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Úvod    

Téma potřeb lidí s duševním onemocněním je, dle mého názoru, tématem velmi 

aktuálním. Nejen profesionálové v pomáhajících profesích, tj. praktičtí lékaři, psychiatři, 

psychoterapeuté, sociální pracovníci apod., ale také rodinní příslušníci, partneři, přátelé, 

sousedé, oficiální zástupci komunity a jiní se ptají po potřebách svých pacientů, klientů, 

partnerů, přátel, sousedů a občanů s duševním onemocněním a tyto otázky míří především 

k tématu odlišnosti, specifičnosti těchto potřeb od té „normální“, „zdravé“, „intaktní“ 

populace. 

Prostřednictvím své praxe terénního sociálního pracovníka, který se v kontextu své práce 

setkává s lidmi s duševním onemocněním a s jejich blízkými, velmi často v prostředí jejich 

domova, tedy ve velmi intimním prostoru a často i ve velmi intimních situacích, které s sebou, 

hovořím-li o oblasti psychotických onemocnění, obvykle nese nástup akutních symptomů 

nemoci, jsem došla k závěrům, že tyto potřeby nejsou jiné než moje potřeby, než potřeby lidí 

v mém okolí, kteří zkušenost s duševním onemocněním nemají. Jiná je cesta k nim; je 

mnohdy dlouhá a nejasná, člověk se někde v jejím prostředku může ztratit a nedojde tak k cíli 

anebo dojde někam jinam, co cíl zdánlivě připomíná.  

Možnost opřít se o vhodné nástroje pro mapování a hodnocení potřeb lidí s duševním 

onemocněním, jejichž použití v praxi můžeme právě ze zkušenosti vlastní praxe hodnotit jako 

smysluplné a užitečné, může nejen nám, sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím 

profesím, ale i blízkým našich klientů, potažmo našim klientům samotným, tuto cestu 

v mnohém usnadnit. 

Camberwellský dotazník pro šetření potřeb (CAN) lidí s duševním onemocněním je, 

dle mého názoru, jedním z nich. Přestože už v současné době není jediným nástrojem, který 

v procesu mapování a hodnocení potřeb u svých klientů používám, stále je pro mě nástrojem, 

který mi pomáhá pojmenovat a zhodnotit aktuální stav ve vztahu k potřebám v jednotlivých 

oblastech života mých klientů, identifikovat zdroje podpory v jejich životě a nastínit případné 

oblasti naší spolupráce, díky čemuž je  významnou oporou  v mojí práci.  

Camberwellský dotazník pro šetření potřeb vznikl jako výsledek snah kolektivu autorů 

z londýnského Psychiatrického institutu při King´s College jako standardizovaný nástroj 

pro mapování potřeb lidí s dlouhodobým duševním onemocněním, verze určená pro použití 

v praxi existuje od roku 1999. Do češtiny tento nástroj později přeložil kolektiv autorů 

z pražského Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Určitým specifikem tohoto nástroje je 



6 

fakt, že se mimo jiné zaměřuje také na psychotické symptomy a jejich zvládání u klienta,  

díky čemuž je v našem prostředí v rámci sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním 

používán jako nástroj první volby u klientů s diagnózou z psychotického okruhu. Kromě 

mapování potřeb na úrovni jednotlivce je tento nástroj používán také ke zjišťování efektivity 

sociálních služeb a toto dvojí použití bývá hodnoceno jako další jeho velký přínos.  

 Pro mě je CAN nejen prvním nástrojem, který jsem se v praxi pro mapování potřeb 

svých klientů naučila používat (a vděčím tomu především své předchozí pracovní zkušenosti 

ve Fokusu Praha o. s.), ale je také nástrojem, který i v porovnání s dalšími nástroji, s nimiž 

jsem se setkala během své praxe, obstál a získal mezi nimi nezastupitelné místo.  

Ve své bakalářské práci bych chtěla tento nástroj popsat z hlediska metodologického 

i z hlediska jeho používání v praxi, nastínit, jakým způsobem jsem ho během svého působení 

ve Fokusu Praha o. s. ve své praxi používala já a zhodnotit, zdali bylo jeho použití užitečné 

pro další spolupráci se zájemci o služby i stávajícími klienty této organizace poskytující 

sociální služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním. 

