací se různí. Někde jde o svépomocné skupiny, které nabízejí 

prostor pro vzájemnou podporu a sdílení zkušeností. Některé skupiny a organizace se snaží 

působit i navenek – prosazují své zájmy, snaží se o destigmatizaci.  

 Některé organizace pořádají různé - převážně volnočasové a vzdělávací – aktivity, 

někde jen pro své členy, jinde i pro širší veřejnost, převážně další uživatele psychiatrických 

služeb.  

 V některých případech spolupracují s profesionály, někde v rámci svých aktivit 

profesionální služby dokonce nabízejí (psychoterapie, poradenství apod.). Můžeme se setkat i s 

tím, že uživatelé psychiatrických služeb sami služby poskytují, například poradenství v o. s. 

VIDA a o. s. Kolumbus. 

 

3.6.3 ANTISTIGMATIZAČNÍ KAMPANĚ  

 

 Duševní onemocnění a obecně celá oblast psychiatrie jsou spojeny se stigmatizací a 

řadou předsudků. Potřeba bojovat proti stigmatizaci se odráží například v programu Světové 

psychiatrické asociace (World Psychiatric Association): International Programme to Fight the 

Stigma and Discrimination because of Schizophrenia (Open the Doors) nebo v Akčním plánu 

Světové zdravotnické organizace, ale také v řadě destigmatizačních programů probíhajících na 

národních úrovních (např. Changing Minds - The Royal College of Psychiatrists, Velká 

Británie a Irsko; ‘see me’ - Skotsko).   

 Projektu Open the Doors se v České republice účastní Centrum pro rozvoj péče o 

duševní zdraví. Jejich projekt Změna se zaměřuje na osvětu a destigmatizaci v oblasti 

psychiatrie a na přeměnu systému psychiatrie v ČR (viz www.stopstigma.cz).  
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 Destigmatizaci a rozšiřování informací o problematice duševního zdraví a nemoci mají 

za cíl také Program Prevence (VIDA) a projekt Blázníš? No a! (FOKUS Praha). Oba tyto 

programy jsou určené pro školy a využívají osobních zkušeností lidí s duševním onemocněním.   

 Na řadě míst České republiky se také pravidelně konají tzv. Týdny pro duševní zdraví. 

V rámci Týdnů pro duševní zdraví obvykle probíhají různé přednášky na témata spojená s 

problematikou duševního zdraví a nemoci, výstavy, divadelní představení atp. 

 Za zmínku stojí i festival Mezi ploty, který přivádí do areálů psychiatrických léčeben 

širokou veřejnost. 

 

3.6.4 RODINNÁ PSYCHOEDUKACE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

V současnosti probíhající výzkum5 Psychiatrického centra Praha ukázal, že rodinnou 

psychoedukaci v ČR pro příbuzné nebo pro pacienty a příbuzné poskytuje 15 zařízení. 

V této studii bylo osloveno 113 zdravotnických i sociálních zařízení. Z nich 45  nabízí 

psychoedukace (9 z nich více forem psychoedukace), 16 zařízení neposkytuje psychoedukaci a 

52 zařízení neodpovědělo. Ze zařízení poskytujících psychoedukaci je 33 pobytových 

zdravotnických zařízení. 

Jak pro skupinovou psychoedukaci pro příbuzné (13 poskytovatelů), tak pro 

skupinovou psychoedukaci určenou příbuzným i pacientům (10 poskytovatelů) je typické, že se 

jedná o skupiny diagnosticky heterogenní (61,5%) a vedené psychiatrem (69%). Program se 

skládá z méně než 5 lekcí (70%) (předběžné výsledky projektu, dosud nepublikováno). 

Rodinná psychoedukace tedy probíhá na různých místech republiky různým způsobem. 

Detailně popsané jsou psychoedukační programy PRELAPSE a PREDUKA.  

 

PRELAPSE 

 Psychoedukační program PRELAPSE je mezinárodní program doporučený Světovou 

zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou psychiatrickou asociací (WPA). Podle Pidrmana 

a Masopusta (2002) je určen pro nemocné s diagnózou schizofrenie a schizoafektivní poruchy a 

jejich rodiny. Skupiny pro nemocné a rodinné příslušníky probíhají odděleně, program je 

rozdělen do osmi setkání (60-90 min.). Počet účastníků ve skupině se pohybuje mezi 8-12. 

Používá se model, kdy skupinu vede lékař a doplňují ho další spolupracovníci podle právě 

probíraného tématu. Setkání probíhají nejčastěji v rámci následné péče po propuštění z 

nemocnice, v některých zařízeních se začíná ještě v průběhu hospitalizace.  

                                                           
5 Projekt  IGA MZČR č. 10366-3:  „Preventivní a rehabilitační programy v terapii schizofrenie a jejich uvedení do 
klinické praxe“ 
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 Témata se týkají projevů, diagnostiky, prognózy a příčin vzniku schizofrenního 

onemocnění. Vznik onemocnění je vysvětlován podle modelu zvýšené zranitelnosti a působení 

stresu.  

 Zdůrazňuje se komplexní přístup k terapii psychóz. Účastníci jsou informováni o 

psychofarmakách, jsou jim vysvětleny nežádoucí účinky a zdůrazňuje se nutnost dlouhodobého 

užívání léků. Mluví se o významu psychoterapie a sociální rehabilitace. Klíčové je také téma 

prevence relapsu schizofrenie.  

 

PREDUKA 

 PREDUKA je preventivně edukační program proti relapsu psychózy. Jde o 

šestihodinový profesionálně vedený skupinový program určený pacientům s psychotickým 

onemocněním a jejich blízkým. 

 V rámci PREDUKY jsou probírány tři okruhy témat: obecné informace pro pacienty i 

příbuzné, informace a rady pro příbuzné a informace o programu prevence relapsu 

psychotického onemocnění ITAREPS. Jádrem výkladu je teorie dopaminergní senzitizace v 

mezolimbickém systému. Při výkladu se  pracuje s metaforou, didaktickými materiály v podobě 

animované power-pointové prezentace a pracovními sešity. Prostor se věnuje možnostem 

aktivního zapojení účastníků v léčbě, například nácviku rozpoznání časných varovných 

příznaků relapsu.  

 Programu se účastní pacienti i jejich blízcí společně: 5 hodin se probírají obecné 

informace o psychózách a jejich léčbě, na jednu hodinu se pacienti a příbuzní rozdělí. Nakonec 

jsou zájemcům podány informace o programu ITAREPS. 

 Za optimální autoři programu považují kombinaci dlouhodobé, alespoň šestitýdenní 

psychoedukace v uzavřené skupině pacientů a jednodenního semináře určeného jejich 

příbuzným. Tímto způsobem je  program používán  v rámci šestitýdenního denního stacionáře 

Psychiatrického centra Praha pro léčbu psychóz (PCP). V Praze PREDUKA probíhá vedle PCP 

také v Ústřední vojenské nemocnici , dále pak v Sokolově, Kroměříži a v Pardubicích (Motlová, 

Španiel, 2008, www.pcp.lf3.cuni.cz). 
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4. VLASTNÍ VÝZKUM 
 

Cílem výzkumu bylo zmapovat potřeby rodin, ve kterých se vyskytuje duševní 

onemocnění. Zaměřila jsem se na to, jaké potřeby mají příbuzní člověka s onemocněním v 

souvislosti s duševním onemocněním v rodině a co konkrétně jim v jejich situaci pomáhá či 

pomohlo. Dále mne zajímalo, jaký přínos pro ně měla psychoedukace.  

