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Anotace

Diplomová práce „Duchovní život lidí trpících schizofrenií v Psychiatrické léčebně 

Bohnice“ pojednává o vztahu mezi náboženstvím a schizofrenií. Věnuji se zde konkrétním 

náboženským praktikám, které mohou mít vliv na duševní zdraví. Rozebírám formy 

religiózních bludů a také  rozdíly mezi člověkem trpícím schizofrenií a mystikem. Důraz 

kladu na spirituální péči při léčbě schizofrenie, která neopomíjí duchovní dimenzi lidské 

existence. Jako výzkumné metody jsem použila metodu pozorování a obsahovou analýzu, 

kterou jsem doplnila i o dva rozhovory s odborníky. Cílem práce je základní orientace 

v problematice vztahu schizofrenie a náboženství.

Annotation

Diploma thesis „Spiritual Life of People Suffering from Schizophrenia in Psychiatric 

Hospital Bohnice“ discusses relationship between religion and schizophrenia. The part 

deals with the particular religious practices they may affect mental health. In other part I 

analyse forms of religious delusions and diferences between man suffering 

with schizophrenia and mystic. I emphasise spiritual care in the treatment of schizophrenia, 

which does not neglect the spiritual dimension of human existence. As research methods I 

used the method of observation and content analysis, I also added two interviews 

with experts. The intention is a basic orientation regarding relationship between 

schizophrenia and religion.
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ÚVOD

V této práci se věnuji problematice duševně nemocných lidí, se zaměřením na jejich 

spiritualitu. Jako studentka teologie a psychosociálních studií jsem hledala téma, ve kterém 

bych využila znalosti z obou oborů.

A když jsem nastoupila na praxi v Chráněném bydlení BONA o.p.s. pro lidi s 

duševním onemocněním, povšimla jsem si, jak velké procento našich klientů trpících 

paranoidní schizofrenií se zabývá náboženskými otázkami. To byl impulz, abych se začala 

této problematice věnovat. Soustředila jsem se na literaturu o tomto tématu, s klienty jsem 

hovořila o jejich vztahu k náboženství a zúčastnila se konference na téma Spiritualita a 

duševní onemocnění, kterou pořádala Česká asociace pro psychické zdraví v pražských 

Emauzách.

Zarazilo mě, že o tomto nápadném jevu se v české odborné literatuře příliš nepíše a 

pokud ano, tak pouze okrajově. Teoretické znalosti mi tedy v praxi nedostačovaly, a proto 

jsem se rozhodla na toto téma upozornit svou prací.

Téma je vymezeno konkrétní institucí z toho důvodu, že pracuji s lidmi, kteří dříve 

absolvovali léčbu v PL Bohnice, nebo jsou zde v současné době hospitalizováni.

Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole se věnuji popisu schizofrenie. 

Ve druhé kapitole pak stručně popisuji Psychiatrickou léčebnu Bohnice s důrazem na 

spirituální léčbu, která je zde praktikována. Třetí kapitola je věnována vztahu mezi 

náboženstvím a schizofrenií z různých úhlů pohledu. V poslední kapitole popisuji práci s 

lidmi trpícími schizofrenií v kontextu náboženství a spirituality.

Cílem práce je přiblížit duchovní život lidí trpících schizofrenií a ukázat ho jako 

velmi bohatý. Věnuji se tématu vlivů náboženství na duševní zdraví jak pozitivních, tak 

negativních a v neposlední řadě se snažím poukázat na to, že náboženství má vliv i na 

efektivitu léčby. Dále se pokusím určitým způsobem vymezit vztah mezi schizofrenií a 

náboženstvím. Teoretický text jsem proložila i vlastními zkušenostmi z praxe.

Závěrem se snažím potvrdit hypotézu, že náboženství má vliv na efektivitu léčby 

schizofrenie, a proto by se měla v léčbě zohledňovat i duchovní dimenze.
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1. SCHIZOFRENIE 

1.1 Historie pojmu schizofrenie

Nemůžeme přesně říci, kdy poprvé člověk onemocněl duševní chorobou dnes zvanou 

schizofrenie, ale můžeme datovat, kdy se lidé začali touto chorobou zabývat do té míry, že 

pro ni vymysleli název. 

Ve středověku to zatím ještě nebylo. Novověk až do počátku 20.století považuje 

psychotiky za nevyléčitelně nemocné. Psychóza je označována za beznadějný, stále 

postupující duševní úpadek (Syřišťová, 1977, s .13).

V roce 1896 vychází 5. vydání Psychiatrie od Emila Kraepelina, tato učebnice 

pro mediky a lékaře obsahuje velmi rozsáhlou a propracovanou stať o psychické chorobě, 

kterou Kraepelin nazývá latinsky dementia praecox.1 Kraepelin mluví o čtyřech formách,2

které mají jeden společný znak: progresivně se vyvíjející nevyléčitelnou demenci 

v mladém věku. Tato myšlenka se v průběhu pozdějšího zkoumání ukázala jako nesprávná 

(tamtéž, s. 13-18).

V roce 1903 charakterizuje vídeňský psychiatr E. Stransky schizofrenii jako

intrapsychickou ataxii, míní tím roztříštěnost duševní činnosti, tento pojem se ovšem 

neujal (tamtéž, s. 16).

S pojmem schizofrenie přichází v roce 1911 švýcarský psychiatr Eugen Bleuler3 ve své 

práci Demetia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Pojem odvozuje z řeckého schizis

rozštěp, rozpolcení a frén mysl, duše. Bleuler nepřichází pouze s novým pojmem, ale 

celkově s novým náhledem na podstatu choroby. Předpokládá psychicky i somaticky 

podmíněný vznik schizofrenie a psychoterapeutickou ovlivnitelnost. Toto pojetí je 

v podstatě uznáváno dodnes (Benda, 2007, s. 46).

                                               
1 E.Kraepelin si název vypůjčil od francouzského psychiatra, který užívá pojem la démence précoxe, česky 

předčasná demence.
2 Kraepelin shrnul do jedné třídy tři již známé formy psychotického onemocnění, tedy hebefrenii, katatonii a 

paranoidní demenci a k nim přiřadil čtvrtou formu, kterou nazval demetia praecox simplex.
3 Bleuler dále upozornil na nezbytnost psychologického přístupu. Roku 1912 vyslovil námitku proti Freudově 

zařazení schizofrenie mezi neurózy, i přesto, že byl Freudem částečně ovlivněn. Bleuler úzce spolupracoval s 
C.G.Jungem.
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1.2 Etiologie schizofrenie,  její definice a průběh

Schizofrenie se označuje za klinický syndrom, to v praxi znamená, že se projevuje 

souborem jednotlivých symptomů. Přesná diagnóza schizofrenie tedy neexistuje, lze jí 

rozpoznat při dlouhodobém pozorování klinických symptomů. Výrazným znakem 

schizofrenie je psychické narušení funkcí jednotlivce, to se týká především myšlení, 

přesvědčení, vnímání, emocí, motivace apod. Tyto  psychologické poruchy jsou základem 

diagnózy (Koukolík, 1997, s. 180-181).

Narušení funkcí jednotlivce se projevuje abnormálním myšlením, abnormálním 

přesvědčením, poruchami vnímání, poruchami emocí a poruchami motivace (Vágnerová, 

2004, s.333).

Dle mých zkušeností vědomí a intelektové schopnosti bývají u lidí trpících schizofrenií 

zpravidla zachovány.

 Abnormality myšlení se projevují neuspořádaností procesů myšlení, pacientova řeč 

potom nedává smysl. Může se projevovat i přesvědčením, že pacientovy myšlenky slyší 

ostatní, přesvědčením, že pacientovy myšlenky někdo odebírá z jeho mysli či je tam někdo 

ukládá proti jeho vůli. Pacient následně ztrácí logické myšlení a kontakt s realitou (tamtéž, 

s. 337-339).

 Abnormální přesvědčení neboli blud je falešné a stálé přesvědčení, které nepochází 

z pacientova sociálního nebo kulturního prostředí (např.pacient si myslí, že červená světla 

na semaforu znamenají, že jeho nepřátelé ho chtějí zabít). Převládají přesvědčení pacienta, 

že je pronásledován, ovlivňován hypnoticky nebo telepaticky, že jsou mu zcizovány 

myšlenky, nebo je přesvědčen, že je osobou se spasitelským posláním. Schizofrenie může 

být doprovázena i neobvyklými religiózními bludy4 (tamtéž, s. 338).

 Poruchy vnímaní jsou např. halucinace- vnímání bez přítomnosti vnějšího podnětu. 

Halucinace jsou nejčastěji akustické, ale mohou být i čichové, vizuální, haptické 

a chuťové. Důležité je pacientovi jeho halucinace nepopírat, popírali bychom tak něco, co 

je pro něj skutečné, lepší je vysvětlit pacientovi, že jeho prožitky uznáváme, ale neshodují 

se s našimi (tamtéž, s. 337).

                                               
4 Podrobněji o tomto tématu v kapitole Religiózní bludy.
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„V iluzích, bludech a halucinacích se vytvářejí nezávisle na vědomí subjektu často 

imaginární podmínky k životu, jež osobnost považuje za skutečné a bez nichž by mnohdy 

nemohla dále existovat. Je to svět s umělým sluncem.“ (Syřišťová, 1977, s. 8)

 Poruchy emocí jsou např. deprese, povznesená nálada, nepřiměřené citové projevy či 

zmatenost (Vágnerová, 2004, s. 341-342).

 Poruchy jednání souvisí se změnou aktivační úrovně a zahrnují např. ochromující 

apatii, pacient nemůže vstát, umýt se, obléct se apod. (tamtéž. s. 342).

Dalším znakem schizofrenie je psychomotorické ochuzení, nehybná tvář, monotónní hlas, 

neschopnost navázat oční kontakt apod. (Jarolímek, 2006, s. 8-10).

Pro lepší pochopení schizofrenie zde cituji vzpomínku pacientky M. na počátek

nemoci, obraz odcizeného světa a rozvíjející se depersonalizaci: „...svět kolem mne jakoby 

najednou ztratil svou osu. Jako by se náhle rozpadl do nesmyslných podob a tvarů, 

nesourodých a neúčelných; i já jako bych přestala existovat, jako bych nebyla živá, jen 

jako kamera zachycující ty útržky světa plného mrazivého ticha. Bylo mi zima. Přitom to 

bylo všechno trochu komické. Nechápala jsem ten shon pořád stojící na místě. Ten divně 

přetržený čas, ten zkomolený, kulisovitý a neústupný prostor. Jako by ode mne odpadly 

smysly a schopnost chápat. Když jsem promluvila, připadalo mi to někdy jen jako zvuk 

tříštícího se skla. Bylo mi jen hrozně úzko. Jako bych chvílemi padala do hloubky, ale beze 

směru, i nahoru, do jakéhosi  nekonečně prohloubeného nikam, plného hrozeb. Jako by se 

všechno dostávalo do pohybu jen kolem toho mého magnetického strachu.“ (Syřišťová, 

1977, s. 60)
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1.2.1 Příčiny vzniku schizofrenie

Příčiny vzniku schizofrenie jsou většinou multifaktoriální, tedy nejsou přesně určeny, 

v mnoha případech jsou příčiny biologické, ale uplatňují se i příčiny sociálně-

psychologické (Vacek, 1996, s. 178).

Schizofrenie může být dědičná. Dědičnost se nejčastěji projevuje změnou struktury 

mozku, kde můžeme nalézt různé abnormality a narušení neurotransmiterových systémů. 

František Koukolík ve své knize Mozek a jeho duše  detailně popisuje jaké anatomické 

změny mozku schizofrenii doprovází a také zde uvádí, že tyto změny předcházejí 

klinickým příznakům nemoci (Koukolík, 1995, s. 169-170).

Dále se uvádí, že výskyt schizofrenie je ze sedmdesáti procent pod genetickou 

kontrolou. „Dědí se určitá vloha k onemocnění psychózou, tedy náchylnost k nemoci, nikoli 

nemoc sama.“ (Praško, 2005, s. 24)

Mezi další příčiny schizofrenie se obecně řadí vnější vlivy. Schizofrenie se může 

projevit v souvislosti s psychicky zátěžovým obdobím člověka (např.partnerské problémy, 

nešťastná láska, smrt blízkého člověka, emigrace apod.), ale může se spustit i po velkém 

fyzickém vyčerpání např. po porodu (Vágnerová, 2004, s. 336).

Na přednášce v roce 2009, která nesla název Marihuana- droga a lék jsem se 

dozvěděla, že predisponovaným jedincům se může schizofrenie projevit i po požívání 

drog. Diskutovali zde prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., přednosta Ústavu normální, 

patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK, prof. MUDr. Miloslav Kršiak, 

DrSc., přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK a PhDr. Ivan Douda, 

zakladatel centra Drop in. Z přednášky jsem si dále odnesla, že především halucinogeny 

(např.LSD), které způsobují mimo jiné i poruchy vnímání jsou v tomto ohledu velmi 

rizikové, další rizikovou skupinou v rámci prevence schizofrenie jsou konopné drogy 

(např.marihuana, hašiš).

V praxi jsem se setkala i s lidmi, kterým schizofrenie propukla po absolvování 

náboženských praktik (exorcismus, vyvolávání Satana), tuto příčinu můžeme zahrnout 

do psychicky zátěžového období.
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1.2.2 Výskyt schizofrenie

Schizofrenie není žádné vzácné duševní onemocnění. Jaroslav Vacek ve své knize 

O nemocech duše uvádí, že schizofrenie je výsadou druhu Homo sapiens a bez ohledu 

na národnost či rasu jí onemocní zhruba jedno procento (Vacek, 1996, s. 165).

Martin Jarolímek v brožuře O lidech, kteří onemocněli schizofrenií píše, že 

schizofrenní psychózou onemocní jeden až dva lidé ze sta (Jarolímek, 2006, s. 13).

Četnost je stejná u mužů i u žen, rozdíl je však v počátku onemocnění, muži nejčastěji 

onemocní schizofrenií ve věku od patnácti do dvacetipěti let, ženy od dvacetipěti 

do třicetipěti let (Praško, 2005,  s. 11). 

1.2.3 Fáze schizofrenie

Obecně se uvádí, že fáze schizofrenie jsou dvě -akutní a chronická.

Akutní fáze trvá minimálně měsíc, projevuje se silnými poruchami vnímání, myšlení, 

afektivity a jednání, pacient má halucinace, bludy, autistické projevy.

Chronická fáze je charakteristická útlumem a projevuje se především pasivními projevy 

jako únava, citová plochost, apatie, ztráta motivace, ztráta péče o sebe sama (Vágnerová, 

2004, s. 351).

1.2.4 Průběh schizofrenie

Průběh schizofrenie je variabilní, nemoc má různá stadia, někteří pacienti se z prvotní 

epizody uzdraví bez toho, aby následovaly další, u mnoha však dochází k dalším 

epizodám, u některých pacientů se schizofrenie stává chronickým stavem. V počátečním 

stádiu, kdy nelze jednoznačně rozpoznat, zda se jedná o schizofrenii, je člověk vnímán 

jako líný, bez zájmu o rodinu a stranící se kolektivu (pacienti uvádí, že již v dětství se 

izolovali od vrstevníků a příležitostně byli i oběťmi šikany). Martin Jarolímek mluví 

o tzv.třetinovém pravidlu, kdy jedna třetina pacientů se vyléčí, druhé třetině pacientů se 
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nemoc opakovaně vrací a poslední třetině pacientů příznaky nemoci vůbec neustupují 

(Jarolímek, 2006, s. 13).

Nejčastější doba vzniku je podle Martina Jarolímka v tzv.postpubertálním obdobím, 

tedy mezi patnáctým a devatenáctým rokem (Jarolímek, 2006, s. 13).

František Koukolík však ve svém díle Mozek a jeho duše uvádí, že lidé onemocní 

schizofrenií mezi dvacátým a čtyřicátým rokem. U dětí je schizofrenie poměrně vzácným 

jevem, ale může propuknout i v dětském věku (Koukolík, 1997, s. 180).

Statistiky se shodují v tom, že nejčastěji schizofrenie postihuje schizoidní typ 

osobnosti,5 to ovšem neznamená, že všechny schizoidní typy by měly onemocnět 

schizofrenií (Syřišťová, 1977, s. 41).

1.2.5.Prognóza schizofrenie

Jaroslav Vacek ve své knize O nemocech duše píše, že předem určit jak pacient 

dopadne se nemusí podařit ani nejzkušenějšímu psychiatrovi, s tím plně souhlasím. Určitá 

pravidla existují, ovšem každé pravidlo má svou výjimku (Vacek, 1996, s. 189-191).

Schizofrenie, která propuká náhle a projevuje se velmi silně, mívá lepší prognózu než 

schizofrenie, která je tzv. plíživá (Vágnerová, 2004, s. 352-353).

Horší prognózu má také pacient, kterému schizofrenie propukla již v mládí, v tomto 

případě je většinou příčina dědičná. Obecně mají lepší prognózu ženy než muži, protože 

u nich schizofrenie propuká v pozdějším věku. Prognóza je závislá na schopnostech 

a kompetencích, jimiž disponoval pacient před propuknutím schizofrenie. Důležité jsou 

predispozice. Lidé s pevným sociálním zázemím mají lepší prognózu (Vacek, 1996, s. 189-

191).

                                               
5 „Znalost schizoidních osob s jejich autistickou uzavřeností do sebe, sklonem k dennímu snění, malým 

smyslem pro realitu, originalitou v citech i myšlení a skonem k syntéze neslučitelných reakcí nám poskytuje 
celou řadu důležitých psychoterapeutických směrnic, které těžko hledáme, stojíme-li nad troskami již 
rozpadlé schizofrenní osobnosti.“ (Syřišťová, 1977, s.41)
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1.2.6 Léčba schizofrenie

Schizofrenie je multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku se podílí biologické 

a psychosociální vlivy. Proto i do léčby musíme zapojit co nejvíce účinných mechanismů, 

jak z biologického, tak z psychosociálního spektra, pouze v případě komplexní léčby je 

šance na úspěšné vyléčení. Léčba je dále závislá na stadiu nemoci a stavu pacienta. Akutně 

nemocní pacienti užívají léky-neuroleptika (orálně či nitrožilně), které jim uleví 

od symptomů. Dále pacienti mohou docházet na psychoterapii (rodinná terapie, podpůrná 

terapie), nebo na činnostní terapii či pracovní terapii. Mohou být hospitalizováni 

v nemocnici, či v denním stacionáři (Jarolímek, 2006, s. 16-18).

Duchovní dimenze je při klasické léčbě opomíjena.

1.3 Schizofrenie dle MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)6 podle Světové zdravotnické organizace7

v podstatě jen popisuje příznaky schizofrenie, vyhýbá se přesné definici a určuje jen 

kritéria pro stanovení diagnózy.8

Schizofrenie je uvedena v V.kapitole, která je nazvána Poruchy duševní a poruchy chování 

a je označena písmenem F, samotná schizofrenie má označení F20.