 

4.1 USPOŘÁDÁNÍ STUDIE6 

 

Výzkum byl proveden metodou focus group s příbuznými duševně nemocných. Focus 

group je kvalitativní metoda sběru dat. Jedná se o řízený skupinový rozhovor jednoho nebo 

dvou moderátorů, obvykle s 6 až 8 účastníky rozhovoru, podle předem připravených otázek.    

Celkem byla zpracována data z 6 focus group, které proběhly  v období od ledna 2010 do 

dubna 2011. Jedna focus group byla provedena s absolventy psychoedukačního kurzu 

PREDUKA. Dále byli osloveni rodinní příslušníci, kteří se účastní setkání svépomocných 

skupin či sdružení7. S nabídkou na účast v diskusní skupině jsem telefonicky oslovila vedoucí 

představitelé skupin, kteří mi poskytli další kontakty. Účastníci dostali písemně vypracované 

informace o projektu a podepsali informovaný souhlas. Až na focus group s účastníky 

PREDUKY jsem focus group sama moderovala, jedna dovis group trvala přibližně 90 minut.  

Otázky pro focus group byly sestaveny po diskusi s pracovnicí PCP zapojenou do 

projektu, PhDr. Annou Blabolovou, na základě studia literatury a zpracování otevřených 

odpovědí dotazníků, které standardně vyplňovali účastníci kurzu PREDUKA v Psychiatrickém 

centru Praha v letech 2007-2009 .  

Otázky se týkaly zkušeností příbuzných s onemocněním v rodině, jejich potřeb a 

zkušeností s tím, co jim v jejich situaci pomáhá. Dále byli dotazováni na to, jakou formu a 

obsah by měl mít podle jejich názoru psychoedukační program. Příbuzní, kteří již byli 

edukováni, byli dotazováni i na svou dřívější zkušenost s psychoedukací (dotazníky viz přílohy 

1, 2, 3).  

S ohledem na téma výzkumu byla analyzována pouze sdělení, která se týkala  oblastí 

potřeb a zkušeností s tím, co  rodinným  příslušníkům pomáhá. Tato sdělení byla  rozdělena do  

 

                                                           
6 Empirická část práce probíhala ve spolupráci s Psychiatrickým centrem Praha a její výsledky jsou součástí již 
jmenovaného projektu IGA MZ ČR „Preventivní a rehabilitační programy v terapii schizofrenie a jejich uvedení 
do klinické praxe“. Výsledky budou zařazeny do závěrečné zprávy projektu a dále publikovány.  
7 o.s. Ondřej, o.s. Ozvěna, Západočeský Paprsek, o.s., Šela, o.s. , členové Sdružení rodičů a přátel duševně 
nemocných, kteří se setkávají v Péči o duševní zdraví (PDZ) 
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čtyř základních kategorií: 

• potřeby, 

• co pomáhá,  

• co pomáhá – služby, 

• přínos psychoedukace. 

 

 

4.2 ZPRACOVÁNÍ DAT 

 

 Získaná data jsem zpracovala kvalitativně, a to interpretativní obsahovou analýzou (viz 

Kronick, 1997). 

Focus group byly nahrávány. Zvukové záznamy z jednotlivých focus group jsem 

přepsala. Následně jsem texty rozdělila na samostatná sdělení a tato sdělení jsem označila 

(okódovala) podle jejich obsahu. Dále jsem vyhledala sdělení týkající se již výše zmiňovaných 

čtyř oblastí: potřeby rodinných příslušníků; co rodinným příslušníkům pomáhá nebo pomohlo; 

co jim pomáhá ze strany služeb; a u příbuzných, kteří měli zkušenosti s psychoedukací, také 

sdělení týkající se přínosu psychoedukace.  

Ostatní sdělení již nebyla dále analyzována, prezentuji je zde pouze jako výčet témat, 

která se v rozhovorech objevila. 

 Sdělení zařazená k jednotlivým oblastem byla dále tříděna do podkategorií na základě 

jejich obsahové podobnosti. 

Ukázalo se, že sdělení týkající se potřeb rodičů lze rozdělit do tří souhrnných kategorií: 

na potřeby týkající se vlastní osoby, resp. příbuzných obecně, potřeby týkající se člena rodiny 

s onemocněním a potřeby týkající se společnosti. 

Výsledky byly popsány a graficky znázorněny.  
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4.3 RESPONDENTI 

 
Skupina Počet 

účastníků 
Ženy Muži Průměrný 

věk 
Má zkušenost s 
psychoedukací 

Nemá 
zkušenost s 
psychoedukací 

1. Preduka 4 3 1 52 4 0 
2. Ondřej 7 6 1 65 6 1 
3 Šela 4 4 0 63 1 3 
4. Ozvěna 6 6 0 64 6 0 
5. Paprsek 3 2 1 60 1 2 
6. PDZ 5 5 0 59 1 4 
 29 26 3 61 19 10 

Tabulka 1: Data o účastnících focus group 
 

Celkový počet respondentů byl 29, z toho 3 muži. Až na 3 výjimky se jednalo o rodiče, 

v jednom případě se jednalo o přítele, v jednom případě o manželku a v jednom o matku a 

manželku člověka s duševním onemocněním. 

Původním záměrem bylo provést focus group zvlášť s lidmi, kteří mají zkušenost 

s psychoedukací a s lidmi, kteří tuto zkušenost nemají. Najít respondenty, kteří nemají 

zkušenost s psychoedukací, se však ukázalo být složitým. Členové oslovených skupin byli 

buďto edukovaní nebo neměli zájem se focus group účastnit ani přes nabízenou odměnu. U 

skupiny 3 a 5 byli edukovaní účastníci aktivními, vedoucími členy skupiny, tyto skupiny 

vznikly právě na základě zkušeností z psychoedukace.  

 

 

4.4 VÝSLEDKY 

 

4.4.1 POTŘEBY 

 
Potřeby, které se v rozhovorech s blízkými objevily, lze rozdělit do tří základních 

oblastí: 

• potřeby týkající se vlastní osoby, resp. příbuzných obecně  

• potřeby týkající se člena rodiny s onemocněním 

• potřeby týkající se společnosti 
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POTŘEBY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNÍ OSOBY, RESPEKTIVE PŘÍBUZNÝCH OBECNĚ 

 

Podle očekávání příbuzní zmiňovali potřebu setkávat se s lidmi s podobnou zkušeností, 

potřebu informací a potřebu komunikace a konzultování s odborníky. Někteří příbuzní 

zmiňovali také potřebu určitých služeb pro sebe. V souvislosti s odbornou pomocí se ukázala 

také potřeba vědět na koho se obrátit s určitým problémem a dále konkrétní potřeba rady, jak 

postupovat při získání důchodu. Objevila se také potřeba kontaktu s rodinou a potřeba zdraví. 

Graf 1 znázorňuje potřeby příbuzných, které byly v rozhovorech zmiňovány. Níže jsou 

pro lepší představu uvedeny konkrétní příklady. 

 
Graf 1: Grafické znázornění potřeb týkajících se vlastní osoby, resp. příbuzných obecně  
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KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY 

• potřeba služeb pro sebe 

Ø moci dosáhnout na nějakého psychoterapeuta třeba pro sebe 

Ø někdy opravdu je nutný jít jako třeba když byly ty rodinný terapie, kde je rodič a ten 

klient a vlastně jsou tam přímo otázky na toho klienta, na tělo, i na toho rodiče, 

protože rodič je taky chybující 

Ø nějaké kontaktní místo, jako jsou třeba ty linky důvěry nebo něco takového, když 

člověk něco potom, kdy vás to začíná zavalovat nejvíc, tak aby s tím člověk mohl 

někam jít 

Ø právní pomoc, sociální pomoc 

• potřeba setkávat se s lidmi s podobnou zkušeností 

Ø potřebujeme ten náš kecací klub 

Ø vykecat se mezi sebou 

o místo k setkávání 

Ø místnost, kterou bychom měli pro sebe, malinkatou třeba, kde bychom se mohli 

scházet 

o finanční podpora 

Ø mít finanční prostředky, aby nás někdo podpořil v tom našem chování a jednání, i 

jsme jezdívávali na výlety s dětma, takže i nějaká dotace na nějaký ten výlet, protože 

těm dětem to pomůže, když se spolu sejdou 

• potřeba konzultace s odborníky 

Ø je ještě potřeba mít možnost průběžně to s lékařem nebo nějakým zdravotníkem 

konzultovat 

• potřeba informací 

o včasné informace 

Ø my než jsme se dostali k informaci, že něco je, tak nám to trvalo 2 a půl roku…ten 

lékař by měl říct, podívejte, tyhle a tyhle máte možnosti 

Ø aby se každý rodinný příslušník dostal k nějakým takovým informacím nebo takový 

edukaci jako my, pokud to bude chtít, samozřejmě, aby mu to tam bylo nabídnuto 

hned nějak v souvislosti s onemocněním toho člena rodiny 

o vědět, jak se bude onemocnění vyvíjet 

Ø jaká je ta progrese, ten vývoj, tak jako výhledově 

o novinky, možnosti 

Ø určitě získávání takových těch novinek v lékách, abychom měli přehled 
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Ø ty možnosti kam je dát nebo kam dál s nima 

Ø jaké jsou rezervy, kdyby tahle léčba nevyhovovala 

• potřeba komunikace s odborníky 

Ø možná jsme nezdůraznili dost potřeby rodičů komunikovat s psychiatry při 

hospitalizaci nebo i s ambulantníma 

• potřeba vědět, na koho se obrátit s daným problémem 

Ø ten rodič zejména v prvních letech se neorientuje, dělá mu problém už jenom zjistit, 

jaké jsou kompetence psychiatra a sociální pracovnice. Ono vám to v některý 

moment všechno splyne do jednoho bodu, protože vy vidíte jenom ten problém s tou 

nemocí. A je dost těžké rozlišit to, to je parketa toho, to je parketa zase někoho 

jiného 

• potřeba rady, jak postupovat při získání důchodu 

Ø pro rodiče je podstatný, jakým způsobem má klient mluvit, když bude na komisi kvůli 

důchodu…aby ten rodič toho klienta zajistil i finančně, zejména co se týče 

budoucnosti 

• kontakt s rodinou 

Ø mě by možná teda možná pomohl ten častější rodinnej kontakt  

• potřeba zdraví 

Ø abychom byli zdraví a abychom jim dokázali pomáhat 
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POTŘEBY TÝKAJÍCÍ SE ČLENA RODINY S ONEMOCNĚNÍM 

 

Mezi potřeby, které příbuzní zmiňovali v souvislosti se členem rodiny s onemocněním 

patří potřeba samostatného bydlení, potřeba práce, potřeba důstojné budoucnosti a 

plnohodnotného života a potřeba dobrého jednání lékařů s nemocným. Nejčastěji zmiňovanou 

potřebou týkající se nemocného byla potřeba služeb pro něj.  

Jednotlivé kategorie, které se týkají potřeb členů rodiny s onemocněním, a příbuzní je 

v rozhovorech zmiňovali jako důležité pro ně samé, znázorňuje graf 2. Níže jsou pro lepší 

představu ke zmiňovaným oblastem uvedeny konkrétní příklady. 

 
Graf 2: Grafické znázornění potřeb týkajících se člena rodiny s onemocněním  
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KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY 

• potřeba služeb pro nemocného 

Ø měli bychom zájem o chráněné bydlení, ale s největší pravděpodobností to skončí na 

tom, že na to nebudeme mít 

Ø chybí vlastně kvalifikovaní odborníci v tom terénu…když už rodina na to nestačí, z 

jakéhokoliv důvodu, tak aby byl někdo ještě další 

Ø podpora v zaměstnání: takže to musí být vzájemný, on tam musí přijít, oni musí 

vědět, že takový je, ale musí být nějaký jejich prostředník, kdo to vysvětlí 

Ø bylo by potřeba pro tyhle lidi hlavně udělat takový ty perfektní dílny, aby tam rádi 

chodili 

Ø teď teda skončí (program ve stacionáři) tenhle týden, a co dá?...jak na to navázat, 

nějaký program ještě dál; to si myslím, že je strašně důležitý 

• samostatné bydlení 

Ø mít tak někde garsonku, která by byla o barák vedle, a teď ho tam nechat a teď za 

ním jenom tak občas docházet 

• práce 

Ø nám by moc pomohlo, kdyby mu v nějaké organizaci našli prostřednictvím služby 

práci, třeba i normálně, mezi zdravýma lidma, na částečný úvazek by stačilo, něco 

nenáročného, jenom aby denně do té práce musel 

• důstojná budoucnost, plnohodnotný život 

Ø aby ty děti jednou mohly důstojně dožít ten svůj život, až my nebudem 

Ø aby mohli prožít plnohodnotný život  do budoucna 

• dobré jednání lékařů 

Ø v první řadě bych řekla, aby lékaři věděli, když je upozorníte jako rodič, že dítě je 

nemocný, aby dokázali s těma dětma jednat 
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POTŘEBY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI 

 

 Některé potřeby příbuzných se netýkaly jich samých ani nemocných, ale spíše 

společnosti. Příbuzní zmiňovali potřebu společenského povědomí o problematice onemocnění, 

potřebu společenských změn a potřebu školení pro veřejnost, lékaře a policii. 

Potřeby příbuzných vůči společnosti znázorňuje graf 3. Níže jsou pro lepší představu 

uvedeny konkrétní příklady. 

 
Graf 3: Grafické znázornění potřeb příbuzných týkající se společnosti 
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KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY 

• potřeba určitého společenského povědomí o problematice 

Ø aby bylo širší povědomí o těch nemocných a těch problémech, i problémech těch 

rodin 

• potřeba společenských změn 

Ø aby ta společnost se tomu věnovala víc a nějak vedla ty blízký i ty pacienty, aby to 

opravdu v televizi nebylo nebo aby byla větší informovanost; 

• školení veřejnosti, lékařů, policie 

Ø já bych řekla, že v první řadě je potřeba mezi veřejností, mezi lékaři, mezi policajty 

dělat nějaký takový přednáškový školení 
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4.4.2 CO POMÁHÁ 

 
Další analyzovanou oblastí jsou sdělení týkající se toho, co příbuzným pomohlo nebo 

pomáhá. Sdělení týkající se pomoci ze strany odborníků byla analyzována zvlášť. 