                                               
6 International Classification of Disease, ICD 10. Kromě tohoto klasifikačního systému se může užívat i DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual) dle Americké psychiatrické asociace. 
7 World  Health Organization (WHO) bere v úvahu duchovno, náboženství a osobní víru při hodnocení kvality 

života.
8 Kritéria pro stanovení diagnózy: Přítomnost alespoň jednoho z následujících příznaků: a) slyšení 

vlastních myšlenek a intrapsychické halucinace, b) bludy kontrolovatelnosti a ovlivňování, případně prožitky 
pasivity a přesvědčení o tom, že je subjekt ovládán psychotickými prožitky, c)halucinované hlasy, které 
komentují chování pacienta, případně o něm rozmlouvají, d) bludná přesvědčení, která se vymykají dané 
kultuře. Pokud není přítomen některý z předchozích, je třeba, aby byly přítomny alespoň dva z 
příznaků následujících: a) přetrvávající halucinace, b) formální poruchy myšlení (inkoherence, neologismy 
apod.), c) katatonní projevy, d)negativní příznaky v podobě apatie, alogie (ochuzení řeči, autismus, emoční 
oploštění až vyhaslost), e) nápadné změny v chování (ztráta citových vztahů, zájmů, sociální stažení, 
nečinnost, bezcílnost apod.)
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1.3.1 Typy schizofrenie dle MKN-10

Typy schizofrenie dle MKN-10 se v praxi často překrývají. Diagnóza je většinou jen 

orientační. Názory psychiatrů na diagnózu se mohou lišit.

Schizofrenie se dělí na několik typů, které se od sebe liší v mnoha směrech a někteří 

odborníci dokonce usilují o to, aby se tyto typy neoznačovali souhrnným názvem 

schizofrenie, ale aby se jednalo o samostatné nemoci.

Paranoidní schizofrenie (F20.0)

Paranoidní schizofrenie je charakterizována relativně trvalými‚ často persekučními bludy‚ 

které jsou většinou provázeny halucinacemi sluchovými a poruchami vnímání. Poruchy 

afektivní‚poruchy vůle‚ řeči a symptomy katatonní jsou bud' nepřítomné nebo poměrně 

nenápadné.9 Paranoidní schizofrenie je nejčastější forma schizofrenie.

Hebefrenní schizofrenie (F20.1)

Forma schizofrenie‚ u které jsou nápadné změny afektivní‚ bludy a halucinace jsou 

částečné a prchavé‚ chování nezodpovědné‚ nepředvídatelné‚ manýrismus je obvyklý. 

Nálada je nepřiměřená a plochá. Myšlení je dezorganizované a řeč je inkoherentní. Je zde 

tendence k sociální izolaci. Prognóza je obvykle špatná kvůli rychlému rozvoji negativních 

symptomů‚ zvláště oploštění afektů a ztrátě vůle. Hebefrenie by se normálně měla 

diagnostikovat pouze v dospívání a u mladých dospělých. Někdy označována též jako 

Dezorganizovaná schizofrenie.

Katatonní schizofrenie (F20.2)

Katatonní schizofrenie je charakterizována především výraznými psychomotorickými 

poruchami‚ které mohou oscilovat mezi hyperkinézou a stuporem nebo povelovým 

automatizmem a negativizmem. Strnulé postoje mohou trvat dlouhou dobu. Epizody 

náhlého vzrušení mohou být kombinovány snovými stavy (oneiroidními) a s živými 

scénickými halucinacemi. Dnes se jedná o poměrně vzácnou formu schizofrenie.

                                               
9 Nepatří sem Involuční paranoidní stav  (F22.8) ani Paranoia (F22.0).
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Nediferencovaná schizofrenie (F20.3)

Psychotické stavy‚ které splňují všeobecná diagnostická kritéria pro schizofrenii‚ ale jež 

nelze zařadit do žádného z podtypů v F20.0–F20.2 nebo takové‚ které mají příznaky více 

než jednoho z nich‚ bez výrazné převahy nějakého zvláštního souboru diagnostických

charakteristik.10

Postschizofrenní deprese (F20.4)

Depresivní stav‚ který může přetrvávat‚ se objevuje jako dozvuky schizofrenní nemoci. 

Některé schizofrenní symptomy‚ ať pozitivní nebo negativní‚ musí být stále přítomny‚ ale 

nejsou již v popředí klinického obrazu. Tyto depresivní stavy jsou spojeny se zvýšeným 

rizikem sebevraždy. Pokud nemá nemocný žádné schizofrenní symptomy‚ pak je možno

diagnostikovat depresivní epizodu (F32.–). Pokud jsou schizofrenní symptomy stále 

floridní a zřetelné‚ pak by měla diagnóza zůstávat na příslušném schizofrenním podtypu 

(F20.0–.3)

Reziduální schizofrenie (F20.5)

Chronické stadium ve vývoji schizofrenní nemoci‚ kde je jasná progrese z časného 

do pozdního stadia. Je charakterizována dlouhodobými‚ nikoliv však nezbytně 

ireverzibilními‚ „negativními” symptomy a poruchami‚ např. psychomotorické zpomalení, 

snížená aktivita, otupělost afektu, pasivita a nedostatek iniciativy, chudá řeč v obsahu nebo 

množství, špatná non-verbální komunikace výrazem obličeje‚ očima‚ modulací hlasu 

a postojů, snížená péče o vlastní osobu a defektní sociální projevy.

                                               
10 Nepatří sem Akutní psychóza podobná schizofrenii (F23.2).
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Schizophrenia simplex (F20.6)

Porucha s pozvolným‚ ale progresivním vývojem podivností v chování‚ neschopností 

vyhovět společenským požadavkům a úpadek celkového projevu. Charakteristické 

negativní jevy reziduální schizofrenie (např. afektivní plochost‚ ztráta vůle apod.) 

se vyvíjejí bez jakýchkoli  zřejmých psychotických příznaků.

Jiná schizofrenie (F20.8)11

Do této formy lze zahrnout cenestopatickou Huberovu schizofrenii, která se projevuje 

hypochondrickými stesky, pro které je pacient často dlouhodobě vyšetřován s negativním 

somatickým a laboratorním nálezem. Schizofrenní podstatu stesků zpravidla ozřejmí 

až jejich narůstající bizarnost a výskyt některých typických schizofrenních projevů.

Schizofrenie nespecifikovaná (F20.9)

Jde o schizofrenii, kterou nelze s určitostí zařadit mezi předchozí formy, nebo se jedná o 

nezařaditelnou kombinaci předchozích forem.

                                               
11 Nepatří sem Krátké schizofreniformní poruchy (F23.2) .
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2. PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BOHNICE

Psychiatrická léčebna Bohnice12 je odborný léčebný ústav, jehož zřizovatelem je 

Ministerstvo zdravotnictví ČR. PLB se nachází v městské části Praha 8.

2.1 Stručně o historii PLB

Počátkem 20.století gradoval ekonomický růst a ten měl vliv i na společenské 

poměry. Rostoucí industrializace měla za následek znesnadnění domácí péče o duševně 

nemocné a z toho důvodu bylo nutné navýšit počet psychiatrických lůžek v tehdejších 

ústavech.

V roce 1903 bylo rozhodnuto o zřízení Ústavu pro choromyslné v Bohnicích 

u Prahy. Pro tento účel zakoupil tzv. Zemský výbor království českého bohnický 

velkostatek včetně objektů, polností a přilehlého Čimického háje  za 730 tisíc korun.

O  rok později již byli hospitalizováni první pacienti, kteří mimo jiné pomáhali stavět nové 

budovy v rámci objektu.

Nejdříve spadal ústav pod správu zemského výboru Království českého, ale potřeba 

operativního rozhodování při řešení problémů spojených s provozem ústavu vedla zemský 

výbor roku 1909  k usnesení, kterým prohlásil kolonii pražského ústavu za samostatný 

ústav s titulem Královský český zemský ústav pro choromyslné v Bohnicích.

Do roku 1912 zde bylo postaveno 28 léčebných pavilonů. V té době patřil ústav společně 

s vídeňských ústavem k nejmodernějším a největším v Rakousku-Uhersku. Dodnes je PLB 

největší psychiatrické zařízení v ČR. V dnešní době má léčebna 36 pavilonů. Stranou 

od pavilonů byl zřízen bohnický hřbitov, kde se pohřbívali pacienti, celkem se zde 

nacházelo asi 4100 hrobů.

Dominantou areálu léčebny je secesní  kostel sv. Václava. Od roku 1909 zde byl 

římskokatolický farní úřad, prakticky až do roku 1951, kdy proběhla částečná likvidace 

léčebny.

                                               
12 Dále jen PLB.
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Léčebna má mnoho oddělení, patří mezi ně centrum krizové  intervence, oddělení 

pro léčbu duševních chorob, oddělení gerontopsychiatrie, oddělení léčby závislostí 

a terapeutické dílny. V areálu léčebny se nachází také Divadlo Za plotem a kavárna 

V.kolona. Divadlo a kavárna slouží jak pacientům, tak veřejnosti. Celkově je zde snaha 

neizolovat pacienty od okolního světa, proto se zde také konají hudební a divadelní 

festivaly Mezi ploty a Babí léto. Zřejmá je také dlouhodobá snaha o  destigmatizaci lidí 

s psychickým onemocněním.

Od roku 1990 je PLB samostatným právním subjektem.

2.2 Způsoby léčby v PLB

Do druhé světové války spočívala léčba především v podávání hypnotik a třídění 

nemocných. K léčbě a ke zklidnění pacientů se využívaly zábaly do vlhkých prostěradel 

a teplé koupele. Ve velké míře se využívaly tzv. izolace, pacient byl uzavřen do místnosti 

opatřené jen holým ložem, okenní tabule zde byly o síle dvou centimetrů. Běžně se 

při léčbě využívala síťová lůžka, která se ve výjimečných případech používají dodnes.

Při přesunu neklidného pacienta na jiné oddělení se mu navlékla tzv.svěrací kazajka, která 

ho omezovala v pohybu, k podobnému účelu sloužily tzv.kurty na lůžku.

Konkrétně schizofrenie se zde od roku 1937 úspěšně léčila inzulínovým komatem, 

po kterém následovala léčba kardiazolovými komaty a souběžně docházeli pacienti 

na psychoterapii.

V roce 1946 byly základní léčebné metody doplněny o chirurgickou léčbu 

tzv. praefrontální lobotomii, tento zákrok spočíval v přerušení nervových spojů čelních 

laloků od ostatních částí mozku.

Při léčbě schizofrenie se dále  využívaly elektrické šoky a experimentovalo se s léčbou 

spánkem. 

Vlivem rozvoje způsobů léčby a péče o nemocné se postupně měnil charakter 

léčebny, z původně detenčního ústavu se stal ústav léčebný.
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V součastné době je kromě základních léčebných metod možné využít také následné 

podpůrné a doplňující prostředky jako jsou terapeutické dílny, arteterapie, muzikoterapie, 

hipoterapie a další.

Pro mě osobně je významné, že léčebna nabízí také spirituální péči, na kterou 

se pochopitelně zaměřím. 

Na závěr a na dokreslení jen dodám, že dnes se v léčebně lečí okolo 1300 pacientů 

a jejich léčbu zajišťuje více jak 1000 zaměstnanců.

2.2.1 Spirituální péče

Spirituální péče je v bohnické léčebně poskytována od 1.května 2009, ale její počátky 

můžeme datovat již od roku 1989, kdy fungovaly v léčebně formy spirituální péče 

pod různými názvy např.pastorální terapie.

Spirituální péči nyní koordinuje Mgr. Jaromír Odrobiňák, teolog a psychoterapeut, 

zároveň člen multidisciplinárního týmu lékařů, psychologů a sociálních pracovnic PL 

Bohnice. Co si máme představit pod pojmem spirituální péče se pokusím vysvětlit skrze 

aspekty spirituální péče.

Aspekty spirituální péče jsou ty, které se nějakým způsobem vztahují k zážitkům 

přesahujícím smyslový fenomén. Nemusí se shodovat s náboženskými prožitky, ale 

pro mnoho lidí je náboženství vyjádřením jejich spirituality. Spirituální rozměr lidského 

života propojuje fyzické, psychologické a sociální složky života jedince. Často se 

spiritualita chápe jako zabývání se smyslem a účelem života . Pro lidi na sklonku života je 

spojována s potřebou odpuštění, usmíření a potvrzením jejich hodnoty a užitečnosti.13

Spirituální péči mohou využívat lidé jakéhokoliv vyznání a dokonce i bez vyznání. 

Paradoxně je tato služba potřebnější lidem bez vyznání, protože ti se nemají na koho 

obrátit. Pacienti, kteří jsou organizováni v nějaké církvi či náboženské skupině to mají 

o něco jednodušší, mohou požádat duchovního ze svého společenství a nemusí využívat 

služeb spirituální péče. Spirituální péče však není určena jen pacientům, kteří jsou 

                                               
13 Takto definuje spirituální rozměr lidského života World Health Organisation Statement ve svém prohlášení z 

roku 1990.
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hospitalizováni v PL Bohnice, ale dále také jejich příbuzným, přátelům a personálu, který 

se o pacienty stará.

Spirituální péče se týká člověka jako celistvé bytosti. Nabízí možnost porozumět lépe 

situaci, ve které se člověk ocitl a tuto situaci zvládat.

V kterých případech by měl člověk spirituální péči vyhledat: 

 Pokud potřebuje povzbuzení v emočně náročné životní etapě.

 Pokud má potřebu popovídat si o duchovních nebo existenciálních tématech.

 V případě, že chce získat informace o určité církvi či náboženské společnosti.

Cílem nemocniční spirituální péče je pomoci pacientům naplnit jejich duchovní či 

existenciální potřeby v rámci hospitalizace a zlepšit tak atmosféru v léčebně. Zároveň 

může spirituální péče napomoci pacientům a jejich blízkým vyrovnat se s onemocněním 

a motivovat je k otevřenější spolupráci s pečujícím personálem. Pochopitelně ideálním 

cílem je přispět k celostnímu uzdravení pacienta.

Na žádost pacienta, jeho blízkých či personálu zprostředkovává  koordinátor 

spirituální péče kontakt s duchovními státem uznaných církví a náboženských společností.

V rámci spirituální péče se konají individuální rozhovory, skupinová setkání 

a pastorační poradenství. Součástí spirituální péče je také čtení duchovní literatury, 

společné modlitby,bohoslužby a svátosti.

Nemocniční spirituální péči poskytuje  nemocniční kaplan, který je vyslán státem 

uznanou církví a akceptován zdravotnickým zařízením, ve kterém tuto službu poskytuje 

a k níž je speciálně vyškolen.

Nabídka spirituální péče může budit i nedůvěru, která je většinou založená na špatné 

zkušenosti. Tomu lze předejít pokud pacienty o službě kvalitně informujeme s důrazem 

na individuální přístup.

2.2.2 Rozhovor s koordinátorem spirituální péče

Teoretické informace jsou sice základ pro každé studium, ale mě pochopitelně 

zajímalo jak tato služba funguje v praxi. Proto jsem si domluvila schůzku s koordinátorem 
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spirituální péče Mgr. Jaromírem Odrobiňákem. Náš rozhovor na téma spirituální péče byl  

zajímavý a plodný na podněty k zamyšlení. Mgr. Jaromír Odrobiňák nabídl srovnání 

poskytování služeb spirituální péče v nemocnici s poskytováním služeb PL Bohnice. Dále 

zdůraznil, že hlavním smyslem spirituální péče je podpora klientů v těžké životní situaci 

a také to, že klienti vůbec nemusí být věřící. Shodli jsme se na tom, že duchovní, který 

vykonává spirituální péči v psychiatrické léčebně by měl být speciálně vyškolen a jeho 

cílem není na rozdíl od ostatních duchovních evangelizace, ale již zmíněná podpora. 

Základem našeho rozhovoru byly tyto otázky :

Co Vás vedlo k tomu, zajišťovat v PLB spirituální péči?

Smysluplné spojení mých dvou profesí, teologa a psychoterapeuta. Přispěly k tomu i mé 

předchozí praxe. Pracoval jsem jako krizový intervent, skupinový psychoterapeut 

v komunitním centru RIAPS, lektor a supervizor telefonické krizové intervence, poradce 

pro oběti domácího násilí atd. Podnětem bylo i současné ustanovení k jáhenské službě 

ve zdravotnictví a v sociální oblasti.

Jaký je o tuto službu zájem?

Ve srovnání s nemocnicemi poskytující somatickou péči, ve kterých jsem dříve působil 

nebo souběžně působím jako například Fakultní nemocnice Motol, Bulovka, nebo  

Královské Vinohrady je zájem v PLB značný. Pacienti psychiatrické léčebny jsou zvyklí 

o sobě hovořit a často s jejich onemocněním souvisí právě také duchovní tématika.

Je zájem převážně ze stran pacientů, nebo i jejich blízkých?

Převažuje zájem vycházející přímo ze strany pacientů, ale občas mne na některé pacienty 

upozorní i jejich blízcí, mám na mysli příbuzné, přátelé, duchovní anebo ošetřující 

personál, se kterým spolupracuji.

Jaká je nejčastější diagnóza Vašich klientů?

Koordinuji spirituální péči v celé léčebně, takže se setkávám se všemi diagnózami. 

Základní dělení však tvoří trojice: pacienti se závislostmi, eventuálně ochrannou léčbou, 

ta se týká především sexuálních delikventů, druhou skupinu tvoří pacienti s psychotickým 
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onemocněním a třetí skupina je složena z pacientů, kteří onemocněli vlivem stáří, nebo po 

úrazu, v této skupině jsou i pacienti trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem 

demence.

Převažuje u Vašich klientů s psychotickým onemocněním diagnóza schizofrenie?

Převážně ano. Spirituální péče s lidmi trpícími schizofrenií vyžaduje specifický přístup, 

který je velmi často založen na tlumení náboženských obsahů bludů a halucinací.

Myslíte si, že existuje psychospiritualní krize?

Mezinárodní klasifikace nemocí  tuto diagnózu neuvádí.

Se kterými církvemi či náboženskými organizacemi jste již koordinoval spirituální 

péči?

V současnosti jsou přímo v týmu, který koordinuji zastoupeny Římskokatolická církev, 

Česká církev evangelická a Církev československá husitská. Dále mám osobní kontakty 

na církev Pravoslavnou nebo na Židovskou obec. Nemocniční duchovní péče je však 

podobně jako její obdoba ve vězeňství nebo armádě poskytována nadkonfesně, či-li nejde 

o to, že by při poskytování této služby duchovní reprezentoval jednotlivé církve, ale je 

jejich společným zástupcem. Zohledňujeme také předchozí zkušenosti a odbornou 

průpravu pro práci s psychicky nemocnými pacienty, výhodou je psychoterapeutický 

výcvik, nebo kurz pro nemocniční kaplany.