 Podle očekávání příbuzní často zmiňovali, že jim pomáhá vědomí, že v situaci nejsou 

sami a kontakt s ostatními rodiči. Dále jim pomáhají přátelé a rodina a možnosti v oblasti 

volného času, odpočinku a sportu. Pomáhají jim také informace z různých pro ně důležitých 

oblastí i účast na konferencích či přednáškách. Často také jako to, co jim pomohlo, zmiňovali 

psychoedukaci. Zmínili i konkrétní informační příručku. K tomu, co příbuzným pomáhá, 

můžeme zařadit také víru, naději na vyléčení a vlastní zkušenosti. 

Témata, která se v této oblasti objevila, jsou znázorněna v grafu 4, níže jsou pro lepší 

představu uvedeny konkrétní příklady.  

 

 
Graf  4: Grafické znázornění sdělení týkajících se toho, co příbuzným pomáhá či pomohlo 
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KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY 

• účast na konferencích, přednáškách 

Ø že jsme měli možnost navštěvovat veškeré ty konference, přednášky a tak dále, tak se 

s tím člověk vyrovná 

• různé informace 

Ø časem se s tím člověk musí srovnat, nedá se nic jiného dělat, takže aspoň hledá ty 

informace, PREDUKA a na internetu a co se dá, to tomu taky pomáhá 

Ø důležité je mít v prvé řadě informace o té nemoci 

Ø informace, že se to dá léčit, ta není vůbec špatná 

Ø myslím si, že taky bylo dobrý, když jsme měli přednášku a pak například byla 

víkendová akce, které se zúčastnily zástupkyně toho rodičovského sdružení z Anglie 

a my jsme viděli a slyšeli na vlastní uši, jak to už může probíhat v reálu, protože my 

jsme pořád byli jenom v teoretické rovině, kdežto tady jsme slyšeli od někoho, ano, 

ale takhle to funguje 

• vědomí, že v tom nejsme sami 

Ø chodit mezi ostatní rodiče do Ozvěny je také blahodárné, vypovídáme se, poradíme 

se, co se děje, oni ostatní třeba s tím mají už zkušenost, nemusíme se tu stydět 

Ø  důležitý byl pro nás ten pocit, že v tom nejsme sami a že jsme o tom uměli i 

pohovořit, probrat to a že už to nebylo jenom takový to sebezničující: proč já, proč 

my,  proč naše dítě 

Ø ten Ondřej, ten nám opravdu dal hodně, že my víme, že nejsme sami, že je takových 

případů víc, to nás vlastně drží nad vodou 

• kontakt s ostatními rodiči 

Ø nám to pomohlo, protože jsme se vykecali z těch svejch starostí 

Ø pomáhá to, že se jako rodiče scházíme 

Ø ten první nápor když je tý nemoci, tak si pomůžou mezi sebou ty rodiče víc, než  když 

vám  řekne doktor 

Ø mě teda hodně pomohlo tady to společenství těch rodičů 

• orientace do budoucna, představa o budoucnosti 

Ø mě pomohlo, že jsem zahodila za hlavu to, co už jsem změnit nemohla, určitě 

vždycky se dá něco změnit, a spíš jsem se upřímila k tomu, abych změnila to, co nás 

čeká, a abych neudělala zbytečně nějakou chybu 

Ø že má nějaký vyhlídky, že může získat důchod nebo že by mohl někde malinko 

pracovat 
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• nižší nároky 

Ø rozhodně teď už mu nevytýkám: no zase jsi byl na tom pohovoru a zase tě tam 

nevzali; prostě teď už vím proč, že je nemocnej, snížila jsem laťku a snažíme se si 

užívat 

• přátelé, rodina 

Ø mám kamarádku dobrou, se kterou můžeme všechno probrat; sice bydlí daleko, ale 

můžeme si zatelefonovat v kteroukoliv noční, denní dobu a povídat si, tak to mě taky 

pomáhá 

Ø já musím říct, že teda přátelé mě podrželi, opravdu všichni 

Ø mě teda pomáhá hodně rodina, ještě moje máma a dcera, že třeba i ten Vojta je tam 

šťastnej, když tam jdeme, že tam je takový příjemný prostředí, že si povídáme o všem 

možném a posedíme spolu, tak to jsou chvilky radosti 

• víra 

Ø nám teda pomáhá hodně víra, jsme věřící 

• volný čas, odpočinek, sport 

Ø vynikající záležitost je turistika, každý potřebujeme změnu, vypadnout ze stereotypu, 

poznávat přírodu, kulturu, lidi, dobijeme si baterky 

Ø jdu si třeba někdy zaplavat, vždycky jsem chodila cvičit…že se člověk i fyzický cítí 

líp a že je to i na tu psychiku dobrý 

Ø taky chvíli s tím milovaným členem rodiny nebýt, to si myslím, že je hodně důležitý 

• naděje na vyléčení 

Ø mě v té době velice zaujal názor Dr. Jarolímka, který právě obráceně tvrdí, že to 

nemoc je vyléčitelná a to je to, co zase mě drží nad vodou 

• psychoedukace 

Ø já osobně říkám, že nám pomohla ta edukace v Praze, v tom Esetu, tam jsem získala 

hodně informací 

Ø byla jsem strašně ráda, moc mi to pomohlo, moc mi to dalo (PREDUKA)  

Ø já jsem teda byla nejspokojenější, když jsem se propracovala do toho 

psychoedukačního kurzu…tam jsem získala důležitý informace, že vlastně to, co 

jsme prožívali, když jsem se na to dívala zpětně, bylo úplně normální, z pohledu tý 

nemoci 

Ø tam byl Dr. Borovanský a ten nám nabízel nějaký psychoedukace, tak mi to znělo 

taky tak nějak jako, že nevím, co to je..ale opravdu tak jak to fundovaně a perfektně 

s náma proved, tak z toho čerpám celou tu dobu 



 59

• příručka 

Ø mě teda přišla moc dobrá jedna příručka…tam to bylo jako že labyrintem nemoci, 

průvodce 

• vlastní zkušenosti 

Ø ty rady, ty jsem potřebovala před těma 15ti lety, dneska už jako jsem s tím sžitá a vím 

asi tak o co jde 
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4.4.3 CO POMÁHÁ – OBLAST SLUŽEB 

  

Řada sdělení týkající se toho, co rodinám lidí s duševním onemocněním pomohlo, se 

týkala pomoci či podpory ze strany odborníků. Příbuzným pomohly nebo pomáhají informace, 

vstřícnost profesionálů a komunikace s nimi, pomoc profesionálů a podpora rodinných 

příslušníků ze strany profesionálů, ale také existence služeb pro člena rodiny s onemocněním. 

Zde je nutno poznamenat, že s výjimkou jednoho sdělení se jedná o sdělení 

zaznamenaná při focus group se členy dvou sdružení, která intenzivně spolupracují 

s poskytovatelem komunitních služeb. 

Tato oblast je znázorněna v grafu 5, níže jsou pro lepší představu uvedeny konkrétní 

příklady. 

 
Graf 5: Grafické znázornění sdělení týkajících se toho, co příbuzným pomáhá či pomohlo 

v oblasti služeb 
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KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY 

• informace 

Ø Fokus bylo první místo, kde jsme dostali informace úplně konkrétní, jakým 

způsobem s tím klientem pracovat, jakým způsobem s ním mluvit, jaké je omezení z 

důvodu toho, že bere léky a jaké jsou možnosti u nás a ve světě 

• podpora rodinných příslušníků 

Ø a tady zase začíná role toho komunitního pracoviště jako je Fokus, protože nebyl 

problém, když jsme pravidelně scházeli, buďto si domluvit přímo schůzku s  

rodinným terapeutem, a ta schůzka pak probíhala s klientem; nebo tam byli 3 

účastníci: klient, psycholog, rodič nebo to bylo jenom sezení ve dvou nebo to bylo 

sezení se sociální pracovnicí; prostě vždycky se ten způsob našel, aby člověk 

nacházel odpověď 

Ø mohu říct, že to (čeho jsme se zúčastnili ve Fokusu) bylo vůbec to nejlepší, co se nám 

mohlo přihodit, jak u nás a u dalších, protože jsme si uvědomili to základní, nejsme 

na to sami 

• vstřícnost profesionálů, komunikace s profesionály 

Ø já jsem pociťovala pomoc v tom smyslu, že když jsem se nakonec jako na čtvrté místo 

obrátila na to krizové centrum v Medkově ulici, tak jsem se prakticky seznámila se 

všemi lékaři, kteří tam tenkrát pracovali; a všichni mi vešli vstříc  

Ø to je šance se s některými psychiatry domluvit, že vám poskytnou informace o vašem 

dítěti  

• pomoc profesionála 

Ø ale můžu naprosto říct, že v tom chráněném bydlení mám vynikající spolupráci s tou 

sestrou; opravdu je ochotná, má pro mě vždycky čas, opravdu mi pomohla, zařídila 

věci, na který normální člověk nedosáhne  

• služby pro nemocného 

Ø nakonec v průběhu toho léčení jsem se dověděla o Fokusu na Ondřejově, tam nebylo 

místo, a poslali nás sem, tady se Jitky ujali…řekla bych, že to byla naše záchrana 

Ø já jsem přijela (do Fokusu), sedla si do čekárny, než jsem přišla na řadu, už jsem 

věděla, co bude: psychoterapie po odchodu z nemocnice, dílny že jsou, teď jsem 

zajásala úplně, zahradnická dílna, že jo, a on zahradníkem...a proto já taky se 

přidám k tomu, jak si toho Fokusu vážím, že to byla záchrana pro mě i pro něj 
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Ø pro mě bylo ze začátku absolutně nejdůležitější dostat ho do sítě, že tady existuje 

nějaká pomoc a že v okamžiku, když ho dostanu k tomu doktorovi, tak už bude 

všechno dobrý 

 

4.4.4 PŘÍNOS PSYCHOEDUKACE 

  

Poslední analyzovanou oblastí je psychoedukace, konkrétně její přínos. Na zkušenosti 

s psychoedukací byli dotazováni pouze skupiny účastníků focus group, kde převažovali 

edukovaní účastníci. 

Psychoedukace přinesla příbuzným informace o nemoci a informace důležité pro 

samotné rodiče, pomohla jim pochopit, že jde o nemoc a onemocnění pochopit, ukázala jim, 

jaké jsou možnosti léčby. Umožnila jim získat nadhled.  Přinesla jim konkrétní rady a ukázala 

jim, jak zacházet s nemocným. Jako přínosnou vnímali možnost se ptát a vidět jaký mají k 

situaci přístup jiní příbuzní, při psychoedukaci pociťovali také sounáležitost s ostatními. 

 Sdělení o přínosu psychoedukace jsou znázorněna v grafu 6, níže jsou pro uvedeny 

konkrétní příklady. 
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Graf 6: Grafické znázornění sdělení o přínosu  
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Ø já jsem skutečně teprve začala chápat tu nemoc 

• informace o nemoci 

Ø že prostě se tam člověk seznámí s těmi symptomy a průběhem a případně s těmi léky 

Ø takže v podstatě jediný zdroj informací jaká je to nemoc, jak vzniká, jaký může být 

vývoj, lepší, horší 

Ø celý ten příklad, jak to probíhá, co se děje v mozku 

Ø jaký jsou do budoucna možnosti průběhu, že buď teda se to bude opakovat, a že se to 

dá těmi léky… 

• přístup ostatních 

Ø ten přístup různých rodičů  

Ø člověk viděl, že na to nejsou jednoznačná pravidla, že se to musí řešit jednak případ 

od případu, a že to nejde takhle říct, co je správně a co není správně 

• možnost ptát se 

Ø velice přínosné bylo, že byla možnost se pana doktora přímo zeptat, klást mu otázky, 

na které on samozřejmě ochotně odpovídal  

• zacházení s nemocným 

Ø vlastně jsme se učili, jakým způsobem s nimi zacházet, že jsem pro svého syna velkou 

přítěží, protože jsem strašně hovorná a mluvím ještě navíc hrozně rychle 

Ø a tím, co jsme všechno vyslechli, jak se dá pracovat s tím klientem, tak jsem se to 

snažila aplikovat na tu dceru doma a myslím si, že ze začátku že se mi to docela 

dařilo 

• rady 

Ø pro mě byly velkým přínosem ty praktické rady 

Ø  pan doktor nás vedl k tomu, že je dobře postupně zastavovat ty kohoutky péče, že my 

jsme vlastně spíš takoví ti přepečliví, většina těch rodičů, co sem chodí, nebo až moc 

se starající, moc úzkostní 

Ø jak byly ty přednášky, třeba pan doktor řekl, když ten člověk mluví něco, co není 

pravda, tak mu to ani nevymlouvat, nehádat se s ním, ale taky mu to úplně nepotvrdit 

• možnosti léčby 

Ø taky člověk rád slyší, jaké jsou možnosti léčky 

• pocit sounáležitosti 

Ø tam je takový ten pocit sounáležitosti; že člověk na to opravdu není sám, že to 

potkalo spoustu lidí, slyší to číslo, kolik té nemoci je, že ti ostatní to zvládají, tak  má 

pocit, že já to taky zvládnu 
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• informace důležité pro rodiče  

Ø to je taky informace, že se musíme šetřit, že když toho má člověk dost, tak opravdu 

toho má dost 

Ø co všechno můžeme my, co všechno byste měli vy jako rodiče, jaká máte práva i vy, 

jako rodiče, jaké máte možnosti, a to si myslím, že bylo velice důležitý, zejména v 

těch prvních letech 

• získání nadhledu 

Ø já bych řekla, že já jsem osobně získala nadhled; a tím, jakmile jsem se dostala přes 

tuhle hranici, tak jsem se na všechno začala dívat úplně jinak 
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4.5 PŘEHLED DALŠÍCH TÉMAT 

 
Zde shrnuji přehled témat, která se při jednotlivý focus group objevila, ale nebyla již 

dále analyzována. 