Je něco, co Vás během koordinace spirituální péče překvapilo?

Opět ve srovnání s nemocnicemi poskytující somatickou péči otevřenost personálu 

a pacientů vůči této službě.

V čem vidíte hlavní smysl spirituální péče?

Především v podpoře klientů, ta je na prvním místě.
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2.3 Bohoslužby v PLB

V areálu PL Bohnice se nachází kostel sv.Václava, kde se konají pravidelné 

bohoslužby určené především pacientům PL, ale vítáni jsou všichni, kdo mají zájem se 

zúčastnit.

Každou neděli od 15:30 se koná katolická mše svatá, kterou slouží Ing. Jan Kofroň,  

každou středu od 15:30 můžete přijít na evangelickou bohoslužbu, kterou slouží 

Mgr. Miloš Rejchrt a od května 2010 se koná každý pátek od 15:30 husitská bohoslužba,  

kterou slouží Mgr. Jiří Chvála.

Většina pacientů PL Bohnice jsou nedůvěřiví vůči církvi a preferují spíše individuální 

víru a individuální rozhovory s duchovním, z toho důvodu nejsou bohoslužby ve středu 

zájmu, ale přesto mají svůj význam a pravidelné návštěvníky.

Já osobně jsem se zúčastnila katolické mše svaté, evangelické bohoslužby i husitské 

bohoslužby, mohu tedy popsat a zhodnotit průběh.

Katolická mše svatá měla klasický průběh a trvala jednu hodinu. Důraz byl kladen 

na čtení z Bible, konkrétně ze Skutků apoštolů a ze Zjevení. Od evangelické a katolické 

bohoslužby se výrazně lišila počtem zúčastněných, který se pohyboval okolo padesáti lidí. 

Bylo zřejmé, že většina z nich nepatří mezi pacienty PLB, protože velkou část tvořili mladí 

rodiče s dětmi. 

Podle mého názoru byla mše určena spíše široké veřejnosti než pacientům léčebny, 

ale i na ty sloužící kněz nezapomněl a v závěrečných prosbách poprosil za ty, co se 

ve zdejší léčebně léčí a za ty, co o ně pečují. Mě osobně zaujalo kázání, cituji: „Bůh miluje 

člověka šílenou potřeštěnou láskou a Boží nabídka je nabídka budoucnosti, odpuštění a 

lásky.“ Důraz na Boží lásku a na nabídku budoucnosti může pacienty povzbudit při  léčbě.

Evangelická bohoslužba trvala tři čtvrtě hodiny, byla jednodušší na pochopení 

a během eucharistie se nepřijímalo alkoholické mešní víno, ale nealkoholický vinný nápoj, 

na což duchovní pacienty předem upozornil. Toto opatření je nutné kvůli medikaci, která 

se v kombinaci s alkoholem stává nebezpečnou.

Mě osobně připadala tato bohoslužba nejvíce přizpůsobena pacientům PLB. Během 

bohoslužby bylo jasně a zřetelně řečeno poselství, které  znělo: Nejdříve musíme být 

poslušní Bohu a teprve poté se můžeme spolehnout na jeho ochranu, toto pořadí nelze 
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obrátit, k tomu nás navádí ďábel. Zmínka o ďáblovi mě trochu zarazila, ale předpokládám, 

že duchovní pacienty zná a ví, co si může a nemůže dovolit. Bohoslužba byla kratší než je 

běžné zřejmě z toho důvodu, že pacienti se nevydrží dlouho soustředit a aby byla 

bohoslužba efektivní musí být zkrácena. 

Husitská bohoslužba trvala jednu hodinu a účastnilo se jí kolem deseti lidí. Na 

každé lavici byla připravena brožura o liturgii Církve československé husitské od Karla 

Farského, což usnadnilo orientaci v liturgii. Průběh liturgie byl v zásadě dodržen, byla 

zkrácena o některé modlitby a chvalozpěvy. Kázání se opíralo o význam Ducha svatého, 

který touží po sjednocení všech lidí.

Hodnotit tuto bohoslužbu však nepovažuji za objektivní, protože byla sloužena 

v zástupu a to mohlo v zásadě ovlivnit průběh. 

Běžně slouží tuto bohoslužbu husitský farář Mgr. Jiří Chvála, kterého jsem vyzvala k 

osobnímu setkání, toto setkání však proběhlo ještě předtím než začaly pravidelné husitské 

bohoslužby v PLB.

Během schůzky jsme rozebírali spiritualitu lidí s duševním onemocněním z mnoha 

hledisek. Mgr. Jiří Chvála bere veškeré projevy spirituality se vší vážností a rozhodně 

nezastává názor, že by tyto projevy byly výsledkem duševního onemocnění. Vše má svůj 

smysl a proto má také smysl zabývat se tím, proč se lidé trpící schizofrenií zabývají právě 

náboženskými tématy.

2.4 Rozhovor s husitským farářem působícím v PLB

V čem spočívá Vaše působení v PL Bohnice? 

V současné době mám v léčebně tři pravidelné skupiny a vedle toho individuální setkání 

a rozhovory s pacienty. Největší skupina se schází na ženském gerontologickém oddělení. 

Pravidelně se jí každý týden účastní mezi osmi až dvaceti ženami. Nejčastěji okolo patnácti 

osob. Další dvě skupiny jsou menší. Na ženském chronickém oddělení se scházím se 

čtyřmi až šesti ženami, na gerontologickém mužském zhruba s šesti až osmi muži. 

Základní přístup v práci se skupinami je ve všech případech stejný: Přicházím s nabídkou 

různých biblických příběhů ze Starého a Nového zákona, s důrazem na lidský rozměr 

těchto příběhů. Otevírám je tak, aby se v nich pacienti mohli identifikovat s libovolnými 
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postavami, domýšlet si okolnosti, postup a význam jejich jednání, případně k jednání 

postav hledat alternativy. V některých setkáních nad rámcem celého příběhu zdůrazňuji 

osobu Boha, ale spíše jako osobu obecnou, zastupitelnou kýmkoli z lidí, případně 

pacientem samým. Tento přístup má pacienty vést k odpovědím na otázku: Co bych si 

pro sebe od druhých lidí přál/a, o co bych si ještě mohl/a říci a co bych mohl/a pro sebe 

více udělat já sám/sama? Bůh zde zastupuje skryté možnosti druhých lidí a skryté možnosti 

dotyčného člověka samotného.

V individuálních rozhovorech se často věnuji běžnému sdílení životních příběhů pacientů, 

s jejich problémy, stížnostmi, nenaplněnými přáními, bizardními pokusy o řešení, ale také 

příjemnými zážitky a radostmi. Některé rozhovory se snažím vést čistě terapeuticky. 

Posledním typem rozhovorů jsou ty, v nichž se především objevují témata světla a tmy, 

dobra a zla, vyvolenosti, atd. V těchto rozhovorech se s pacientem snažím o ujasnění si 

jeho pozice – kam patří, co mu to dává a k čemu mu to má být v dalším životě dobré. 

Někdy se jen pokouším zůstat s pacientem se vší vážností v rozhovoru, v němž by prostě 

nikdo jiný třeba lékař, psycholog, nebo sociální pracovník pro jeho chaotičnost, 

nelogičnost a fantastičnost nezůstal.

2. Byl jste pro tuto práci speciálně vyškolen? 

Ne. Mým vyškolením je má vlastní „filosofie“ přístupu k duševně nemocným, vytvářená 

v době intenzivní práce s nimi na uzavřených odděleních Psychiatrické kliniky Všeobecné 

fakultní nemocnice na Karlově po studiích filosofie. Mé pojetí víry a religiozity. Mé 

zkušenosti z několikaleté práce v nejmenované neziskové organizaci. A také vzdělání 

v systemické psychoterapii.

3. Na co byste upozornil a co byste doporučil duchovnímu, který má pracovat s lidmi 

trpícími schizofrenií, ale doposud s nimi nemá žádnou zkušenost? 

Pokud to má být vzkaz speciálně pro duchovního, tak bych nejspíše doporučil zapomenout 

na dogmata. Ale to bych osobně doporučil každému duchovnímu. Spiritualita 

schizofreniků je naprosto nedogmatická. Vedle nejasných zlých sil v jejich světě žijí 

Satani, pronásledovatelé důvěrně známí i náhodní, organizovaní i neorganizovaní, 

mimozemšťané, ožívající předměty okolního světa. Oni sami jsou chvíli vyvolenými lidmi 

k spasení celého světa, k prosazování dobra, k šíření nových objevů a chvíli vší moci 

zbavenými oběťmi nepřátelských sil. Bůh nebo bohové mohou být dobří i zlí, stejně jako 
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může být zlý i hodný Satan. Chtějí a prosazují dobro, ale ovládá je zlo. Nic není 

schematicky a pevně dáno. Není možné se v tom zorientovat podle nějakých šablon. Určitě 

ne podle tradiční věrouky. Ani nedoporučuji předepisovat jak to opravdu je, nebo dělat 

pořádek v tom, kdo je kdo, prosazovat nějakou předem jasnou Boží vůli, a podobně.

Duchovní, který bude chtít navázat kontakt s duševně nemocnými, se v celé škále situací 

může setkat také se dvěma častými extrémy: zamlklým, odtažitým, uzavřeným chováním 

anebo naopak s velmi kontaktním, naléhavým a zahlcujícím, až jakoby agresivním 

přístupem nemocného člověka. U agresivního jednání zdůrazňuji záměrně slůvko 

„jakoby“, protože jen málo zdánlivě agresivních postojů představuje skutečnou agresi. Jde 

spíše o projev egocentrismu, stejně u tichého jako hlučného způsobu chování. Záleží také 

pochopitelně na tom, zda pacient je tzv. v remisi anebo prožívá ataku onemocnění. 

V každém případě se osvědčuje, aby člověk spolupracující s duševně nemocným měl 

respekt stejně k sobě samému jako k němu. Ať už duševně nemocného zastihne 

v jakémkoli stavu, vyplácí se mluvit s ním otevřeně, přirozeně, klidně, beze strachu 

a bez podbízení, udržovat v komunikaci vstřícnost, dávat najevo zájem ale také určitou 

základní pevnost.

4.Je podle Vás schizofrenie doprovázena určitým typem hyperreligiozity? 

Snad se to dá i takto říci. Nechci se pouštět do etymologického nebo jiného rozboru tohoto 

termínu. Nemám ale rád některé ustálené klinické pojmy, z nichž se sestavuje 

symptomatika charakteristická pro diagnózu. Např. pojmy jako magické myšlení, 

mesiášský nebo pseudomesiášský komplex, pseudofilosofování, atd. Tyto a podobné 

nálepky podle mého soudu zcela zbytečně karikují, ironizují a zesměšňují projevy 

schizofreniků, upírají jim jakýkoli význam. Vycházejí z neporozumění a pokud už jde 

o nějakou klasifikaci, pak je to právě klasifikace neporozumění, ničeho jiného. 

V každém případě se u těch, kteří byli označeni za psychotiky, objevuje potřeba 

symbolického myšlení a někdy velmi kreativní a novátorské užívání symbolů, které vytváří 

zajímavé významy. Dominantními tématy jsou dobro a zlo, smrt a nesmrtelnost, věčnost, 

božská moc. Také ale vztah k matce, vztah k druhému pohlaví, sexualita a její projevy, 

dětství a stáří, aj.
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Nábožensky vnímaný svět je ve všech kulturách světem skrz naskrz živým. Plným 

vnímajících, myslících, cítících a jednajících bytostí. Je to spíše svět bytostí než svět věcí. 

A takový je také svět schizofreniků.

5.Spolupracujete s ošetřujícími psychiatry svých klientů? 

O spolupráci se zatím mluvit nedá. V drtivé většině případů jsem jednal se staničními 

sestrami příslušných pavilónů, které jsou vděčné za každou aktivitu, kterou se mohou 

na svém pracovišti „pochlubit“. Velmi často mluvím s lékařem na jednom z chronických 

pavilonů, ale není to žádné systematické porovnávání výsledků péče. S jinými lékaři zatím 

v přímém kontaktu nejsem.

6.V čem se odlišuje Vaše práce s lidmi trpícími schizofrenií od ostatních diagnóz?

Odpovím jinak. Zkusím naznačit, jaké důrazy mají lidé se schizofrenií oproti těm 

tzv. normálním. Výraznou charakteristikou současného světa a života v něm je jeho 

roztříštěnost, mozaikovitost, vysoká míra členitosti. Drtivá většina lidí je schopná se

v takovém světě orientovat vcelku dobře. Můžeme mít na každou příležitost jiné auto, jiné 

hodinky a jiný mobilní telefon. Na každý úkon zvláštní formulář, od každého druhu zboží 

v obchodě nejméně 10 různých značek. Za život můžeme vystřídat třeba 20 zaměstnání. 

Na každou potíž, která se objeví máme jiného specialistu. Nejen že se nám odborníci dělí 

do zvláštních profesí, ale i v rámci těchto profesí se neustále člení na větší a větší 

specializace, které si do svých výkonů nechtějí vzájemně mluvit a musí spolu často složitě 

a navíc bez záruky komunikovat o výsledcích své činnosti. Normální lidé takový systém 

alespoň tolerují. Mnozí posedlost specializacemi aktivně podporují a jsou hrdí na množství 

kontaktů, které dokáží nasbírat a na množství aktivit s nimiž se odděleně setkávají. Lidé 

s psychózou tuto posedlost nesdílejí. Vše raději i za cenu neobvyklých vazeb spojují opět 

dohromady. Potřebují svět harmonický a kontinuální. I když harmonizace za každou cenu 

v jejich podání může být samozřejmě kontraproduktivní. Myslím také, že mají rádi, když 

se postupuje od zběžných a povrchních kontaktů více do hloubky. Mají rádi hloubku věcí 

i vztahů. Rádi si hloubku svých preferencí svérázně vyargumentovávají. Ale účelové 

argumenty, sebelogičtější a sebeosvědčenější příliš nepřijímají, nezajímají je.

Při mé práci s psychotiky se snažím zajímat se o vše, co ve svém životě řešili, řeší nebo 

chtějí řešit, ať se to týká čehokoli. Snažím se také ve vztahu s nimi setrvat tak dlouho, jak 

je to možné, nepředávat je hned k řešení speciálních otázek nějakým specialistům, 
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neodkazovat je na ty, kteří určitému problému rozumí lépe než já. Od praktických 

požadavků přecházejí potom v jednom a témže vztahu snadněji, raději a ochotněji 

k otázkám vztahovým, k otázkám vlastní identity a k duchovním tématům. A naopak, 

s větší důvěrou se také vracejí z hloubi své duše zpět k tomu, co jim prakticky nefunguje.

7.Vím, že plánujete bohoslužby v PL Bohnice, budou se nějakým způsobem odlišovat 

od běžných bohoslužeb?

Jediné, nad čím jsem uvažoval je, že kázání musí být stručné, jasné a krátké. V ničem 

jiném změny neplánuji. Naopak trochu sázím na to, že hudbou od začátku do konce 

naplněná liturgie naší církve může být pro pacienty příjemným zážitkem. Ale když si 

poctivě vybavím reakce lidí bez vyznání na setkání s naší liturgií, nezájem mladších 

ročníků o účast na bohoslužbách, nevím, jestli liturgie CČSH s její velmi zvláštní 

melodikou a už archaickým a trochu nepřirozeně básnickým jazykem není spíše překážkou 

pro účast lidí na bohoslužbě. Také symbolika je u nás méně vázaná na gesta a více spojená 

s jazykem, kterému je třeba rozumět a obsahy o nichž se mluví aspoň trochu znát. Takže 

výsledkem si nejsem příliš jistý.

8.V čem vidíte hlavní smysl Vašeho působení v PL Bohnice?

V důstojném, lidském přístupu k pacientům. V tom, že mohou zažívat, že jim někdo 

naslouchá seriózně, se vší vážností ve všem, s čím oni přicházejí a co oni o sobě a o světě 

říkají. 

9.Považujete duchovní péči v PL Bohnice za dostačující?

Ne. Určitě je prostor pro další zájemce. A také pro více zamyšlení nad solidnějším 

a intenzivnějším interdisciplinárním přístupem v rámci psychiatrické péče.

10.Je něco, co Vás během praxe v PL Bohnice překvapilo?

Stále znovu a znovu mě překvapuje primitivní, školácký, úřednický a možná někdy až 

bachařský způsob chování některých mužů a žen ze středního zdravotního personálu 

k pacientům. Mile mě překvapil a překvapuje také zájem pacientů bez vyznání a ateistů 

o setkání se mnou. 
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3. VZTAH MEZI NÁBOŽENSKÝMI PRAKTIKAMI A 

SCHIZOFRENIÍ

Německý psychiatr Ernst Kretschmer se zabýval citlivostí lidí trpících schizofrenií 

na určité podněty a zjistil, v souhlase s jinými badateli, že jsou obzvláště citliví na podněty 

z oblasti náboženské a erotické, naopak téměř necitliví vůči vitálním ohrožením jako je 

např.hlad, žízeň, chlad, fyzická bolest apod. (Syřišťová, 1977, s. 42).

Já osobně mohu ze svých zkušeností potvrdit, že opravdu velké procento lidí trpících 

schizofrenií se intenzivně zabývá duchovními otázkami. Ve srovnání s běžnou populací se 

jedná o nápadný rozdíl.14  Dokonce se uvádí, že schizofrenie je doprovázena určitým 

typem hyperreligiozity.

„Schizofrenie může být charakterizována určitým typem hyperreligiozity.“ (Chrysostomos, 

2007, s. 17)

V tomto ohledu je až zarážející jak zřídka se psychiatrické výzkumy a bádání otázkou 

náboženství zabývají a jak malé procento psychologů a psychiatrů je vzděláno 

v náboženské oblasti, většinou mají spíše tendence náboženské a duchovní dimenze 

patologizovat.15

Přitom funkce psychiatra v dnešní době částečně nahrazuje funkci duchovního. Jak 

prohlásil jeden pacient trpící schizofrenií: „ Lékař je něco jako zpovědník v kostele, můžete 

mu říct cokoliv chcete, pro mě osobně je to to, co nahrazuje náboženství v dnešní době, je 

to důvod, proč církev ztrácí své členy. Lékař je jako náboženský poradce, i když není 

věřící, stará se o vás a to má duchovní rozměr.“ (Mohr, Huguelet, 2004, s. 370) 

Čím je však způsobena ta zjevná sympatie lidí trpících schizofrenií k náboženství? 