 

FG 1. PREDUKA FG 2. ONDŘEJ FG 3. ŠELA 
jak onemocnění ovlivnilo život 
příbuzných, nároky na příbuzné 
spojené s onemocněním 

jak onemocnění ovlivnilo život 
příbuzných 

jak onemocnění ovlivnilo život 
příbuzných 

projevy onemocnění, počátky 
onemocněních, představy o 
původu onemocnění 

projevy onemocnění, počátky 
onemocněních 

projevy onemocnění, počátky 
onemocněních, vysvětlení 
původu onemocnění 

změna představ o budoucnosti, 
obava o budoucnost 

změna představ o budoucnosti, 
obava o budoucnost 

obava o budoucnost, 
 

strach o děti, sourozence 
nemocného v souvislosti 
s dědičností 

starost o nemocného problémy příbuzných s 
onemocněním 

otázka, jak moc se o nemocného 
starat 

obtíže se zaměstnáváním lidí s 
duševním onemocněním 

medikace a těhotenství 

úskalí jednání s úřady vyrovnávání se s onemocněním, 
bezmoc 

vyrovnávání se s onemocněním 

předsudky legislativa týkající se oblasti 
duševních nemocnění 

obtíže se zaměstnáváním lidí s 
duševním onemocněním, 
problematika bydlení 

reakce okolí, otázka jak s okolím 
mluvit o nemoci 

špatná zkušenost s lékaři stigmatizace, předsudky 

obavy o nemocného člena rodiny rekce ostatních příbuzných léky – dohled nad braním léků 
dovolená s nemocným – obavy, 
zkušenosti 

naděje v lepší budoucnost špatné zkušenosti s lékařem 

informace o nemoci na internetu služby, které nemocný využívá problematika hospitalizace 
nemocný člen rodiny a 
partnerský  
vztah 

hospodaření s penězi problém s prostory, který 
svépomocná skupina aktuálně 
řeší 

zkušenosti z hospitalizace komunikace s okolím o nemoci dřívější aktivity sdružení 
kontakt s odborníky jak vnímá nemoc partner 

diskutujícího 
zkušenosti od jinud 

obtíže se zaměstnáváním lidí s 
duševním onemocněním 

spolupráce s lékaři jak se chová nebo vnímá nemoc 
partner diskutujícího 

 kdo by měl vést psychoedukační 
program 

kdo by měl vést psychoedukační 
program 

 forma a obsah psychoedukačního 
programu, kdo by se měl účastnit 

forma a obsah psychoedukačního 
programu, kdo by se měl účastnit 

Tabulka 2: Přehled témat (1) 
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FOCUS GROUP 4. 
OZVĚNA 

FOCUS GROUP 5. 
PAPRSEK 

FOCUS GROUP 6. PDZ 
 

projevy onemocnění, počátky 
onemocnění 

počátky onemocnění jak onemocnění ovlivnilo 
život příbuzných, nároky na 
příbuzné spojené s 
onemocněním, výčitky 

změny v rodinném životě, nároky 
na příbuzné spojené 
s onemocněním 

jak onemocnění ovlivnilo život 
příbuzných 

počátky onemocnění, projevy 
onemocnění 

chování člena rodiny  
s onemocněním 

chybějící informace v počátcích 
onemocnění, hledání informací 

vývoj, zlepšení onemocnění 

služby, které využívá člen rodiny s 
onemocněním 

zkušenost s psychoedukací péče o vnouče – dítě nemocné 
dcery 

potřeby člena rodiny  
s onemocněním, 

počátky činnosti sdružení obtíže se zaměstnáváním lidí  
s duševním onemocněním 

otázka vyrovnání se  
s onemocněním, pocity viny 

jak si vysvětlují původ onemocnění obtíže se získáváním 
potřebných informací 

obava z budoucnosti nejasnost jak se chovat 
k nemocnému 

pro duševně nemocné 
společnost dělá málo 

nedostatek informací, rad pro 
příbuzné ze strany léčebny 

neochota nemocného se léčit, 
využívat služeb 

nabídka služeb pro lidi s 
duševním onemocněním 

stigmatizace, rekce ostatních 
příbuzných, neinformovanost 
okolí, duševní onemocnění  
v médiích 

nepochopení okolí, chování dalších 
příbuzných 

stigmatizace, neinformovanost 

informace z ciziny, srovnání  
s cizinou 

reakce okolí – straně ní se rozdíly od situace rodin se 
zdravými dětmi 

vyhoření na straně příbuzných, 
vyhoření na straně profesionálů 

obava z budoucnosti jak nemocný pomáhá 

kdo by měl vést psychoedukační 
program 

životní situace diskutující  reakce okolí 

forma a obsah psychoedukačního 
programu, kdo by se měl účastnit 

otázka návratu nemocného do 
rodiny 

přátelé nemocného 

projevy onemocnění, počátky 
onemocnění 

zákonná úprava služeb přínos onemocnění 

změny v rodinném životě, nároky 
na příbuzné spojené  
s onemocněním 

bezdomovectví a duševní 
onemocnění 

pohled na věc – žijeme 
normálně, každý má nějaké 
problémy 

chování člena rodiny  
s onemocněním 

komunikace lékaře s příbuznými budoucnost 

služby, které využívá člen rodiny 
s onemocněním 

medikace kdo by měl vést 
psychoedukační program 

potřeby člena rodiny  
s onemocněním 

problematika zaměstnávaní lidí s 
duševním onemocněním 

forma a obsah 
psychoedukačního programu, 
kdo by se měl účastnit 

otázka vyrovnání se 
s onemocněním, pocity viny 

předsudky význam vztahu s psychiatrem 

 kdo by měl vést psychoedukační 
program 

zkušenosti z jinak zaměřených 
setkání 

 forma a obsah psychoedukačního 
programu, kdo by se měl účastnit 

zkušenosti ze zahraničí 

  bydlení ve stáří 
Tabulka 3: Přehled témat (2) 
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4.6 DISKUSE 

 

Rodinní příslušníci mají celou řadu potřeb, ale i zkušeností s tím, co jim pomáhá. 

Ukázalo se, že mnohé potřeby příbuzných souvisí s tím co jim mohou nabídnout 

odborníci – příbuzní mají potřebu s nimi komunikovat a získávat informace a rady, tak aby se 

mohli v situaci zorientovat a vhodně nemocnému členu rodiny pomáhat. Důležité jsou pro ně i 

možnosti, jaké se nemocnému nabízí v oblasti služeb. Ale potřebují i podporu přímo sami pro 

sebe. 

Některé potřeby příbuzných se netýkaly jich osobně, ale jejich blízkých či společnosti, 

přesto jsou důležité pro ně samé.  

Příbuzní jednak myslí na budoucnost svých blízkých a jednak vnímají, že jejich blízký 

potřebuje v řadě oblastí určitou podporu – s tím se pojí potřeba služeb pro něj. 

Naráží také na neznalost či nepochopení společnosti, z toho plyne obzvláště jejich 

potřeba zvýšit společenské povědomí o problematice duševních onemocnění. 

Pokud se člověk nachází v obtížné situaci, nemusí mu být vždy jasné, co potřebuje, co 

mu pomůže. Pokud onemocní člen rodiny, příbuzní často tápou, nevědí, na koho se obrátit, 

nemají představu o tom, jaké jsou jejich možnosti nebo co lze od jednotlivých nabídek očekávat. 

Duševní onemocnění se vyvíjí, mění, takže i rodiny s delší zkušeností se mohou setkat 

s novými obtížemi a nemusí nutně vědět, co v dané situaci potřebují. 

Říci ze zkušenosti, co pomáhá nebo dříve pomohlo, může být snazší; z toho pak 

můžeme usuzovat na to, co má pro rodiny význam. 

Příbuzní v této studii často zmiňovali kontakt s ostatními rodiči a pocit, že nejsou sami – 

zde byl patrný přínos jejich členství ve svépomocných skupinách, ale i zkušenost se 

skupinovou psychoedukací. 

 Důležité jsou pro ně také informace z různých oblastí a u edukovaných příbuzných 

jednoznačně i zkušenost s psychoedukací. Příbuzní jsou si vědomi také významu volného času 

a odpočinku. Pomáhá jim rodina a přátelé, ale také víra či naděje na vyléčení. 

Zvlášť jsem se zabývala tím, jakým způsobem příbuzným pomáhají profesionální 

služby. Zde byl opět patrný význam komunikace profesionálů s příbuznými a význam jejich 

podpory a pomoci směřované na rodiny. Zároveň rodinám pomáhá, pokud mají jejich blízcí 

možnost využívat profesionálních služeb. 

 Výzkum dále jasně ukázal, že psychoedukace je pro rodiny přínosem. Reaguje na celou 

řadu jejich potřeb. Přináší jim informace (o onemocnění, o možnostech léčby ad.). Pomáhá jim 

onemocnění jejich blízkého pochopit. Nabízí možnost získat rady, pomáhá rodinám se v jejich 
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situaci zorientovat. Nemalý význam má i možnost zjistit, že v podobné situaci je i řada dalších 

rodin a možnost podělit se o zkušenosti. Zároveň psychoedukace odpovídá na potřebu rodin 

komunikovat s odborníky, kterou z mnoha důvodů nelze v běžné praxi úplně naplnit, ale právě 

psychoedukační programy jsou prostorem k tomu přímo určeným. 

  

4.6.1 OMEZENÍ VÝZKUMU 

 

 Výsledky výzkumu mohly být omezeny výběrem účastníků. Kromě jedné focus group 

s absolventy psychoedukačního programu (PREDUKA) byli všichni účastníci focus group 

členy svépomocných skupin. Potřeby členů a ne-členů svépomocných skupin v této práci 

nebyly porovnávány. Je však možné, že lidé, kteří se schází ve svépomocných skupinách, mají 

větší potřebu sdílení zkušeností a starostí než ti, kteří nejsou členy svépomocných skupin.  

Zde je však také nutno brát v úvahu, že členství ve svépomocné skupině může být 

spojeno s určitou nálepkou – člověk musí sám sebe a svou rodinu označit za rodinu s duševním 

onemocněním. Vzhledem ke stigmatu spojenému s duševním onemocněním může tato nálepka 

pro řadu lidí tvořit určitou bariéru a může být důvodem, proč nebýt ve svépomocné skupině. 

 Dalším omezením výzkumu byl nedostatek respondentů mužského pohlaví. Tento 

nedostatek byl dán skutečností, že muži se u nás v příbuzenských svépomocných skupinách 

obecně téměř nevyskytují. Jejich způsob vyrovnávání se s onemocněním v rodině je 

pravděpodobně jiný než u žen (matek), které se ve skupinách schází. Ženy se pravděpodobně 

setkání účastní proto, že možnost sdílet zkušenosti s ostatními je pro ně přínosná. Muži tuto 

potřebu pravděpodobně nemají nebo se s onemocněním svého blízkého vyrovnávají jinak. 

Přesto i pro muže znamená duševní onemocnění v rodině zátěž (viz Grosh a Greenberg, 2009)  

 Až na dva respondenty (přítel a manželka), byli všichni respondenti rodiči nemocného); 

v jednom případě šlo o matku a manželku. Potřeby a zkušenosti jiných blízkých příbuzných, by 

mohly být jiné (viz např. Jungbauer, 2004, Golová, 2005, Friedrich, Lively a Rubenstein, 

2008). 

 Většina příbuzných, kteří se účastnili výzkumu, mají s duševním onemocněním 

v rodině dlouholeté zkušenosti. V mnoha případech již vědí, co pomáhá, na koho se obrátit, co 

od nemocného, i od onemocnění samého, očekávat. Je pravděpodobné, že potřeby rodin, ve 

kterých duševní onemocnění propuklo teprve v nedávné době, by mohly být odlišné. Specifiky 

psychoedukace u rodin s první psychotickou epizodou se zabývá např. McWilliams et al. 

(2010). 

 Na některá z těchto omezení by bylo vhodné se zaměřit v další práci. 
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ZÁVĚR 
 

Ještě v nedávné době byla rodina vnímána hlavně jako původce duševního onemocnění či 

jako zdroj stresu a příčina relapsů. Dnes se zdůrazňuje spíše to, že s rodinou je třeba 

spolupracovat a že onemocnění působí jako zdroj stresu oběma směry. Nemocný člen rodiny a 

její ostatní členové, se navzájem ovlivňují. Proto je třeba věnovat pozornost celé rodině. 

V centru našeho zájmu jsou však většinou lidé s duševním onemocněním, jejich rodinou 

se obvykle zabýváme jen okrajově. V této práci jsem se pokusila pootočit úhel pohledu a 

zaměřit se na příbuzné člověka s duševním onemocněním. Pravděpodobně se mi nepodařilo 

postihnout všechny aspekty jejich situace; pokusila jsem se popsat alespoň ty nejdůležitější.  

V teoretické části práce jsem se zabývala reakcemi rodiny na duševní onemocnění, zátěží, 

kterou rodinní příslušníci pociťují, stigmatem, které na ně dopadá a potřebami, které mají v 

souvislosti s duševním onemocněním v rodině. Snažila jsem se poukázat na to, že to vše jsou 

„spojité nádoby“. Dále jsem popsala některé z metod rodinných intervencí a jejich význam. 

Krátce jsem se věnovala i možnostem, jaké se v oblasti péče o duševní zdraví nabízí v České 

republice. 

V praktické části jsem se zabývala problematikou potřeb rodinných příslušníků, jejich 

zkušenostmi s tím, co jim pomáhá a významem, jaký pro ně měla psychoedukace. 

Život rodinných příslušníků člověka s duševním onemocněním se s výskytem 

onemocnění může změnit. Často o nemocného pečují, mohou mít v souvislosti s jeho 

onemocněním celou řadu obav a nejistot. Potřebují informace (o onemocnění, o léčbě, o 

službách pro nemocného), rady, jak se v situaci chovat. Pomáhají jim i možnosti, jaké se nabízí 

v oblasti léčby, rehabilitace a dalších služeb pro nemocného člena rodiny. Někdy také potřebují 

podporu či pomoc sami pro sebe. Tu jim mohou poskytnout svépomocná sdružení. 