Podle mého názoru je to dáno tím, že lidé trpící schizofrenií mají blíže k abstraktním 

věcem než k materiálním, myslím, že se tak děje díky jejich abnormalitám myšlení 

                                               
14 Ve Švýcarsku byla prováděna sociologická studie v běžné populaci. Ukázalo se, že 4% lidí se prohlašují za 

ateisty, 12% tvrdí, že jsou členové  nějaké náboženské komunity, 32% se hlásí ke křesťanství a 52% věří v
určitou nadpřirozenou sílu bez toho, aby patřily do nějaké náboženské komunity. Tyto čísla můžeme 
porovnat se studií, kterou provádělo Psychiatrické oddělení v Ženevě u pacientů trpících schizofrenií. Díky 
této studii se ukázalo, že třetina pacientů je velmi silně zapojena do nějaké náboženské komunity a u další 
třetiny pacientů hraje spiritualita důležitou roli v jejich životě, denně se věnují dodržování náboženských 
praktik, ale k žádné náboženské skupině přímo nenáleží. Z toho vyplývá, že cca 66% pacientů trpících 
schizofrenií je nábožensky založeno. A pokud sečteme věřící pacienty v běžné populaci jedná se o 44%.

15 Zanedbávání problematiky náboženství v psychiatrii může být způsobeno rivalitou mezi psychiatry a 
duchovními, která je dána faktem, že obě profese se zabývají lidským utrpením.
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a poruchám vnímaní. Tím však rozhodně nechci, ani v nejmenším, zpochybňovat 

plnohodnotnost a význam duchovního života lidí trpících schizofrenií, pouze poukázat 

na to, že jejich cesta k víře se určitým způsobem odlišuje a  možná ji mají i o něco snazší.

„Náboženství ( zahrnující v sobe obě složky-duchovno a nábožnost) je patrné v životě 

mnoha lidí trpících schizofrenií.“(Mohr, Huguelet, 2004, s. 369)

Přičemž duchovno se týká především transcedence a odkazuje na základní otázky 

po smyslu života a nábožností se myslí specifické náboženské chování dle církevních nauk 

(tamtéž, s. 369).

3.1 Vztah mezi náboženskými praktikami a duševními chorobami

Obecně existuje vzájemný vztah mezi náboženskými prožitky a některými formami 

duševních chorob. Pochopitelně, že náboženství může ovlivňovat duševní zdraví člověka 

jak pozitivně, tak negativně. Pozitivní vliv náboženských praktik spočívá především 

v navození určitého klidu.

Jedna pacientka trpící schizofrenií mi vyprávěla, že křesťanská víra naplnila její život 

láskou, jak láskou k sobě samé, tak láskou ke svému okolí a toto její laskavé jednání k sobě 

samé jí ulehčuje zvládání nemoci a laskavé jednání ke svému okolí napomáhá vytváření 

určité sociální sítě, která ji v těžkých chvílích dokáže podpořit.

„80% vědeckých prací potvrzuje pozitivní vliv spirituality/náboženství na duševní zdraví.“ 

(Chrysostomos, 2007, s. 6)

Potencionální mechanismy, které mohou spojovat náboženské praktiky s duševním 

zdravím:

Mechanismy chování- spiritualita může souviset se zdravým životním stylem.

Sociální mechanismy- náboženské skupiny poskytují podporu pro jejich členy.

Psychologické mechanismy- vliv náboženství na morálku a relaxační techniky (Mohr, 

Huguelet, 2004, s. 369-374).
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Některé náboženské prožitky však představují velkou psychickou zátěž pro člověka 

a proto se mohou stát i „spouštěčem“ nemoci. V podkapitole uvádím jako příklad 

kazuistiku klienta, pro kterého se stal „spouštěčem“ nemoci obřad vyvolávání Satana.

„Náboženská víra a praktiky běžně způsobují duševní nemoci,a nebo jsou výsledkem 

duševní nemoci.“ (sec.cit. Koenig et al., 2001, s. 71 ze Chrysostomos, 2007, s. 10)  

Pacient se tedy ,zřejmě vlivem změny vnímání po propuknutí schizofrenie, může 

obrátit na víru, i když předtím věřící nebyl, což ovšem nelze považovat za jev výhradně 

negativní, v závislosti na změně chování to může mít i pozitivní vliv.

Z pozice pomáhajícího pracovníka bychom se měli zaměřit na eliminaci negativních 

vlivů a zároveň na vědomé posilování vlivů pozitivních. Které vlivy jsou pozitivní a které 

negativní však ponechávám záměrně na uvážení každého z vás.

3.1.1 Kazuistika klienta, který se účastnil vyvolávání satana

Pan H. je věřící křesťan. Vzdělání má základní, poté se jeden rok učil na truhláře 

a následně snad i na číšníka, on sám  přesně neví, jakou práci v minulosti dělal, 

v současnosti čeká na to, až se mu vrátí paměť (datování navrácení paměti stále odsouvá 

do budoucnosti). Jeho otec sdělil, že pracoval v supermarketu jako skladník, poté dělal 

číšníka.

Je adoptovaný, adoptivní matka mu zemřela, když mu bylo 23let, s otcem vychází 

dobře. Sourozence nemá.

Ve svých 25 letech vyvolával pan H. se svými přáteli satana, podle jeho slov nebyl 

úplně střízlivý. Od té doby začal slyšet hlasy. „Je to, jako kdybych měl na uchu 

permanentně mobil…“  Po vyvolávání satana se mu zpřeházely vzpomínky a má potíže 

s pamětí. Předpokládá, že tento stav skončí.

Od té doby se začaly projevovat změny chování, nastávala postupná sociální izolace. 

Pan H. selhával v běžných záležitostech i v práci. Byl narušen jeho kontakt s realitou. 

Pan H. odmítal léčbu, proto tento proces trval 5 let.
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Poprvé byl hospitalizován ve 30 letech v Psychiatrické léčebně Bohnice, byla mu 

diagnostikována Paranoidní schizofrenie F 20.0 a započata farmakologická léčba. Celkem 

hospitalizován v PL Bohnice 2x. 

Pan H. trpí sluchovými a intrapsychickými halucinacemi a paranoidní bludnou 

produkcí. Dále má pocity, že někdo manipuluje s jeho myšlenkami a trpí bludy, že někdo 

ovládá jeho pohyby.

Pan H. je uzavřený, s nikým se moc nebaví, lidí se straní. Vykazuje autistické rysy. 

Mezi lidmi se cítí špatně, neposlouchá ho obličej, cítí jako by měl masku.  Kontakt s lidmi 

ho zpomaluje. V sociálním kontaktu je pasivní.

Pan H. žije ve svém „vnitřním světě“, je přesvědčený, že svět kolem něj je animovaný 

a že se rozpadne, myslí si, že je v jakémsi očistci a že až se očistí, tak se vrátí do reálného 

světa. Podle jeho slov nemůže nikde pracovat, protože není svobodný- „Bůh by mě musel 

vrátit na svět, toto není skutečný svět.“ Ve volném čase si v duchu povídá s Bohem, někdy 

se s ním i hádá, to ho stále zaměstnává. Pokud má vykonat nějakou lehčí práci, tak říká:

„ Bůh mě musí na okamžik pustit a potom to jde.“

V minulosti experimentoval s drogami, uvádí, že bral pervitin, když mu bylo mizerně. 

Nebránil se ani alkoholu. Nyní dlouhodobě abstinuje.

Ve volném čase hraje hodně PC hry, protože mu zaberou čas a nemusí se soustředit 

na své problémy.

Na svou nemoc nemá žádný náhled, když mluví o svých problémech, nechápe, že to 

ostatní mohou vidět jako nemoc. „Komanduje mne pán Bůh a všechno to má smysl“, podle 

Pana H. se nejedná o sluchové halucinace, ale o normální rozhovory.

Dnes je panu H. 32 let, trpí stále chronickou bludnou projekcí, která ale nemá 

naléhavý dopad na jeho chování.
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3.2 Faktory ovlivňující duševní zdraví na pozadí duchovního života

Víra může pacientovi pomoci, ale zároveň může způsobit zhoršení jeho psychického 

stavu.

Mimo jiné může dle mého názoru záležet i.na těchto faktorech :

 Komunita věřících- může člověku trpícímu schizofrenií hodně pomoci a podporovat 

ho při rekonvalescenci, ale zároveň se může stát, že komunita věřících bude takového 

člověka odmítat. Odmítání rozhodně jeho psychickému stavu neprospěje.

 Duchovní aktivity- na jedné straně mohou pacienta určitým způsobem povznést, ale 

na straně druhé ho mohou zatěžovat.

 Samotná víra- může pacienta utěšovat určitou nadějí a posilovat jeho psychiku, ale 

hrozí nebezpečí, že pacient bude od víry očekávat nereálné věci a poté bude zklamán 

a jeho psychika tím bude narušena.

3.3 Konkrétní náboženské praktiky, které mohou mít vliv na duševní 

zdraví

Předpokládám, že by se našlo mnoho náboženských praktik, které mají vliv na naše 

duševní zdraví. Já uvádím jen ty, se kterými jsem se setkala při práci s lidmi trpícími 

schizofrenií.

3.3.1 Modlitba

Modlitba je určitá forma „utišení“ člověka. Je nepopiratelné, že odstraňuje napětí, 

snižuje tlak a puls a zmírňuje stres. Je to v podstatě určitá forma meditace a proto není 

divu, že působí příznivě i na rytmus dechu.

Pokud se věřící pacient pravidelně modlí, měli bychom ho v tom podle mého názoru 

podporovat, případně doporučit intenzivnější modlení při zhoršení psychického stavu.
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V praxi jsem se setkala s případem, kdy se pacientka necítila dobře a požádala mě 

o společnou modlitbu, jejímu přání jsem vyhověla. Během modlení se uvolnilo napětí 

a posiloval se důvěrný vztah mezi mnou a pacientkou. Celkově modlitba zapůsobila velmi 

pozitivně.

Na druhu modlitby podle mě nezáleží, důležité je modlit se upřímně.

Pacient si může vymyslet i svou vlastní modlitbu, která je pro něj významnější a intimnější 

než modlitby obecně užívané. To lze jen doporučit.

Jedna pacientka mi při rozhovoru řekla: „ Cítila jsem, že ta modlitba mi pomůže víc 

než povídání si s terapeutem.“

Problematikou modlitby se podrobně zabývá např. MUDr.Larry Dossey, který 

na základě svého bádání a svých vlastních experimentů napsal knihu Léčivá slova: Moc 

modlitby a medicínská praxe.

3.3.2 Četba Bible

Viděla jsem poměrně hodně pacientů jak čtou Bibli. Mají své oblíbené pasáže, které 

je uklidňují, ale zároveň mají i pasáže, kterým se vyhýbají (především pasáže o ďáblu).

Poměrně často je také zajímají apokalyptická témata, někdy je třeba pacienta usměrnit 

a snažit se zaměřit pozornost na pozitivnější témata.

Jeden pacient se mi svěřil, že četba Bible mu napomáhá odreagovat se, že zapomene 

na své vlastní problémy a ponoří se do textu. Četba Bible pro něj znamená relaxační 

techniku, které se velmi rád věnuje. 

Při čtení knihy se ostatně rozptylují chorobné myšlenky a proto se také někdy při 

léčbě využívá biblioterapie. 

Může se také stát, že se pacient ztotožní s nějakou postavou v knize, toho se dá využít 

a zkoumat, proč si pacient vybral zrovna tuto postavu, co s ní má společného apod.

Není ani výjimkou, že pacienti Bibli citují, s tím jsem se setkala mnohokrát. Mohu uvést 

příklad z praxe, kdy mi pacientka tvrdila, že jí Ježíš dává sílu bojovat se „zlými 
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myšlenkami“16 a doložila to Ježíšovým výrokem: „Dal jsem vám moc šlapat na hady 

a štíry.“(Lk 10,19)

Další výrok pronesl pacient, kterému Bible dávala naději na uzdravení: „Zavolal 

svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymýtali a uzdravovali 

každou nemoc a každou chorobu.“ (Mt 10,1)

V případě společného čtení z Bible bych doporučila vybírat optimistické pasáže 

a vyhýbat se pesimistickým např.apokalypse. Pokud se sami pacienti věnují pesimistickým 

pasážím je dobré jejich aktivitu tlumit.

3.3.3 Exorcismus a posedlost ďáblem

„Posedlost ďáblem“ je problematika, kterou si mnoho psychologů a psychiatrů 

spojuje se schizofrenií nebo nějakým psychotickým stavem. Ve skutečnosti tomu tak není. 

Posedlost ďáblem se v mnoha ohledech liší od duševního onemocnění.

„Někteří křesťanští fundamentalisté tvrdili, že neobvyklé chování lidí trpících schizofrenií 

a psychotiků má na starost posedlost ďáblem.“ (Chrysostomos, 2007, s. 18)

Následně se však přišlo na to, že lidé trpící schizofrenií na náboženský rituál 

vymýtání ďábla (exorcismus) nereagují, jejich onemocnění přetrvává i po rituálu a jsou 

odkázáni na farmakologickou léčbu. Není výjimkou, že se jejich stav po absolvování 

exorcismu zhorší (tamtéž, s. 18-21).

3.3.3.1 Kazuistika klientky, která absolvovala exorcismus

Paní L. je věřící křesťanka. Vystudovala vysokou školu, konkrétně Přírodovědeckou 

fakultu na Karlově Univerzitě v Praze. Po škole pracovala v oboru biologie, pak v oddělení 

výzkumu. Mezitím se provdala a společně s manželem si adoptovali syna.

Kolem 37 let u sebe začala pociťovat změny myšlení, spontánně jí napadaly 

myšlenky, kterým se sama nedokázala ubránit, ale zatím jí nekomplikovaly život. Protože 

                                               
16 Jednalo se především o obsesní sluchové halucinace.
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je věřící, nabyla dojmu, že je posedlá ďáblem a ve svých 38 letech absolvovala vymýtání 

ďábla v Křesťanském společenství. Snažila se tak očistit od „zlých myšlenek“, které jí 

napadaly. Jednalo se především o obsedantní myšlenky s agresivními obsahy. Během 

procesu vymýtání ďábla se paní L. cítila trapně. Dodnes má pocit, že se vymýtání 

nezdařilo, vinu za neúspěch dává sobě, protože naslouchala démonům a bála se, že 

při vymýtání se na to skrze Ducha svatého přijde. Když se po vymýtání vrátila domů, 

pokusila se spojit s démony a to se jí také podařilo. Démoni jí řekli, ať zabije svého 

nemocného otce ve spánku. Paní L. se této „zlé myšlenky“ tak zalekla, že ihned zavolala 

na Linku bezpečí. Na Lince bezpečí jí doporučili okamžitou a zároveň její první 

hospitalizaci do Psychiatrické léčebny Dobřany. Zde byla diagnostikována paranoidní 

schizofrenie F 20.0 a započata farmakologická léčba společně s psychoterapií.

Paní L. byla ve svých 41 letech zbavena způsobilosti k právním úkonům a krátce poté 

se rozvedla.

Od té doby byla v Dobřanech hospitalizována cca 30x. Např. slyšela hlas, který jí 

řekl, že když se pořeže, tak tímto činem vykoupí svého syna, paní L. hlas poslechla 

a následovala hospitalizace.

Po úmrtí otce a změny trvalého bydliště byla paní L. hospitalizována v Psychiatrické 

léčebně Bohnice, poprvé ve svých 49letech a od té doby již 7x. V průběhu hospitalizace je 

klidná, spolupracuje, její stav střídavě kolísá. Paní L. trpí sluchovými halucinacemi, které 

se vyskytují epizodicky, dále trpí vtíravými myšlenkami a strachem, že tyto myšlenky jí 

někdo přečte z mysli, v minulosti se totiž zajímala o telepatii. Potřebuje neustále ujišťovat, 

že se jedná o chorobné nikoliv reálné prožitky. Paní L. má částečně náhled na svou 

chorobu. Její myšlení je koherentní.

Hospitalizovat se nechává dobrovolně, např. proto, že se bojí satana a necítí se 

bezpečně. Aby se uklidnila, tak si opakuje, že Kristus za nás zemřel na kříži a existuje jen 

nebe, peklo pro ní  neexistuje.

Vhledem k dlouhodobé hospitalizaci a přetrvávání problémů je paní L. frustrovaná, 

ale stále se modlí za své uzdravení a neztrácí naději.

Víra jí podle jejích slov napomáhá při procesu uzdravování. Paní L. má pocit, že dokáže 

komunikovat s Bohem a Ježíšem Kristem, kteří jí dávají rady jak se v určitých životních 

situacích zachovat. Pokud vznikne nějaký konflikt v mezilidských vztazích, pomáhají jí 
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verše z Bible. Paní L. navštěvuje Křesťanské společenství, chodí tam na kázání a ráda 

zpívá.

Dříve se zajímala o reiki, ale myslí si, že ona nemá schopnost uzdravovat lidi. Chtěla 

by se více věnovat meditacím, zatím se jim věnuje jen okrajově.

Vtíravé „zlé myšlenky“ zahání tím, že je „posílá na kříž“a tím se jich zbavuje. Jednou 

se dokonce pokusila poslat „zlé myšlenky“ do 4. dimenze, ale z toho neměla dobrý pocit.

Dnes je paní L. 56let, její psychický stav je momentálně stabilizovaný, přetrvává 

chronifikovaná bludná produkce, intermitentně sluchové halucinace bez vlivu na její 

jednání. Dále přetrvávají obsedantní myšlenky s heteroagresivními obsahy, které paní L. 

vnímá velmi nepříjemně.

3.3.3.2 Exorcismus jako způsob léčby schizofrenie

Katolický kněz a psycholog Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. při své přednášce 

Pomoc-ale jaká? psychospirituální rozlišování v praxi17 upozornil na to, že nad mnoha 

věcmi se vidí duchovno, ale ve skutečnosti tam žádné duchovno není.

Vysvětlil nám jak rozpoznat člověka duševně nemocného od člověka posedlého 

ďáblem, tuto jednoduchou teorii má ověřenou praxí a jeví se jako velmi užitečná :

 Člověk posedlý ďáblem rozpozná kněze i když je v civilním oblečení a také rozpozná 

posvěcený obrázek od neposvěceného a ten posvěcený roztrhá. 

 Člověk, který trpí schizofrenií nic takového nerozpozná.

Pro pomáhající pracovníky je to velmi užitečná rada. Exorcismus totiž velmi často 

supluje klasickou léčbu v případech, kdy to není nutné a pacient to následně odnáší 

zhoršením svého psychického stavu.

Dále je známo, že osoby posedlé ďáblem neprochází změnou afektivity, chybí u nich 

abnormality myšlení a chybí ambivalence,18 která je typická pro lidi trpící schizofrenií 

(Chrysostomos, 2007, s. 18-21).

                                               
17 Přednáška proběhla v rámci konference na téma Sociální začleňování osob s duševním onemocněním a 

Spiritualita a duševní onemocnění dne 11.12.2008 v Opatství Emauzy pod záštitou České asociace pro 
psychické zdraví.
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3.4 Role náboženství ve schizofrenii

Náboženství, jak už bylo řečeno, může ovlivňovat pacienta jak pozitivně, tak 

negativně. Většinou není všechno zcela negativní, nebo zcela pozitivní, můžeme mluvit 

spíše o převaze pozitivních či negativních vlivů.

Náboženství může mít vliv i na tuto problematiku:

 Komorbidita-19 jako komorbidita, či duální diagnóza se běžně označuje souběžný 

výskyt duševního onemocnění a poruch spojených s užíváním návykových 

(psychotropních) látek. Týká se to až 33% pacientů trpících schizofrenií.

 Sebevražedné pokusy- především první ataka schizofrenie představuje velké riziko 

sebevražedných pokusů. Sebevražedné tendence mělo až 40% pacientů trpících 

schizofrenií a z toho 10% sebevraždu úspěšně dokonalo (Mohr, Huguelet, 2004, s. 369).

S náboženstvím si také automaticky spojujeme religiózní bludy a přisuzujeme jim 

v souvislostech s duchovním životem velkou váhu, někdy možná větší než mají, proto se 

o nich chci zmínit podrobněji.

                                                                                                                                                  
18 Ambivalence (z lat. ambo, oba a valeo, platit) je dvojakost nebo dvojznačnost, vnitřní rozpornost nebo 

rozpolcenost. Do psychologie toto slovo zavedl Eugen Bleuer roku 1910 jako označení pro zvláštní duševní 
stav, kdy člověk má současně zcela protichůdné pocity – např. sympatie a antipatie zároveň. Podle Bleulera 
je ambivalence příznakem schizofrenie, v psychoanalýze Sigmunda Feuda se odvozuje od napětí mezi 
libidem a thanatem a podobně.

19 Komorbidita představuje velký problém, jedná se o koexistenci duševních poruch na jedné straně a užívání 
zakázaných návykových látek na straně druhé. Postižení jedinci často trpí somatickými potížemi a zároveň 
vykazují sociální poruchy. V důsledku toho se pak dostávají do situace tzv. otáčivých dveří, jsou odkazováni 
z jedné služby na druhou a nikdo jim v podstatě nepomůže, jejich situace se tím neustále zhoršuje.
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3.4.1 Religiózní bludy

U lidí trpících schizofrenií se může vyskytovat abnormální přesvědčení neboli blud, 

pokud má tento blud náboženský obsah, mluvíme o tzv.religiózním bludu. Obsah bludu má 

zajisté určité opodstatnění, všeobecně však platí, že v obsahu bludu nesmíme hledat příčinu 

schizofrenního onemocnění (Pfeifer, 1995, s. 146-148).

„Častý je náboženský obsah bludů, kdy dochází až ke stavům extáze.“ (Praško, 2005, 

s. 14)

Dle šetření na švýcarských psychiatrických klinikách se nedá zjistit ani žádná souvislost 

mezi náboženskou výchovou a náboženským bludem. Výsledky šetření překvapivě 

dokazují, že silný náboženský zájem v rodině souvisí spíše se slabou než se silnou 

religiózní tématikou psychózy (Pfeifer, 1995, s. 129-153).

Abych problematiku přiblížila uvádím konkrétní příklad religiózního bludu.

Jedna starší žena si stěžovala, cituji: „ Dnes v noci jsem chtěla jít do nebe, ale sousedka 

ve vedlejším pokoji mi v tom zabránila. Bůh jí dovoluje mne trápit, asi mi nemůže odpustit. 

Víte před dvěma lety jsem spáchala těžký hřích. Lékař mi chtěl odebrat krev, ale já jsem 

nechtěla. Tenkrát jsem ještě nevěděla, že jsem měla přinést velkou oběť. Protože jsem 

nedala svou krev, nemůže mne nyní Bůh vzít k sobě.“ (Pfeifer, 1995, s. 145)

Bludy často postrádají logiku, pacient si spojuje věci, které spolu nesouvisí a proto je 

tak těžké jeho problémy pochopit a vcítit se do jeho situace, která nám připadá naprosto 

absurdní.

Při práci s pacientem je vhodné si uvědomit, o jakou formu religiózního bludu se 

jedná. Podle Samuela Pferfera rozlišujeme 3 formy religiózních bludů :

a) religiózní obrazy vysvětlující schizofrenní prožitky

b) bludné znetvoření pravé religiozity

c) religiózní projevy a zvláštní náboženské učení, které ošetřující chybně 

interpretuje

První dvě formy jsou zvláštnosti ve zpracování zážitků ze strany člověka trpícího 

schizofrenií. Třetí forma je založena na předsudcích a na nepochopení ošetřujících, kteří 

chybně interpretují nezvyklé projevy religiozity pacienta (Pfeifer, 1995, s. 146-148).
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3.4.1.1 Religiózní obrazy vysvětlující schizofrenní prožitky

Prožitky schizofrenních poruch myšlení jsou často pro člověka trpícího schizofrenií 

velmi podivné, transcendentální, cizí až ohrožující. Takový člověk je trýzněn představami 

a úzkostmi, které si nedokáže logicky vysvětlit. Pociťuje i vliv, který má onemocnění 

na jeho život. V důsledku prožitků schizofrenních poruch myšlení pacient zapojuje 

do reality i abstraktní obrazy, samotná realita je pro vysvětlení těchto prožitků 

nedostačující (tamtéž, s. 146).

V kontextu náboženství se mluví o andělech, o démonech, o prorockých poselstvích, 

o zázracích a nadpřirozených schopnostech. „A tak lidé, kteří ve svém všedním životě 

nejsou vedeni křesťanskou vírou, vyvíjejí ty nejfantastičtější obrazy religiózních bludů. 

Když schizofrenní ataka opět pomine, pak se zase vrátí víra na předchozí úroveň.“ (Pfeifer, 

1995, s. 146)

3.4.1.2 Bludné znetvoření pravé religiozity

Tato forma vzniká u pacientů, kteří před onemocněním schizofrenií praktikovali 

zdravou víru. Vlivem onemocnění je však tato víra znetvořeně vnímána a také 

projevována. To vyvolá především velký tlak na spoluvěřící pacienta, je pro ně těžké 

změnu pochopit a vyrovnat se s ní. V tomto případě je vhodné využít spirituální péči 

a poradit se s odborníkem. Do této kategorie religiózních bludů se řadí také depresivní 

bludné představy např.představa prohřešení za něco absurdního (tamtéž, s. 147).

Pro lepší pochopení cituji příběh mladé dívky:

„Mladé věřící děvče chtělo být náhle v úplném protikladu svého chování “aktivní 

pro Ježíše“.Stále více jí ovládalo pomyšlení na “ztracené“. Nemohla ani spát a rozdávala 

hromady traktátů. Poranila se nožem na zápěstí a zděšeným rodičům to vysvětlila tak, že 

chtěla dát svou krev za “ztracené“, protože brzy bude Velký pátek. V důsledku léčby 

odezněla porucha během několika málo dnů a pocit víry tím nedoznal žádnou škodu.“

(Pfeifer, 1995,s. 147) Z tohoto příběhu je zřejmé, že religiózní bludy postrádají logiku 

a pokud se léčba nezapočne včas může mít onemocnění schizofrenií fatální důsledky.
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3.4.1.3 Religiózní projevy, které ošetřující chybně interpretuje

Zvláštní projevy víry člověka trpícího schizofrenií jsou ošetřujícími vnímány jako 

projevy jeho nemoci, přestože odpovídají jeho vyznání. V tomto případě je na místě velké 

pochopení a empatie, protože ošetřující musí rozlišovat mezi vírou, pověrou a bludem. 

Např. pokud pacient studuje Bibli a na základě toho všem vypráví o Ježíši Kristu, nelze to 

jednoznačně považovat za tzv.misionářský blud, je velice pravděpodobné, že pacient chce 

jen zvěstovat evangelium stejně tak jak to učí Bible (tamtéž, s. 147-148).

Já osobně jsem se setkala v PLB s pacientem, který byl velice aktivní v propagaci 

Mariiny Legie a prohlašoval, že úplné odevzdání se Ježíši je možné jen skrze Marii. Tento 

výrok si může ošetřující, který se nezajímá o problematiku náboženství lehce vyložit jako 

religiózní blud. 

3.4.2 Náboženský jazyk v kontextu schizofrenie

Religiózní bludy a halucinace jsou poměrně častým jevem u pacientů trpících 

schizofrenií, tyto své prožitky pacienti popisují náboženskou terminologií. Zkusme se nyní 

zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Náboženský jazyk si snad každý automaticky spojuje 

s vírou, ale schizofrenní onemocnění se nevyznačuje přílišnou logikou a proto bych se 

od tohoto zdánlivě logického spojení snažila odprosit. Náboženský jazyk  popisuje věci 

abstraktní a to je jasný signál, proč ho použít při popisu těžko popsatelných zážitků.

Mgr.Mgr. Martin Fojtíček20 ve své přednášce Blázen pro Krista nebo Křesťan 

s duševním onemocněním? Aneb proč se v náboženském jazyce blázní snadněji21 uvedl 

důvody, proč lidé trpící schizofrenií používají náboženský jazyk:

                                               
20 Martin Fojtíček (1971) vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. 

Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Ve školním roce 1998/99 žil 
v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídí Ledovec -
sdružení, které poskytuje sociální služby lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem na 
Plzeňsku. Zajímá ho oboustranná sociální rehabilitace, filosofická analýza náboženského jazyka a další věci.

21 Přednáška proběhla v rámci konference na téma Sociální začleňování osob s duševním onemocněním
a Spiritualita a duševní onemocnění dne 11.12.2008 v Opatství Emauzy pod záštitou České asociace 
pro psychické zdraví.
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 Náboženský jazyk má socializační funkci, člověk např.odříkává modlitbu, aby zažil 

sounáležitost.

 Lidé mohou říkat „vznešené věci“ a nemusí je sami vymýšlet, stačí, že něco odcitují.

 Výpověď v náboženském jazyce má větší váhu, popření této výpovědi by mohlo 

znamenat popření boha, což je pro mluvčího výhodné, nikdo mu pak neoponuje.

 Náboženský jazyk nabízí mluvčímu mluvit smysluplně, i když jeho výpověď 

v podstatě smysl nemá.

 Paradoxní výpověď je v náboženském jazyce ceněna jako pokus vyslovit něco 

nevyslovitelného a tím naznačit svou mystickou zkušenost.

Kromě náboženského jazyka lidé trpící schizofrenií s oblibou používají i filozofické 

pojmy (dobro, nekonečno apod.) a vymýšlí různé pseudofilozofie.

Dále používají pojmy nesnadno pochopitelné jako např.karma, vyšší spravedlnost, osud, 

energie apod.

Není výjimkou, že lidé trpící schizofrenií vymýšlí své vlastní neologismy. Mohou být 

i literárně činní a uznávaní především v oblasti poezie.

Není pochyb o tom, že náboženské vyjadřování lidí trpících schizofrenií se odlišuje 

od běžných norem.

Na základě mnoha výzkumů uvedených v literatuře a různých statistik je zřejmé, že: 

„Pacienti trpící schizofrenií dávají najevo nadměrný zájem o náboženské otázky 

a používají náboženský jazyk a představy při popisu jejich bludů a halucinací, které mají 

odpovídající  význačný náboženský obsah.“  (Chrysostomos, 2007, s. 17)

3.4.2.1 Další zvláštnosti v myšlení a vyjadřování lidí trpících schizofrenií

Paradoxní bludné příkazy

Na základě paradoxních bludných příkazů se může člověk trpící schizofrenií dostat 

do neřešitelné situace, která je pro něj velice nepříjemná. Jedná se o nedílnou součást 

duševního rozpadu a stuporu.
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„Hlas mi rozkázal-a byl to hlas svatého ducha-abych mluvil jinak, ale jakmile jsem se 

o to pokusil, tvrdě mi vyčítal, že hovořím svým vlastním, a ne jeho hlasem. Tyto rozporné 

příkazy-tehdy právě tak jako teď-jsou hlavní příčinou mé úplné zmatenosti a bezmoci. Bylo 

mi rozkazováno pod hrozbou smrtelných trestů a nebezpečí, jež na sebe uvrhnu za svou 

hnusnou nevděčnost, abych mluvil, ale jakmile jsem začal, byl jsem hned vzápětí hrubě 

a potupně napadán (Duchem svátým), že nepoužívám jeho formulací.. Přepadl mě pocit 

úplného zoufalství, beznaděje a nevděčnosti.“ (sec.cit. Waltzlawick, 1967, ze Syřišťová, 

2005, s. 34)

S těmito paradoxy se velmi obtížně pracuje a proto je podle mého názoru výhodnější 

zaměřit se na odstranění bludu jako takového. Ať už farmaceuticky, nebo formou nějaké 

terapie, např.terapie hlasů.

Závěrem ještě odcituji pacientku, která v souvislosti s bludnými paradoxními příkazy 

chtěla najít víru a to víru ve slovo.

„Tyhle příkazy mi rozmetaly lebku. Cítila jsem, že přestávám být. Střepiny mých myšlenek 

rotovaly beze směru ve víru těch nemožných rozkazů. Hledala jsem cestu z toho bludiště, 

chtěla jsem najít víru ve slovo, které by se hned uprostřed vyřčení nerozpadlo.“ (Syřišťová, 

2005, s. 35)

Inkoherentní myšlení

Inkoherentní myšlení je nesouvislé, roztříštěné, bez logického systému a řádu. Člověk 

s touto poruchou myšlení nachází souvislosti tam, kde nejsou. A tak se může stát, že 

zdánlivě běžné a neproblematické jevy přivádějí lidi trpící schizofrenií v úžas právě tak 

jako nás přivádí v úžas jejich fantazie. Mudr. Jaroslav Vacek to vysvětluje tak, že člověk 

regreduje z logického myšlení do předlogického myšlení. Z tohoto důvodu má člověk 

trpící schizofrenií blízko k magii a mystice a já bych ještě dodala ke spiritualitě. V tomto 

případě náhoda přestává existovat, za vším jsou tajuplné síly a duchovno se nachází i tam, 

kde není (Vacek, 1996, s. 171-175).

Konkretismus

Konkretismus je charakteristický především pro děti předškolního a raně školního 

věku. Vyskytuje se však i u lidí trpících schizofrenií. Vyznačuje se zaměřením a ulpíváním 
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na konkrétních danostech okolního světa, jedná se o nerozvinutou schopnost abstrakce. 

Konkretismus u lidí trpících schizofrenií rozhodně nesouvisí s nedostatkem inteligence, 

spíše souvisí s určitou regresí, přijatelné vysvětlení ovšem není známo (Vacek, 1996, 

s. 175-176).

Vyjadřování myšlenek v symbolech

Lidé trpící schizofrenií mají tendence vidět v různých věcech určité symboly. 

A pochopitelně se jedná i o náboženské symboly.

„Na kliniku k profesorovi Weitbrechtovi dopravili dívku se zkrvavenýma rukama. Tloukla 

pěstmi do kovové trubky od topení a střídala to s ranami pěstí do prkna své postele. 

Z pověření Pánaboha tak smiřovala nacismus s křesťanstvím. Kovová trubka byla 

symbolem Hitlerových kanonů, dřevěná postranice symbolizovala dřevo kříže z Golgoty. 

Sbližovala nacismus s křesťanskou vírou tím, že do obou bušila, až si zmrzačila obě ruce.“  

(Vacek, 1996, s. 176)

Pokud sám pacient nevyloží,co je symbolem čeho, rozluštit symboliku se většinou 

nepodaří. Symboly nemusí dávat smysl, jsou nelogické, absurdní a může se dokonce stát, 

že sám pacient je neumí přetlumočit, ale přesto ho ovlivňují a mají pro něj význam (Vacek, 

1996, s. 176-177).

3.4.3 Vliv kultury na religiózní bludy a halucinace

Religiózní bludy a halucinace mají většinou základ v oficiálně uznávaném 

náboženství (např.jména, terminologie). Pacient si je zcela nevymýšlí a proto na něj, 

a sekundárně i na jeho bludy a halucinace, má vliv kultura a společnost ve které žije. 

Křesťanství na nás má vliv, i přesto, že jsme jeho vnější podobu nepřijali, proto se 

religiózní bludy týkají i pacientů, kteří se nepovažují za věřící.

Dalo by říci, že obsah religiózních bludů a halucinací je přímo závislý na kultuře, která je 

pacientovi nejbližší (Mohr, Huguelet, s. 371).
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„Např.ve Švýcarsku je víra v démony, jako příčina problematiky duševního onemocnění, 

běžným fenoménem pro křesťany s vysokým stupněm nábožnosti.“ (Mohr, Huguelet, 2004, 

s. 369)

3.4.4 Syndrom Mesiáše

Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš.“ 

(Mk 8,29)

Lidé trpící schizofrenií, především tedy muži, jsou často přesvědčeni o jejich 

„vyvolení“ a považují sami sebe za Mesiáše, ve většině případů se konkrétně ztotožňují 

s Ježíšem Kristem.

O těchto lidech trpících zjevně bludem se píše i v odborné literatuře. Např. Profesor 

Wolfgang Blankenburg popisuje případ mladíka,který se považoval za Ježíše Krista 

a na základě toho tvrdil, že dokáže dělat zázraky. Inspiroval se příběhem o proměně vody 

ve víno, natankoval si do automobilu vodu a pokoušel se jí proměnit v benzín. Jeho pokus 

byl pochopitelně neúspěšný (Vacek, 1996, s. 139-140).

Syndrom Mesiáše se objevuje poměrně často, vždy se jedná o originální příběh, 

logiku v něm však nehledejte. Pro dokreslení cituji příběh pana V.: „ Vše začalo tím, že 

jsem měl pocit zjasněného vnímání. Barvy byly jasnější, zvuky byly jakoby ostře vyřezané 

z nějaké tvrdé hmoty. Zvuk jsem slyšel i několikrát, připomínalo to ozvěnu. Potom jsem 

začal rozumět věcem, kterým jsem nerozuměl předtím. Okolí ke mně promlouvalo 

v jakýchsi symbolech. Černá barva znamenala smrt, červená krev a zplození. V modré je 

mnoho odstínů. Některý znamenal klid, jiný plynutí. Na ulici jsem si musel všímat gest lidí. 

Co kdo dělal, nebylo náhodné, ale mělo to vždy nějaký hluboký význam. Lidé mi 

naznačovali, co mám a co nemám dělat, kam mám jít, co mám sníst apod. Zpočátku mi to 

nedávalo smysl, ale později jsem všechno pochopil. Jsem vyvolený. Vyvolený ke spasení 

světa. Při televizních zprávách jsem poznal, že hlasatelka promlouvá ke mně. Nejsilnější to 

bylo, když hovořila o tragédiích ve světě, o umírání, válkách, neštěstích. Poznal jsem, že mi 

naznačuje moji povinnost s tím něco udělat.“ (Praško, 2005, s. 14)
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Já osobně jsem se setkala se dvěma „vyvolenými“ muži. Nevím, zda se jim podaří 

spasit svět, ale každopádně se jedná o velice výrazné a zajímavé osobnosti.