Nezastupitelná je ale i role profesionálů z oblasti péče o duševní zdraví. Pro rodinné příslušníky 

je důležité mít možnost s nimi komunikovat, obrátit se na ně pro radu, spolupracovat s nimi. 

Na celou řadu jejich potřeb můžeme reagovat i skrze nabídku rodinné psychoedukace. 

Přínos psychoedukace dokládá řada studií a i příbuzní v tomto výzkumu jednoznačně 

popisovali své zkušenosti s psychoedukací jako pozitivní. 

Za důležitá považuji obzvláště zjištění týkající se významu komunikace s odborníky a 

významu jejich podpory a pomoci rodinným příslušníkům. Jako důležitá se ukázala být také 

možnost setkávání s lidmi s podobnou zkušeností, což mluví pro rozvoj skupinových forem 

psychoedukace. 
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Péče o dušení zdraví, potažmo psychiatrická rehabilitace, je jednou z domén, ve kterých 

se mohou uplatnit sociální pracovníci, ať už v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním a 

s jejich rodinami nebo při plánování a rozvoji služeb. V této práci zdůrazňuji nutnost 

spolupráce odborníků s rodinami. Neměla bych zde ale zapomenout zdůraznit, že obdobný 

význam má i vzájemné propojení jednotlivých složek péče o duševní zdraví a vzájemná 

spolupráce mezi poskytovateli zdravotní péče a sociálních služeb, resp. mezi jednotlivými 

odborníky. 

Snažila jsem se, aby si čtenář této práce mohl utvořit alespoň z části ucelenou představu o 

problematice rodin s duševním onemocněním a o metodách práce s nimi. Je to oblast, která má 

v systému péče o duševní zdraví neoddiskutovatelný význam a má smysl ji i nadále rozvíjet. 

Tato práce může sloužit jako zdroj informací pro studenty sociální práce a dalších 

příbuzných oborů, pro odborníky pracující v oblasti péče o duševní zdraví i další zájemce o 

problematiku rodiny s duševním onemocněním. V praxi může být využita jako podklad pro 

tvorbu programů rodinné psychoedukace. 
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Příloha 1. OTÁZKY NA FOCUS GROUP – EDUKOVANÍ PŘÍBUZNÍ 

Otázky FG 
ZKUŠENOSTI S ONEMOCNĚNÍM 
 

• Jak onemocnění změnilo/ovlivnilo váš život?  
• Jak si nemoc vysvětlujete?  
• Jak jste se s nemocí vyrovnali/vyrovnáváte?  
• Co vám pomáhá? 
• Co je nejtěžší, existuje naopak něco pozitivního, co vám nemoc přinesla? 
• Jaké jsou vaše potřeby? Potřebovali byste nějakou podporu nebo pomoc pro vás osobně? 

Co potřebujete vy osobně? 
 
PSYHOEDUKACE 
 
Zkušenosti s psychoedukací 

• Jak vypadal program ,které ho jste se zúčastnili? 
• V čem vidíte přínos psychoedukace? 
• Co vám nejvíce pomohlo? 
• Co vám naopak chybělo?  

 
Obsah 

• Jaké informace nebo rady pro vás byly v minulosti užitečné 
• Od koho jste tyto rady, informace získali 
• Kdybyste měli vypíchnout co je důležité, aby člověk, který má v rodině nemocného se 

schizofrenií věděl, co by to bylo? 
• S čím byste potřebovali v této souvislosti pomoct, poradit 

 
Kdo 

• Od koho myslíte, že by bylo dobré informace získávat?  
• Jaký by ten člověk měl být?  

 
Forma 

• Jakým způsobem byste se informace chtěli dozvědět – skupinově x individuálně? 
• Jaké jsou výhody nebo nevýhody skupinové a individuální formy? 
• Pro koho dělat skupinovou „psychoedukaci“(pouze blízcí nebo společně s pacienty)? 
• Kolik lidí by mělo být ve skupině? 
• Jakým způsobem by měl takový program probíhat, tak aby pro vás byly informace 

srozumitelné a abyste si z něj co nejvíc odnesli? 
 
Je ještě něco, co vás k tomu napadá a co jsme ještě nezmínili? 
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Příloha 2. OTÁZKY NA FOCUS GROUP – NEEDUKOVANÍ PŘÍBUZNÍ 

Otázky FG 
ZKUŠENOSTI S ONEMOCNĚNÍM 
 

• Jak onemocnění změnilo/ovlivnilo váš život?  
• Jak si nemoc vysvětlujete?  
• Jak jste se s nemocí vyrovnali/vyrovnáváte?  
• Co vám pomáhá? 
• Co je nejtěžší, existuje naopak něco pozitivního, co vám nemoc přinesla? 
• Jaké jsou vaše potřeby? Potřebovali byste nějakou podporu nebo pomoc pro vás osobně? 

Co potřebujete vy osobně? 
 
PSYHOEDUKACE 
 
Obsah 

• Jaké informace nebo rady pro vás byly v minulosti užitečné 
• Od koho jste tyto rady, informace získali 
• Kdybyste měli vypíchnout co je důležité, aby člověk, který má v rodině nemocného se 

schizofrenií věděl, co by to bylo? 
• S čím byste potřebovali v této souvislosti pomoct, poradit 

 
Kdo 

• Od koho myslíte, že by bylo dobré informace získávat?  
• Jaký by ten člověk měl být?  

 
Forma 

• Jakým způsobem byste se informace chtěli dozvědět – skupinově x individuálně? 
• Jaké jsou výhody nebo nevýhody skupinové a individuální formy? 
• Pro koho dělat skupinovou „psychoedukaci“(pouze blízcí nebo společně s pacienty)? 
• Kolik lidí by mělo být ve skupině? 
• Jakým způsobem by měl takový program probíhat, tak aby pro vás byly informace 

srozumitelné a abyste si z něj co nejvíc odnesli? 
 
Je ještě něco, co vás k tomu napadá a co jsme ještě nezmínili? 
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Příloha 3. OTÁZKY NA FOCUS GROUP – EDUKOVANÍ PŘÍBUZNÍ - PREDUKA 

Otázky FG 
 

• Co to znamená, když v rodině je člověk s takovým onemocněním jako je schizofrenie? Co 
to znamená pro tu rodinu? 

• S čím se podle vás musí vypořádat rodina, která má takhle nemocného člověka? 
• Jak nemoc ovlivňuje vás osobně? Jak vám se změnil život, co vás momentálně trápí? 
• Jak situaci zvládat? Co vám osobně pomáhá? Máte nějakou strategii, jak se s nemocí 

vyrovnat, jak to přijmout? 
• Co by vám pomohlo zvládat to lépe? 
• Co by vám pomohlo ze strany profesionálů nebo oficiálních institucí? 
• Co shledáváte jako přínosné na programu, kterého jste se zúčastnili? 
• Jaké bylo vaše první setkání s nemocí?  
• Měli jste nějakou představu o té nemoci? Jak jste si to vysvětlovali? 
• Jaký efekt by podle vás mělo mít, když člověk absolvuje psychoedukační program? Co by 

program měl sledovat? Jaká by měl splnit očekávání? 
• Co z programu pro vás mělo význam? 
• Dotýká se vás nějak to, že existuje stigma, který se váže k duševním nemocem? 
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