Pokusím se přiblížit příběh jednoho z nich:

Pan D. si v létě roku 2003 začal myslet, že je Ježíš a že má léčitelské schopnosti. Tou 

dobou se také zamiloval do dívky, která se jmenovala Veronika, toto biblické jméno 

považoval za znamení a zároveň stvrzení jeho mesiášství.

V roce 2004 se intenzivně zabýval studiem literatury o Ježíši Kristu,  z toho nejvíce ho 

zaujalo ukřižování.

Proto vymyslel teorii o ukřižování: celý příběh ukřižování považuje za metaforu, 

za ukřižování v pravém slova smyslu považuje situaci, když si lidé povídají křížem jakoby 

přes něj, nazývá to křížový dialog, když pak na tuto událost vzpomíná ve své mysli, 

nejedná se už o křížový dialog, ale jedná se křížový monolog. 

Pan D. byl takto několikrát metaforicky ukřižován, z ukřižování mu bylo vždy 

psychicky špatně, ale do 3 dnů se to zlepšilo, což považuje také za znamení.

„V té době jsem se prohlašoval za Mesiáše…tvrdil jsem, že celý příběh o Ježíši jako 

Mesiáši je vymyšlený. Hlavním důvodem bylo, že jsem nevěřil, že Ježíš byl ukřižován, 

zemřel na kříži a do 3dnů byl vzkříšen…mě samotného ukřižovali, u Michala R. a také 

ve vlaku a do 3 dnů jsem se z toho vždycky dostal, o ukřižování tohoto typu se podle mě 

jednalo i v Bibli,“ tvrdí pan D.

V té době se dokonce prý ve vlaku, kterým pan D. jezdil do práce vytvořila kolem něj 

skupina dvanácti lidí, se kterými se bavil.

Posléze začal pan D. docházet na skupinovou terapii, kde mu byla nabídnuta 

konfrontace s názory ostatních, co si vlastně myslí o jeho mesiášství. Postupně mu bylo 

mesiášství vyvráceno.

Tehdy jel vlakem a zaslechl jak se o něm baví jeden známý: „Je úplně rozmlácenej, 

půl roku nebere prášky, bude paranoidní.“ Pan D. to pochopil tak, že ten známý ho zradil, 

byl to Jidáš.

Opět se vrací k přesvědčení, že je Mesiáš. Pan D. je přesvědčen, že jeho úkolem je 

spasit svět. Terapeut pana D. toho využil a nabídl mu práci ve svépomocných skupinách, 

kde pan D. dodnes působí a pomáhá lidem s podobnými problémy.
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3.4.4.1 Rozhovor s panem D.

Je velice zajímavé nazírat na problematiku nejen ze strany odborníků, ale také 

ze strany pacienta a proto jsem požádala pana D. o rozhovor na téma náboženství.

Jaké bylo Vaše první setkaní s vírou?

První setkání s vírou? To mi bylo asi tak 18 let. Měl jsem nějaké problémy a myslel jsem, 

že s pomocí Boha bych je mohl vyřešit. Začal jsem chodit do kostela u nás ve Velvarech, 

byli to Metodisti. Poslouchal jsem o čem se baví, poslouchal jsem jejich kázání, zpíval 

s nimi náboženské písně. Ve skutečnosti jsem tomu, co oni dělali moc nevěřil, nicméně 

jsem chodil mezi ně. Moc jsem se netajil s tím, že v Boha nevěřím. Byla tam jedna paní, 

která se při modlitbě za mě modlila, abych taky uvěřil a poznal ten pocit. V té době jsem 

nevěřil. Uvěřil jsem až ve 27 letech, právě v psychóze.

Řadíte se ke konkrétní církvi, nebo náboženské skupině?

Neřadím. Do církve nechodím. Naopak vystupuji proti ní. Kritizuji jejich rituály a vyznání. 

Na druhou stranu musím říct, že mě přitahuje, když mluví o Bohu, o Ježíši. 

Vím o Vás, že jste se cítil jako Mesiáš, dokázal byste tyto pocity konkrétně popsat?

Cítil jsem se jako Mesiáš a pořád se tak cítím. Já pořád zastávám názor, že Ježíš 

ve skutečnosti nikdy nežil, že se jedná o pouhý příběh o Mesiáši. Stále se považuji 

za vyvoleného, spasitele lidstva.

Máte nějaké zážitky, které by se daly označit za mystické?

Například ukřižování. Lidi mě dávali na kříž. Pořád zastávám názor, že to je to ukřižování, 

ne to biblické.
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Komunikoval jste někdy s Bohem? Pokud ano, jakým způsobem?

Ano stále komunikuji s Bohem. Vedu s ním vnitřní dialog. Rozmlouvám s ním. Ta víra mě 

naplňuje. 

Pomohla Vám víra při vyrovnávání se s Vaším onemocněním? A dokázal byste 

specifikovat jak přesně Vám pomohla?

Ano,pomohla. Je to něco čemu věřím, za čím jdu.

V čem vidíte přínos Bible?

Hlavně příběh o Ježíši je pro mě stěžejní. Ježíše řeším od svých 27let, kdy jsem měl první 

ataku schizofrenie a dostávám se z toho dodnes. To, co dělám je hodně inspirováno Biblí. 

Rozebíráte s někým náboženské otázky?

Jsou lidé, kteří to se mnou probírají. Hlavně přátelé a kamarádi. Napadají je třeba podobné 

otázky jako Vás. Probírali jsme to hodně v Ondřejově, byli tam i podobný typy, ale teď už 

tam moc nechodím.

V čem vidíte hlavní smysl duchovního života?

Duchovní život lidi obohacuje. Víra je příjemná, dává životu nový rozměr. 

  

3.4.5 Jaký je rozdíl mezi mystikem a člověkem trpícím schizofrenií?

Touto otázkou se již tradičně zabývají jak teologové, tak psychiatři. Je to především 

z toho důvodu, že mnoho lidí s diagnózou schizofrenie trpí religiózními bludy 

a halucinacemi s náboženským obsahem, mystici zase vypráví o svých neobvyklých 

stavech vědomí během své duchovní praxe. Oba mluví o komunikaci s Bohem, 

o mimosmyslových prožitcích, o věcech nehmotných a proto tak těžce prokazatelných.

Na první pohled se nabízí, že rozdíl mezi mystikem a člověkem trpícím schizofrenií 

nebude až tak veliký. Dokonce mnoho lidí označuje mystiky za duševně nemocné a naopak 
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duševně nemocné za mystiky. A aby toho nebylo málo, psychiatrie interpretuje zážitky 

velkých mystiků jako typické příznaky duševních chorob.

Rozdíl mezi mystikem a člověkem trpícím schizofrenií je však značný.

3.4.5.1 Exkurz do historie

V souvislosti s problematikou vztahu psychologie náboženství a duševního zdraví 

vznikly na počátku 60.let 20.stol dva nové směry v psychologii a to humanistická 

a transpersonální psychologie, které pracují i s mystickými zážitky.

„Ukázalo se, že opomíjení duchovního rozměru života vede u mnohých lidí k frustraci, 

do té doby ne vždy dostatečně uvědomované potřeby sebepřesažení neboli transcendence.“ 

(Benda, 2007, s. 6)

Zdrojem pocitu vykořeněnosti a beznaděje se stalo tzv. existenciální vakuum.

Humanistická psychologie rehabilitovala introspekci jako metodu, která popisuje lidské 

prožívání, dokonce kooperuje i s pojmem „náboženská zkušenost“.

Transpersonální psychologie vycházela z poznatků z psychedelického výzkumu, 

z nejmodernější fyziky a různých esoterních nauk. Zabývala se stavy změněného vědomí 

a tedy i mystickými zážitky (tamtéž, s. 6).

3.4.5.2 Vymezení pojmu mystika

„Mystika je praktická nauka o spojení člověka s něčím jej přesahujícím, něčím 

„větším než Self“ nazývaným rozličně Bůh, Duch, Absolutno, nejzazší konečná realita 

a řadou jiných jmen.“ (tamtéž, s. 13)

Každé velké světové náboženství je dle religionistiky založeno na mystických 

zkušenostech. Samotný mystický zážitek22 však nemusí být spjat s konkrétním 

                                               
22 Mystický zážitek se pokusil vymezit William James pomocí čtyř charakteristik :1.Nevyslovitelnost -

mystické zážitky lze stěží popsat, výroky mluví o „oslňující temnotě“, „šeptajícím tichu“ apod. 
2.Zprostředkování poznání- stavy nazírání v hloubku pravdy 3.Pomíjejícnost-mystické zážitky netrvají 
dlouho, cca 30min 4.Pasivita- mystik cítí, že jeho vlastní vůle je omezena.
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náboženstvím. I přes velkou rozmanitost procházejí mystikové v průběhu svých 

mystických zkušeností obdobným psychologickým procesem, který je charakterizován 

třemi stádii a to očišťováním, osvícením a sjednocením (tamtéž, s. 23).

3.4.5.3 Vidění a hlasy

Ve stádiu osvícení mají mystici často různá vidění a hlasy, což nápadně připomíná 

halucinace u lidí trpících schizofrenií. 

Rozdíl mezi mystikem a člověkem trpícím schizofrenií je však v nazírání na tyto 

fenomény. Mystik přistupuje k vizím a hlasům velmi kriticky a nedůvěřivě, dokonce se jim 

snaží vědomě vyhýbat a být k nim lhostejný, protože ví, že jsou mu překážkou na cestě 

ke sjednocení s Bohem. Narozdíl od člověka trpícího schizofrenií, který nemá takový 

nadhled a své halucinace bere velmi vážně.

3.4.5.4 Rozdíly a podobnosti mezi mystikem a člověkem trpícím 

schizofrenií

Rozdíl mezi mystikem a člověkem trpícím schizofrenií je podle Kennetha 

Wapnicka23 v tom, že mystik prožívá mystické zážitky po celý svůj život, u člověka 

trpícího schizofrenií se jedná jen o časový úsek. Mystik dosahuje na konci své mystické 

cesty zážitku sjednocení, ale člověk trpící schizofrenií nic takového neprožívá. A důležité 

jsou sociální kontakty, zatímco mystik se vědomě izoluje od svých blízkých, člověk trpící 

schizofrenií naprosto selhává v sociálních vztazích aniž by chtěl. Hlavní rozdíl pak 

Wapnick vidí v odlišné přípravě na mystické zážitky, mystik se na ně pozvolna připravuje 

a poté je schopen je zpracovat, člověk trpící schizofrenií tímto procesem neprochází a své 

zážitky nedokáže zpracovat.

Podobnosti spatřuje Wapnick v narušení sociálních vztahů a dále v zážitcích bolesti 

a hrůzy, které doprovází člověka při „vstupu do vnitřního světa“.

                                               
23 Kenneth Wapnick v roce 1969 publikoval v časopise Journal of transpersonal psychology článek po názvem 

Mysticism and schizophrenia, kde srovnává zážitky sv.Terezie z Avily se zážitky pacientky psychiatrické 
léčebny Laury Jefferson.
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Edward Mitchell Podvoll24 ještě dodává, že mystická cesta stejně jako psychóza je 

doprovázena změněným stavem vědomí, při němž logické a analytické myšlení ztrácí svou 

dominanci. Mystik však tyto změněné stavy vědomí analyzuje, zkoumá jejich pravost 

a od mnohých se odvrací. Toto nemůžeme čekat od člověka trpícího schizofrenií.

Peter Buckley25 vidí největší podobnost mezi mystikem a člověkem trpícím schizofrenií, 

který má dobrou prognózu schizofrenie a šanci, že onemocnění odezní bez trvalejších 

následků. Jako společné charakteristiky uvádí pocity ztráty hranic sebe sama, pocity nově 

nabytého poznání  a kontaktu s božstvím, změny ve vnímání času a jiné změny vnímání. 

Co však mystiky odlišuje od lidí trpících schizofrenií je, že mají častěji zrakové než 

sluchové halucinace a nemají poruchy myšlení a řeči (Benda, 2007, s. 56-64).

Já osobně vidím hlavní rozdíl v tom, že člověk trpící schizofrenií se před první 

atakou schizofrenie většinou nezabývá mystikou, na rozdíl od mystika, který se 

na mystické zážitky vědomě připravuje a mystikou se zabývá ještě předtím než prožije 

první mystický zážitek.

Pokud se chcete dozvědět více, odkazuji na Jana Bendu, který  se tímto 

zajímavým tématem zabývá a velmi detailně ho rozebírá ve své práci Mystika 

a schizofrenie.

3.4.6 Psychospirituální krize jako alternativa při diagnostice schizofrenie

Na konferenci v pražských Emauzách v roce 2008 proběhla zajímavá diskuze

na téma: Existuje psychospirituální krize?26 Došlo zde ke konfrontaci názorů dvou 

odborníků, Michaela Vančury27 a Martina Jarolímka.28

                                               
24 Edward Mitechell Podvoll publikoval v roce 1979 článek Psychosis and the mystic path, kde dokládá svá 

klinická pozorování paranoidní schizofrenie Daniela Paula Schrebera.
25 Peter Buckley v roce 1981 publikoval článek Mystical experince and schizophrenia, ve kterém srovnává  

zážitky mystiků a lidí trpících schizofrenií.
26 Diskuze proběhla v rámci konference na téma Sociální začleňování osob s duševním onemocněním a 

Spiritualita a duševní onemocnění dne 11.12.2008 v Opatství Emauzy pod záštitou České asociace pro 
psychické zdraví.

27 Michael Vančura - předseda sdružení Diabasis. Toto sdružení nabízí pomoc lidem, kteří prochází 
psychospirituální krizí.

28 MUDr.Martin Jarolímek – psychiatr, zakladatel a hlavní lékař Denního psychoterapeutického sanatoria 
Ondřejov, zakladatel a prezident České asociace pro psychické zdraví, věnuje se především léčbě 
schizofrenie.
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Přičemž Michael Vančura existenci psychospirituální krize hájil a Martin Jarolímek jí 

označil za psychotický stav, který může mít spirituální rozměr.

Psychospirituální krize je stav člověka, ve kterém prožívá mimořádné stavy vědomí, 

mystické, paranormální či jiné neobvyklé zážitky a cítí se být jimi ohrožen nebo má díky 

nim potíže s každodenním zvládáním života.

Psychotický stav se projevuje emočním zmatkem, bludy a halucinacemi. Psychotická krize 

má velice podobné příznaky a to způsobuje problémy při diagnostice.

Potíž je v tom rozpoznat, zda pacient trpí duševní poruchou, nebo prožívá velmi silný 

duchovní přerod, který ho ve finále může obohatit. Další problém je, že člověk 

v psychospirituální krizi na rozdíl od duševně nemocného téměř nevyžaduje 

farmakologickou léčbu. V zásadě hrozí dvě rizika:

 Pokud padne volba na klasickou farmakologickou léčbu, hrozí nebezpečí, že 

spirituální rozměr krize bude psychofarmaky  utlumen a člověk pak ztratí možnost využít 

tuto krizi ve svůj vlastní prospěch.

 Pokud lékař zvolí alternativní přístup u pacienta s duševním onemocněním, může se 

jeho stav díky neposkytnutí potřebných psychofarmak zhoršovat.

Odborníci si tato úskalí uvědomují a snaží se je řešit. Jedním z řešení je najít rozdíly 

mezi psychospirituální krizí a psychiatrickou poruchou.

Michael Vančura se o to pokusil, rozlišuje přitom medicínská a psychologická 

kritéria. Klasickou farmakologickou léčbu je možné použít, pokud se objeví patologický 

proces v mozku, jestliže se prokáže somatická nemoc, která způsobuje psychologické 

změny, pokud je zřejmá porucha intelektu a paměti, nebo pokud je zřejmá zmatenost 

a neschopnost komunikace a  spolupráce.

V případě, že jsou klinické zkoušky a laboratorní testy v pořádku, pacient je schopen 

komunikovat a bez problému spolupracuje, může se podle Michaela Vančury jednat 

o psychospirituální krizi. 

Psychologická kritéria, která korespondují s diagnostikou psychospirituální krize jsou 

přiměřené fungování pacienta před krizí, schopnost kooperace i během mimořádných 

zážitků, uvědomění si jejich intrapsychické podstaty, schopnost přijmout pomoc, 

nepřítomnost sebedestruktivních myšlenek apod.

Konečné rozhodnutí je však na konkrétním psychiatrovi.
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Michael Vančura však dodává: „ Menší chybu zřejmě uděláme, když otevřeme 

možnost vnímat příznaky v pozitivním rámci někomu, u koho později zjistíme, že se spíše 

jedná o schizofrenii, než když léčbou a nastavením patologického rámce zastavíme proces 

někoho, kdo prochází psychospirituálním procesem.“

Podle Martina Jarolímka psychospirituální krize neexistuje, ale přiznává, že během 

své praxe se setkal s pacienty, kteří prožívali psychotický stav se spirituálním rozměrem.

V otázce diagnostiky  Martin Jarolímek souhlasí s tím, že diagnóza psychospirituální krize 

je daleko příznivější a méně stigmatizující než diagnóza paranoidní schizofrenie. Podle 

jeho názoru však může mít každá nemoc svůj duchovní rozměr a přesto je zapotřebí 

nasadit standartní farmakologickou léčbu. „Vždyť řada duševních, ale i tělesných nemocí je 

přirozeně doprovázena základními existenčními otázkami typu: Co se to se mnou stalo? 

Proč zrovna mně? Proč právě teď? Má moje nemoc nějaký smysl?Jak tato zkušenost změní 

můj život a život mně blízkých osob?“
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4. PRÁCE S LIDMI TRPÍCÍMI SCHIZOFRENIÍ V 

KONTEXTU NÁBOŽENSTVÍ A SPIRITUALITY

Jak už bylo řečeno existuje vztah mezi náboženskými praktikami a duševním 

zdravím. Je tedy zřejmé, že náboženské praktiky mají i vliv na efektivitu léčby a proto je 

nesmíme opomíjet.

Náboženství má velmi významný vliv na léčbu věřícího pacienta, může ovlivňovat 

především tyto oblasti:  redukovat patologické jevy, zlepšit zvládání nemoci,  urychlit 

rekonvalescenci (Chrysosotomos, 2007, s. 23).

Pokud se u pacienta žádné patologické jevy přímo nevyskytují, může 

náboženství působit i jako prevence sociálně patologických jevů. Mezi tyto jevy řadíme 

především sebevražedné sklony, alkoholismus, narkomanii, prostituci a další. 

Cílem působení v oblasti prevence rizikových projevů chování je posílení 

duševní odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům, dále snaha vést pacienta 

k odpovědnosti za své chování. Dalším cílem je vést lidi s duševním onemocněním 

k samostatným rozhodnutím při vědomí všech alternativ a v ideálním případě by měli být 

pacienti  schopni řešit své problémy sami, případně schopni nalézt pomoc pro řešení svých 

problémů (Hausner, 1978, s. 115-122).

Náboženství také formuje negativní vztah k návykovým látkám a posiluje 

sociální vztahy. Na celkové zvládání nemoci má vliv zlepšení sociálního fungování 

především v zaměstnání a v rodině.

Duchovní život vede i k zvýšené spokojenosti v životě, což má velmi dobrý vliv na 

zvládání nemoci a urychlení rekonvalescence. Spokojenost v životě je mimo jiné i jeden 

z cílů psychoterapie schizofrenie (tamtéž, s. 65-67).

Pomáhající pracovník by měl člověka s duševním onemocněním podporovat 

při aktivitách adekvátních jeho momentálnímu zdravotnímu stavu.

Obecně se nedoporučuje nadměrná péče o pacienta. Nadměrná péče totiž může být 

i kontraproduktivní a to z toho důvodu, že pacient si zvyká na vysokou míru podpory, čímž 

nedochází k jeho aktivizaci, ale naopak k pasivnímu přijímání péče.
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Během mé krátké praxe se mi osvědčilo tolerovat odlišnosti pacienta, respektovat

jeho víru a vyhýbat se konvertování pacienta. Lépe se mi pracovalo s pacienty, kteří měli 

dobrou znalost své vlastní identity existence.29

4.1 Duchovní péče o lidi trpící schizofrenií

Člověk je bytost bio-psycho-sociálně-spirituální a proto potřebuje podporu na všech 

těchto úrovních. Duchovní péče je však mnohdy opomíjena a nebo dokonce chybí úplně.

Italský psychoterapeut Franco De Masi reaguje ve své knize Vulnerability to Psychosis

na trend povrchního přístupu k pacientům trpícím psychózou, který se v posledních letech 

rozmáhá. Jedná se o to, že psychiatr během hospitalizace absolvuje s pacientem vstupní 

rozhovor nebo vyšetření, předepíše mu léky a po úlevě od symptomů propouští pacienta 

urychleně do ambulantní péče. Nikdo z ošetřujících se nesnaží porozumět významu 

pacientovy psychotické poruchy z hlediska jeho osobnostního vývoje, nesnaží se přijít 

na psychologické příčiny, na příčiny emocionálních konfliktů, opomíjí se dynamika 

a forma projevů, smysl bludů a halucinací. Paul Williams nazývá tento trend „fast-food 

psychiatry“ a tvrdí, že to je projev „ekonomického realismu“ (Petržela, 2009, s. 48-49).

Duchovní péče je prevencí proti tomuto trendu a já doufám, že v léčebně, kde je 

nabízena i duchovní péče se tento trend nikdy nerozvine.

O duchovní neboli spirituální péči jsem se již zmínila v souvislosti s PL Bohnice. 

Duchovní péči však považuji za něco tak zásadního, že se k ní vracím ještě jednou, 

tentokrát více teoreticky. 

Samuel Pfeifer uvádí 3 velké směry v duchovní péči, ani s jedním se však neztotožňuji:

a) uznání nemoci, ale žádný speciální koncept duchovní péče

b) význam hříchu a nezodpovědnosti

c) zdůraznění démonické příčiny (“okultní zatížení“)

V prvním případě se dle mého názoru jedná o velmi neodborný přístup. Pochopitelně, 

že pokud člověk trpí schizofrenií je pro něj nejdůležitější na prvním místě vyhledat 

odbornou lékařskou pomoc, ale pokud se rozhodne i pro duchovní péči, tak tato péče musí 

                                               
29 Identita existence ve smyslu jednoty pacienta a jeho vnitřního duševního života a konání (autentické bytí).
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mít speciální koncept jak pro pacienta, tak pro jeho blízké. V první řade musí mít duchovní 

informace o nemoci a o jejím průběhu a léčbě a na základě toho by měl vyvinout koncepty 

jak pacienta a jeho blízké provázet (Pfeifer, 1995, s. 153-160).

Význam hříchu a nezodpovědnosti je dnes už snad všeobecně považován za zastaralý.

„Škola duchovní péče kolem Jay Adamse zdůrazňovala roli hříchu a osobní odpovědnosti. 

Psychóza je údajné vyhýbání se konfrontaci s biblickými pravdami a únik 

před odpovědným životem.“ (sec.cit.Adams, 1972, s. 28 ze Pfeifer, 1995,s. 150)

Vznik schizofrenie je multifaktoriální a je otázka, zda hřích může být jeden z faktorů. 

Zajisté však nemůžeme tvrdit, že člověk onemocněl schizofrenií v důsledku hříchu. 

Pochopitelně, že pacient může hřešit, stejně jako všichni ostatní můžeme hřešit, ale jednání 

pacienta, které je podmíněné schizofrenií nemůžeme považovat za hřích.

V případě démonické příčiny bych odkázala na kapitolu Exorcismus a posedlost 

ďáblem (viz.výše). Každopádně pácháme na pacientech velké bezpráví, když je 

považujeme za posedlé ďáblem nebo nějak jinak démonicky ovlivněné a zatěžujeme 

je procesem vymýtaní.

Duchovní péče je založena především na rozhovoru, proto je velmi závislá na tom, 

jak člověk dokáže hovořit a jakou má schopnost naslouchat a správně porozumět tomu, co 

bylo řečeno. U člověka trpícího schizofrenií je myšlení a vnímání především v akutní fázi 

těžce narušeno a proto jsou duchovním rozhovorům dány úzké meze. Schopnost kvalitního 

rozhovoru je závislá na fázi onemocnění. Během akutní psychotické fáze není vhodné vést 

s pacientem rozhovor, protože má problémy s vnímáním. V mezidobí je možné započít 

duchovní péči a s pacientem vést normální rozhovor. Podobně je to i s duchovním životem, 

v akutní psychotické fázi není vhodné u pacienta podporovat duchovní život, protože 

poruchou myšlení je silně zdeformován. Po této fázi už však nehrozí žádné nebezpečí, 

právě naopak může být duchovní život pro pacienta v době rekonvalescence velikou 

oporou (Pfeifer, 1995, s. 153-160).

Z tohoto důvodu jsou možnosti a meze duchovní péče rozděleny do dvou částí:

 během akutní psychotické fáze

 během reziduální fáze (popř.v mezidobí)
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4.1.1 Duchovní péče během akutní psychotické fáze

V první řadě musí z duchovního vyzařovat klid, přirozenost a nenucenost. Během 

hovoru se doporučuje pacienta neustále přivádět na reálnou rovinu. Duchovní by měl

argumentovat věcně, přestože jeho argumenty jsou pro nemocného jen těžce 

pochopitelné. Nesmí zapomenout na všeobecné pravidlo, že halucinace a bludy se 

pacientovi nevyvrací, ale zároveň se mu nepotvrzují (Pfeifer, 1995, s. 157).

Pokud vyhledá pacient duchovního dříve než lékařskou pomoc, musí ho duchovní 

motivovat pro vyhledání této pomoci.

4.1.2 Duchovní péče během reziduální fáze

Již během hospitalizace je vhodné pacienta navštěvovat, aby neztrácel vztah 

s okolním světem mimo léčebnu. Návštěvy by měl duchovní konzultovat s ošetřujícím 

personálem a domluvit si přesné termíny. Pro některé pacienty mohou být návštěvy 

zatěžující a mohou vést k přechodnému zhoršení stavu. Postupně připravuje duchovní 

pacienta na to, co může následovat po skončení hospitalizace. Důležitý je příslib Boží 

lásky a sboru, který přetrvává i během hospitalizace. (tamtéž, s. 158-160).

Pro věřícího člověka je velmi důležité, aby pochopil a zpracoval své onemocnění 

ve světle víry. Duchovní se musí připravit na to, že bude konfrontován s množstvím 

otázek, na které není žádná jednoduchá odpověď. „Duchovní péče musí být v této fázi 

charakterizována milosrdenstvím a trpělivostí- ne v rezignovaném vyčkávání, nýbrž 

v aktivním “nesení slabých“ při uvědomování si zaslíbení Božího slova. Křesťané mají 

naději, která přesahuje zdraví a výkonnost, bohatství a štěstí.“ (Pfeifer, 1995,s. 159)

Religiózním bludům a představám nepřidáváme na důležitosti, většinou během léčby 

sami ustoupí. Ke každému člověku by měl duchovní přistupovat individuálně,proto je 

těžké vymezit nějaká konkrétní pravidla, co však mnoha pacientům pomohlo a pomáhá 

jsou slova útěchy.

Někdy musí duchovní znovu obnovit důvěru v Boha, aby mohl pacient opět čerpat 

sílu z jeho slov. V neposlední řade by neměla být duchovní péče izolována od praktických 

rad, právě naopak měly by v ní být obsaženy. To souvisí s postojem duchovního 

k medikamentům. Často pokládají pacienti svému duchovnímu otázku, zda musí brát léky? 
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Za žádných okolností nemůže duchovní zrazovat pacienta od užívaní neuroleptik. Vždy 

musí odkázat na psychiatra a v případě nespokojenosti mu doporučit konzultaci 

s psychiatrem. Duchovní není kompetentní radit v otázkách medikace. 

Práce s lidmi trpícími schizofrenií vyžaduje mnoho trpělivosti a porozumění. Důležité je 

neztrácet naději ve zlepšení pacientova stavu, zároveň neočekávat od pacienta celkové 

uzdravení. Nereálná očekávání se míjí účinkem a mohou pacienta přetěžovat, výsledkem je 

zklamání jak ze strany pacienta, tak ze strany duchovního. Z tohoto důvodu si musí 

duchovní  najít hranici mezi podporou a přetěžováním (tamtéž, s. 153-160).

4.2 Znalost Bible jako součást všeobecného vzdělání pomáhajícího 

pracovníka a její přínos

Je nepochybně vhodné, pokud má pomáhající pracovník alespoň základní všeobecné 

znalosti Bible a biblického pohledu na člověka. Pomůže mu to v následujících oblastech :

Holistické pojímání člověka- pomáhající pracovník začne pojímat člověka jako celek. 

Celistvé pojetí člověka (holismus) se v dnešní době velmi propaguje, ať už se jedná 

o západní pojetí, kdy je tělo nadřazováno duši, nebo o východní pojetí, kdy je duše 

nadřazována tělu. Léčit se musí celá persona.

Nutnost mentální hygieny- pomáhající pracovník si uvědomí nutnost mentální hygieny 

a souvislost mezi duševním a fyzickým zdravím.

Síla slova a laskavého jednání- Bible by měla napomoci při komunikaci s pacientem, 

pomáhající pracovník si uvědomí nutnost laskavého jednání, i přes případnou pacientovu 

nevrlost.

Význam rodiny- Bible klade důraz nejen na primární rodinu, ale na celá pokolení. 

Pro člověka s duševním onemocněním je rodinné zázemí velmi důležité. Rodina a blízcí 

pacienta ovšem musí mít informace o tom, co s sebou konkrétní nemoc přináší a jak se 

k člověku s duševním onemocněním chovat. Tyto informace může rodině pomáhající 

pracovník poskytnout a tak pracovat na zlepšení sociálního fungování rodiny (Smilek, 

2009).
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Přes veškerou péči o duši pacienta nesmí pomáhající pracovník zanedbat praktickou 

odbornou péči o jeho tělo. K tomu patří i soustavné vzdělávaní na profesionální úrovni 

ve všech potřebných oborech.

Psychologové a psychiatři by se měli učit o náboženství a spiritualitě, ale stejně tak 

by měli mít duchovní znalosti z oblasti psychologie. Ovšem tyto znalosti nikdy nebudou 

dosahovat úrovně odborníka. Měl by tedy psychiatr radit pacientovi v duchovních 

otázkách? A je vhodné, aby duchovní dával rady člověku, který trpí duševním 

onemocněním?

V tomto bodě se přikláním k názoru, který při své přednášce Struktury lidské 

existence tělesné, duševní a duchovní jako vzájemné projekce30 pronesl Pavel Stehno31

a tedy: „Duševní a duchovní rovina se nemůže mísit.“

4.3 Orientace v problematice sekt a nových náboženských skupin

Nejen celosvětově uznávaná náboženství, ale také sekty a nová náboženská hnutí 

mají vliv na duševní zdraví člověka.

Členství v sektě doprovází mnoho stresorů, sekundárně toto členství může vést 

k propuknutí duševního onemocnění. Ovšem paradoxně k nejvážnějšímu ohrožení 

duševního zdraví dochází při odchodu ze sekty (Čihák, 2004, s. 4-5).

Martin Jarolímek uvádí, že člověk, který je biologicky disponován pro vznik 

schizofrenie má nízký práh snášenlivosti, při překročení tohoto prahu propuká psychotická 

krize. Spouštěčem neboli stresorem, který způsobí psychotickou krizi bývá ocitnutí se 

v novém prostředí, zpracovávání velkého množství nových,zvláště pak protichůdných 

informací, nadměrná kontrola a kritika atd. S tím vším se potýkají lidé, když vstoupí 

do sekty (Jarolímek, s. 10-12).

                                               
30 Přednáška proběhla v rámci konference pod názvem Komplexní přístup v terapii psychóz, kterou pořádala v 

roce 2009 Česká asociace pro psychické zdraví.
31 Pavel Stehno 20let pracuje jako psychoterapeuticky orientovaný zdravotní bratr ve specializovaném 

zdravotnickém zařízení DPS Ondřejov. 
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4.3.1 Příběh pana N.

Pan N. Se nechal získat pro spolupráci ve společnosti lidí, která je obecně označována 

jako sekta. Zpočátku byl ujišťován, že všichni členové mají obdobné názory a že se 

nejedná jen o slepou víru. Cítil silnou sounáležitost. Po čase začal pan N. klást členům 

společnosti různé otázky. Na řadu postupně přibývajících otázek však nedostával odpovědi 

a sám odpovědi nenacházel. Pan N. Se cítil zmatený, najednou prožíval velké obavy 

a strachy, chvílemi se měnící až v hrůzu. Nakonec se o sebe začal pan N. bát, bál se 

i o duchovní bytí, o budoucnost lidstva a celého světa. Pan N. svůj stav popisuje takto:

„Přestával jsem být schopen logicky uvažovat a rozlišovat, hroutil se mi můj do té doby 

v poklidu budovaný svět a představy o něm.“ To vše dohnalo pana N. k suicidálním 

myšlenkám a za dramatických okolností se pokusil vyskočit z okna. 

Tento příběh jen demonstruje, jaké nebezpečí v podobě sekt hrozí predisponovaným 

jedincům. Z tohoto důvodu by se pomáhající pracovník měl orientovat v mechanismech 

sekt a způsobu pomoci obětem i jejich příbuzným. Lze se obrátit na odbornou pomoc-

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.32

4.3.2 Antipsychiatrické hnutí

Ideový proud, který se nazývá antipsychiatrie vznikl v 60.letech 20.století zřejmě 

jako reakce na vznik psychofarmakoterapie. Psychofarmaka se v té době pejorativně 

označovala za „chemickou svěrací kazajku“ a měla velké množství odpůrců. Mezi 

nejaktivnější odpůrce patřil americký profesor psychiatrie Thomas Szasz, který proti 

psychiatrii vystupuje ve svých knihách Mýtus duševní nemoci (1961), Továrna na blázny 

(1971) a Ideologie šílenství (1974). Nástup antipsychiatrického hnutí byl bouřlivý, ale 

postupem času se všichni přikláněli k psychofarmakoterapii a hnutí téměř vymizelo 

(Jarolímek, 2004, s. 8-10).

„Z mého pohledu bylo toto extrémní antipsychiatrické hnutí velmi prospěšné. Poukázalo 

totiž na to, že duševní onemocnění není jenom jakýsi biologický problém, který se dá 

poměrně jednoduše vyřešit podáním psychofarmak. Že zde existují niternější (a neméně 
                                               
32 Více informací naleznete  na internetových stránkách  www.sekty.cz.
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významnější) psychologické a sociální aspekty, které musíme respektovat.“ (Jarolímek, 

2004, s. 9)

V dnešní době prosazuje antipsychiatrické ideje Občanská komise za lidská práva,33

kterou založila v roce 1969 Scientologická církev za účelem vyšetřování a odhalování 

porušování lidských práv psychiatrií. To je také důvod proč se o antipsychiatrii zmiňuji 

na tomto místě. Scientologická církev je v boji proti psychiatrii aktivní, mimo jiné 

uspořádala výstavu pod názvem Psychiatrie- Pomoc nebo hrozba?,34 kterou prezentovala 

v roce 2008 i v Praze.

Sama jsem tuto výstavu navštívila. Skládala se z několika videoprojekcí, které silně 

vystupovaly proti psychiatrii. Až u poslední videoprojekce se návštěvník dozvěděl, že 

existuje mezinárodní organizace pro dohled nad oblastí duševního zdraví a to Občanská 

komise za lidská práva.35 Na závěr byl návštěvníkům výstavy nabízen dotazník, který jsem 

však odmítla vyplnit. S sebou si mohl návštěvník odnést poměrně hodně propagačních 

materiálů, které nesly názvy: Psychiatrie-vytváření světového návyku na drogy, Ďábelský 

útok-psychiatrie versus náboženství, Schizofrenie-“choroba“ přinášející zisk, Poškozování 

umělců- psychiatrie ničí kreativitu apod. Z propagačních materiálů se víceméně dozvíte, že 

jediný, kdo vám může pomoci je Občanská komise za lidská práva, potažmo 

Scientologická církev.

Mě osobně nebylo po návštěvě výstavy zcela zřejmé, zda se jednalo o opravdový boj 

proti psychiatrii, nebo o nábor nových členů do Scientologické církve.

„Poselství této Občanské komise za lidská práva jest zcela zřejmé. Sděluje lidstvu, že 

psychiatrie není vědecko-medicínský obor. Že stále používá brutální terapeutické techniky, 

jako jsou elektrošoky či operace na mozku. Jsem přesvědčen, že tyto nové antipsychiatrické 

tendence mají negativní vliv jak na psychiatrii coby medicínský obor, tak především 

na psychiatrické pacienty samotné. Vyvolávají totiž dojem, že psychiatrie je jednoznačně 

škodlivý obor medicíny, zkorumpován farmaceutickým průmyslem.“ (Jarolímek, 2004, 

s. 10)

                                               
33 Originální název Citizens Comission on Human Rights (CCHR).
34 Originální název je Psychiatry-Help or death?. 
35 Občanská komise za lidská práva sídlí na adrese: Václavské náměstí 15, Praha 1.
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4.4 Vliv náboženských praktik na efektivitu léčby

Touto tématikou se zabývali Harold G. Koenig, Michael E. McCullough a David 

B.Larson, kteří ve své knize Handbook of Religion and Health zpracovali více než 1600 

studií a komentářů o vztahu mezi náboženstvím a fyzickým a duševním zdravím. Jejich 

závěr je: „Prostředky duchovní tradice- modlitba, víra, která doufá, inspirující Písmo, 

mocné rituály, podporující společenství- mohou mít vážný vliv na duševní a fyzické 

zdraví...Efektivní léčba,  vskutku, muže vyžadovat dimenzi duchovní péče.“ ( sec. cit.

Koenig et al., 2001, s. 449 ze Chrysostomos, 2007, s. 9)

4.5 Psychoterapie schizofrenie

Na psychoterapii schizofrenie jsou různé názory. Někteří odborníci jsou zásadně proti 

využití psychoterapie při léčbě schizofrenie, jiní jsou přesvědčeni, že psychoterapie je 

i v tomto případě vhodný způsob léčby, nemají to ovšem podloženo solidním vědeckým 

důkazem, který by psychoterapii obhájil.

Sám Sigmund Freud byl v případě psychoanalýzy u lidí trpících schizofrenií 

skeptický, v roce 1933 prohlásil, že léčba schizofrenie prostřednictvím psychoanalýzy je 

nedosažitelný cíl (Vacek, 1996, s. 192-198).

Psychoanalytici se shodují na tom, že prapůvod schizofrenie je třeba hledat 

v časnějším věku. Schizofrenie se podle nich v člověku zakořeňuje v době od narození až 

do oidipovské fáze.36 Na její vznik má vliv konflikt a disharmonie párového vztahu matka 

a dítě (tamtéž, s. 202-211).

Podobný názor má i italský psychoterapeut Franco De Masi, který vychází 

z předpokladu, že spouštěcí mechanismus psychotického stavu se nachází v základních 

procesech, které strukturují první emocionální vztahy. Tvrdí, že jejich časná 

a dlouhotrvající deformace vytváří základy pro změněné vnímání vnitřní psychické reality, 

která je disociovaná a nahrazená fantazijním světem (Petržela, 2009, s. 48-49).

                                               
36 Oidipovská fáze nastává podle Freuda kolem 4-5roku dítěte, kdy se mění jeho vztah k rodiči stejného 

pohlaví.
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„Psychoanalýzou inspirované pokusy o psychoterapii schizofrenie patří k nejvzrušivějším, 

nejodvážnějším a vskutku k velkolepým výkonům v celé historii psychiatrie.“ Leo Navrátil

(Vacek, 1996, s. 208)

Samuel Pfeifer tvrdí, že psychoterapie znamená pro většinu pacientů přetížení. 

Postupy zpracovávání skrytých motivů pak označuje za nebezpečné a mohou podle něj 

vést i k sebevraždám (Pfeifer, 1995, s. 156).

Výsledky psychoterapie jsou různé, většinou se jedná o pomíjivé zlepšení, které je 

ovšem typické pro průběh schizofrenie i bez psychoterapie. Další možnost je, že se pacient 

domněle uzdraví, po nějaké době však u něj propukne schizofrenie znova a někdy v daleko 

těžší formě. V případě, že se pacientův stav po psychoterapii podstatně zlepší není 

prokázané, že se tak stalo díky psychoterapii. U nás se o propagaci psychoterapie 

schizofrenie zasloužila docentka  Eva Syřišťová (Vacek, 1996, s. 202-211).

4.6 Multidisciplinarita při léčbě lidí trpících schizofrenií

Optimální péče a optimální výsledky léčby se dají zajistit jen ve spolupráci všech 

zúčastněných. Tím mám na mysli pacienta, jeho blízké a všechny ošetřující. Léčba 

schizofrenie vyžaduje komplexní péči, kterou nemůže zajistit jen jeden ošetřující. Kolem 

pacienta se proto vytváří multidisciplinární tým, který o pacienta pečuje. O této 

problematice jsem získala informace na přednášce Propojování medicínského 

a psychoterapeutického, zdravotnického a rehabilitačního hlediska, kterou přednesla 

v roce 2009 Zuzana Foitová v Opatství Emauzy v Praze.

S vytvořením multidisciplinárního týmu jsou však spjaty problémy, zejména pokud 

všichni zúčastnění nejsou v kontaktu a vzájemně si nesdělují důležité informace týkající se 

pacienta. Za velmi nežádoucí se také považuje, pokud každý člen týmu pracuje 

s pacientem odlišným způsobem a uděluje mu rady, které se neshodují s radami ostatních. 

Ve výsledku je pacient zmatený a nedůvěřivý. Tento model je v praxi poměrně běžný. 

Členové týmu kolem pacienta spolu nespolupracují.

Jako asistentka v chráněném bydlení BONA o.p.s. jsem nikdy s žádným psychiatrem 

nekonzultovala stav jeho pacienta. Zeptala jsem se koordinátora spirituální péče 

Mgr.Jaromíra Odrobiňáka, zda je v kontaktu s ošetřujícími psychiatry svých klientů 
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a dozvěděla jsem se, že to je velmi individuální záležitost. Pokud je zakázka ze strany 

psychiatra, tak většinou má zájem informovat o tom jak spirituální péče probíhá, ale pokud 

je zakázka ze strany klienta, tak většinou zájem není. Samozřejmě, že se sdělují jen 

podstatné informace a ne informace, které nepřináší nic nového.

Ideálně by měl tým kolem pacienta spolupracovat a vytvořit společný plán péče. 

Tento společný plán péče napomůže udržovat logickou linii všech složek péče o pacienta. 

Nutné jsou kontakty na všechny členy týmu a úplně ideální by bylo pravidelně udržovat 

osobní kontakty, při kterých může docházet ke společné reflexi. Jen skutečná 

multidisciplinarita může zajistit optimální výsledky léčby.

4.7 Význam rodiny při léčbě schizofrenie

Význam rodiny je nepostradatelný, v PL Bohnice se však často setkáváme s pacienty, 

o které se rodina nezajímá a nebo dokonce žádnou rodinu nemají.

V souvislosti s rodinou může mít náboženství velmi pozitivní vliv na průběh 

rekonvalescence, protože většina náboženství zdůrazňuje význam rodiny a snaží se, aby 

všichni členové drželi pohromadě.

Je třeba si uvědomit, že pokud onemocní jeden člen rodiny, zasáhne to rodinu jako celek. 

Nezájem rodiny má negativní vliv nejen na pacienta, ale i na ostatní členy. Dynamika 

rodiny se mění, v závislosti na tom se mění chování a jednání všech členů rodiny a tím se 

narušují  mezilidské vztahy v rodině. Z toho logicky vyplývá, že optimální je 

spolupracovat v průběhu léčby s celou rodinou.

V případě hospitalizace v psychiatrické léčebně jsou důležité pravidelné návštěvy a snaha 

zjistit si o onemocnění, co nejvíce informací. Napomáhá to pochopení chování nemocného 

a obnově mezilidských vztahů (Hausner, 1978, s. 44-47).

„Jeho svět, myšlení, cítění, jednání jsou nám cizí. Nedovedeme mu porozumět nebo se 

do něho vcítit. Budí v nás zprvu údiv, později strach a nakonec snahu izolovat ho z obav 

o své duševní zdraví.Nevyvolává jen soucit, ale i záporné postoje. Trpíme strachem, že 

i nám by se mohlo stát něco podobného.“ (Hausner, 1978, s. 45)
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Člověk trpící schizofrenií uvádí mnohé členy své rodiny do obranného postavení. Ti 

si brání své vlastní duševní zdraví a podle toho také jednají. Jednání se v průběhu nemoci 

mění (tamtéž, s. 44-47).

4.7.1 Předpokládaný průběh změn chování v rodině během nemoci

Mudr. Milan Hausner uvádí 4 období, které jsou typické pro změny chování v rodině.

1.období

Toto období je velmi svízelné. Rodina cítí, že chování nemocného se změnilo. 

Příznaky nemoci nejsou ještě diagnostikovány a proto členové rodiny považují  chování 

nemocného za zlomyslné, obviňují ho ze schválností a z lenosti. Dávají mu povrchní rady, 

které ovšem nemají žádný význam. Chování nemocného rodinu celkově vyčerpává.

Sám nemocný také trpí, protože vidí, že ho jeho blízcí nechápou a tuší, že své jednání 

v rodině neobhájí (tamtéž, s. 45).

2.období

V druhém období se vztahy v rodině mění. Příznaky onemocnění jsou již tak 

nápadné, že je jasné, že se jedná o chorobu. Nemocný již není schopen plnit dřívější 

povinnosti. Je narušen celý denní řád rodiny a dochází k demoralizaci.

Nemocný ztrácí své postavení v rodině, jeho postavení za něj s větším či menším 

úspěchem přebírá jiný člen rodiny. Vznikají nová spojenectví. Nemocnému jsou 

poskytovány výhody, které předtím neměl, dostává se do středu zájmu a v závislosti 

na tom potlačují ostatní členové rodiny své citové problémy, protože je považují za méně 

významné než problémy nemocného (tamtéž, s. 46).

3.období

Ve třetím období se již vztahy v rodině hroutí. Chování nemocného je pro ostatní 

členy v rodině nesnesitelné. 

Až v tomto období přichází členové rodiny na to, že nedokážou nemocnému pomoci 

vlastními silami a proto vyhledávají odbornou pomoc. Zpravidla je už dost pozdě. Kdyby 

se členové nesnažili chorobu zakrývat a vyhledali odbornou pomoc dříve, prognóza by 
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byla lepší. V tomto období je nemocný většinou hospitalizován do psychiatrické léčebny 

(tamtéž, s. 46).

4.období

Ve čtvrtém období je snaha stmelit rodinný kruh opět dohromady, s tím, že nemocný 

je z něj vyřazen. Nezáleží ani na tom, zda je nemocný v tomto období hospitalizován, nebo 

pobývá doma. Rodina jeho roli zásadně odmítá a své jednání  si dokáže ospravedlnit.

Vznikají také tendence svádět odpovědnost za vývoj nemoci na ostatní. Např. členové 

rodiny svádí odpovědnost na psychiatrickou léčebnu a popírají, že jejich příbuzný byl 

vůbec nemocen. Pokud je nemocný právě hospitalizován žádají jeho propuštění bez ohledu 

na jeho zdravotní stav apod. (tamtéž, s. 46-47).

Je tedy zřejmé, že pokud onemocní schizofrenií jeden člen rodiny trpí tím celá rodina 

a proto je při léčbě žádoucí nevěnovat se pouze pacientovi, ale i jeho rodině a blízkým, což 

je jedna ze zásad spirituální péče v PL Bohnice.

4.8. Jak psychoterapeuticky jednat s lidmi trpícími schizofrenií

Závěrem bych chtěla shrnou poznatky, které se týkají komunikace s člověkem trpícím 

schizofrenií a to z toho důvodu, že tato komunikace vyžaduje specifický přístup, který je 

třeba si uvědomit. Zároveň jsou tyto rady praktické a některé z nich jsou určeny nejen 

odborníkům, ale i laické veřejnosti, protože každý z nás se může někdy setkat s člověkem 

trpícím schizofrenií a proto je vhodné vědět jak k němu přistupovat.

Rady a doporučení nejsou seřazeny od nejdůležitějšího po nejméně důležité, pořadí je 

nahodilé, rady a doporučení jsem převzala od Hausnera z knihy Duševně nemocný mezi 

námi, vybrala jsem rady, které mě osobně přišly důležité a doplnila je o vlastní komentář.

Přistupujte ke každému člověku individuálně, to co náhodou pomohlo jednomu, může 

velmi uškodit druhému. Naslouchejte jeho potřebám a co nejvíce věcí konzultujte 

společně.
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Kriticky a upřímně zkoumejte sami sebe. Při jednání s člověkem trpícím schizofrenií je 

velice důležité působit klidně a vyrovnaně, toho dosáhnete, pokud budete pracovat sami na 

sobě. Stejně klidně a vyrovnaně jednejte s jeho příbuznými, pokud budou ochotni 

spolupracovat, máte větší naději na úspěšnost při léčbě.

Jednejte tak, aby si člověk trpící schizofrenií nemohl potvrdit ani posílit své chorobné 

smyšlenky. Nevyvracejte a nevymlouvejte mu jeho bludy a halucinace, je to naprosto 

zbytečné a neúčinné, prohloubíte tím jen jeho nedůvěru k vám. Zároveň však 

nepředstírejte, že berete jeho bludy a halucinace vážně. V žádném případě nepřistupujte 

na jeho hru a nehrajte s ním divadlo. Např.pokud si přeje být oslovován jako Ježíš Kristus, 

neoslovujte ho tak. Napomáháte tím prohlubování jeho chorobného jednání.

S člověkem trpícím schizofrenií jednejte jak nejpřirozeněji dovedete. Přijměte jeho 

onemocnění jako fakt a nesnažte se jeho chování ihned změnit, pouze vás to vyčerpá 

a budete zklamáni výsledkem. Uvědomte si, že existují také věci, které změnit nemůžete, 

protože to není ve vašich silách.

V žádném případě nejednejte s pacientem jako s dítětem, je to ponižující, pacienta to 

uráží. 

Mluvte pravdu i za cenu, že dočasně ztratíte jeho důvěru a náklonnost. Pokud budete lhát 

ztratíte důvěru navždy. I drobná lež, kterou považujete za naprosto bezvýznamnou se může 

obrátit proti vám a znemožnit další komunikaci s pacientem.

Dejte pacientovi najevo, že si ho vážíte. Napomůže to vědomí vlastní důstojnosti 

pacienta, které se v průběhu léčby pomalu ztrácí. Nedopusťte, aby se u něj rozvinul pocit, 

že je zavržen, tím jen napomáháte jeho sociální izolaci.

Mluvte s ním jasně a srozumitelně. Na jeho otázky neodpovídejte vyhýbavě a nejasně, 

vzbudíte tak pochybnosti, které sníží vaši autoritu a naruší jeho důvěru. Nezapomínejte 

na to, že si pacient velice dobře pamatuje vše, co jste mu kdy řekli. I když máte dojem, že 

vás pacient nevnímá, nebo neslyší, není tomu tak.

Nenechte se vyprovokovat nepřátelským chováním pacienta, dost často je závislé 

na jeho onemocnění a není myšleno osobně. Někdy vás také pacient zkouší a pokud budete 

vůči jeho agresi neteční, pravděpodobně už vás dále zkoušet nebude. Nedávejte najevo ani 

své antipatie, naučte se ovládat.
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Nemluvte o pacientovi v termínech, o kterých si myslíte, že jim nerozumí. Především 

se jedná o odborné latinské termíny. Může si je bludně přetvořit, jejich význam si domyslet 

a jeho vlastní výklad mu pak těžko vymluvíte, raději se snažte této situaci předejít.

Snažte se o to, aby pacient dbal i o svůj osobní vzhled. Péče o zevnějšek souvisí 

s pocitem vlastní důstojnosti a ten je pro pacienta během léčby velmi důležitý.

Nedávejte pacientovi povrchní útěchy. Vycítí, že to není myšleno upřímně a že to říkáte 

jen proto, že nevíte, co říct. Neslibujte něco, co nemůžete splnit.

Nepřesvědčujte pacienta, že pravdu máte jen vy. Raději nabídněte různé možnosti 

výkladu, ale ponechte mu svobodu, aby se mohl rozhodnout pro tu možnost, která mu 

vyhovuje.

Nevystavujte pacienta situacím, o kterých předem víte, že je nezvládne. Nepřiměřeně 

ho tím zatěžujete a je dost pravděpodobné, že se mu sníží sebedůvěra.

Nevyhrožujte dalším pobytem v léčebně. Pacient není v léčebně za trest, ale proto, aby 

se vyléčil (Hausner, 1978, s. 72-76).

Jednání s člověkem trpícím schizofrenií vyžaduje mnoho trpělivosti, ale také dalších 

vlastností např. rozvahu, klid, zdvořilost, uctivost, taktnost, pravdomluvnost, rozhodnost, 

postřeh, přívětivost, laskavost a další. Jednat s člověkem trpícím schizofrenií není nic 

jednoduchého a mnohdy takové jednání vyžaduje sebezapření. Pokud sami cítíte, že 

takovému člověku nedokážete pomoci, netrapte se tím, zaměřte se na to, aby jste mu 

neublížili a jeho duševní stav se nezhoršil (tamtéž, s. 76-77).

„Nezapomeňme na to, že jsme si sami sobě i druhým strůjci duševní rovnováhy, ani na to, 

že lidský postoj k nemocnému je projevem kulturní úrovně a humánnosti společnosti.“ 

(Hausner, 1978, s.124) 
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ZÁVĚR

V počátcích psaní této diplomové práce jsem měla určité představy, které se 

v průběhu psaní postupně měnily.

Odklonila jsem se např. od původního záměru, apelovat na nutnost vzdělávání 

se v náboženské oblasti pro psychology a psychiatry. Po zralé úvaze a obohacení novými 

informacemi jsem z tohoto nároku polevila. Došla jsem k závěru, že každý je odborníkem 

především ve svém oboru a tomu by se měl také naplno věnovat. Ze strany duchovních 

ovšem stále zastávám názor, že duchovní pracující s lidmi trpícími schizofrenií by měl být 

speciálně vyškolen v oblasti psychiatrie. Také jsem původně chtěla do práce zařadit větší 

množství rozhovorů s pacienty PLB, ale nakonec jsem dala přednost rozhovorům 

s odborníky.

Cílem práce bylo přiblížit duchovní život lidí trpících schizofrenií a ukázat ho jako 

velmi bohatý. Tento cíl je částečně splněn, ale záměrně ponechávám prostor pro další 

bádání, protože témat je mnoho a tato práce slouží jen k základní orientaci v problematice 

vztahu schizofrenie a náboženství. Jsem si vědoma, že témata nejsou rozpracována 

do hloubky, ale to ani nebyl záměr. 

Podařilo se mi upozornit na to, že duchovní dimenze lidské existence je při léčbě 

schizofrenie přehlížena, přitom studie ukazují, že efektivní léčba tuto dimenzi vyžaduje, 

což byla i hypotéza, která je tímto potvrzena.

Velké nedostatky při léčbě schizofrenie spatřuji v nedostatečné duchovní péči 

a ve fungování multidisciplinárního týmu, který v praxi sice existuje, ale členové týmu 

spolu až na výjimky nekomunikují, tím pádem ani nespolupracují. Což zabraňuje 

komplexní léčbě i v případě, že je do ní zahrnuta duchovní péče.

Závěrem bych také zmínila, že Mgr. Jiří Motl v současnosti píše disertační práci 

na téma Setkání světa náboženství a světa psychiatrie na poli psychotických onemocnění. 

Tato práce může v budoucnu zajímavým způsobem doplnit některé informace o problematice 

vztahu náboženství a schizofrenie z pohledu religionisty.
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