Nejprve bych se ovšem v této práci pokusila teoreticky uchopit problematiku lidských 

potřeb jako takových, k čemuž mi, jakožto sociálnímu pracovníkovi (jímž jsem z profesního 

hlediska), kromě odborné literatury bude užitečný úhel pohledu obecné psychologie, jímž, 

doufám, dovedu lépe nahlížet díky své předchozí zkušenosti se studiem psychologie 

na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  
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 I. TEORETICKÁ ČÁST  

 1. Potřeby a jejich hodnocení 

Dříve, než se budeme zabývat procesem hodnocení potřeb u lidí s duševním 

onemocněním a způsoby tohoto hodnocení, měli bychom mít představu o obsahu pojmu 

potřeba a také o tom, jak fenomén potřeb zapadá do kontextu lidského chování 

a prožívání, s jakými mechanismy souvisí a jaká specifika můžeme popsat v případě 

potřeb lidí s duševním onemocněním.  

Podíváme se také na některé klasifikační teorie lidských potřeb, které s obecným 

pojetím potřeb velmi úzce souvisí. 

Na základě tohoto obecného rámce se poté budu v této práci věnovat specifickým 

potřebám lidí s duševním onemocněním a ve stručnosti také, vedle Camberwellského 

šetření potřeb, i některým dalším z metod jejich hodnocení. 

 

 1.1  Definice potřeb z obecného hlediska 

Nakonečný (1997) uvádí, že pojem potřeby má více významových rovin. Může 

se jednat například o rovinu ekonomickou, kriminalistickou, fyziologickou aj. – toto jsou 

nepsychologické roviny pojetí potřeb; psychologická rovina je pak v tomto kontextu 

specifická. 

Hartl a Hartlová ve svém Psychologickém slovníku (2004, s. 444) definují potřebu 

jako „nutnost organismu něco získat anebo něčeho se zbavit“, případně „stav lidského 

organismu, který znamená porušení vnitřní rovnováhy nebo nedostatek ve vnějších 

vztazích osobnosti“. 

Nakonečný (1997b) ve svém dalším pojetí popisuje potřeby buď z čistě 

psychologického hlediska – v tomto pojetí se jedná o puzení k aktivitě, které se postupně 

zaměřuje na dosahování určitého cíle; Anebo z pohledu biologického – v tomto pojetí pak 

pojem potřeba vyjadřuje stav porušení vnitřní fyziologické rovnováhy organismu. 

Nakonečný také uvádí, že biologické potřeby nemusejí mít vždy psychologickou odezvu. 

Obecně psychologické potřeby pak tedy (podle Nakonečného, 1997) vyjadřují 

motivační stav, který během svého vývoje postupně nachází svůj předmět a s ním spojený 

instrumentální vzorec chování. Společně s motivy pak vyjadřují psychické stavy, které 
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jsou si komplementární. V případě zjednodušujícího pohledu bývají potřeby chápány jako 

druhy motivů. 

  Hartl a Hartlová (2004, s. 444) také uvádějí, že „komplementárním pojmem 

k potřebám jsou hodnoty, jejichž výběrem mohou být potřeby uspokojovány; zatímco 

systém potřeb se ve vývoji lidstva podstatně nemění, hodnoty jsou proměnlivé“. 

Hrabal, Man a Pavelková (1984) popisují potřeby jako motivační činitele, přičemž 

se projevují pocitem vnitřního nedostatku nebo přebytku. Podle Nakonečného (1997, 

s. 125-126) se v případě potřeb jedná o motivy vyjadřující „nedostatky na úrovni 

fyzického i sociálního bytí člověka“, kdy redukce těchto potřeb je jedincem prožívaná 

jako různé druhy uspokojení (Nakonečný uvádí např. nasycení, odpočinek, pocit úlevy 

při vyhnutí se nebezpečí, pocit úspěchu, osobního významu apod.) 

Z úhlu pohledu sociální práce je potřeba něco, co popisuje klient (pociťovaná potřeba). 

Vedle pociťované potřeby existují i potřeby reprezentované v podobě sociální služby, 

kterou využívají klienti a která obvykle znamená určitou míru podpory vedoucí k naplnění 

pociťovaných potřeb. (Matoušek, 2005) 

Matoušek (2005) dále charakterizuje potřeby jako motivy k jednání, jejichž 

neuspokojení vede k deprivaci. Deprivaci poté popisuje jako stav nedostatečného 

uspokojování základních existenčních anebo psychických potřeb. Deprivace může 

nabývat podoby absolutní – v tomto případě se jedná o stav, kdy nejsou uspokojeny 

základní existenční potřeby pro přežití  a nebo  podoby relativní, čili stavu, kdy člověk 

hodnotí svou životní situaci ve srovnání s ostatními jako nepříznivou. 

Shrneme-li výše uvedené definice, mohli bychom říci, že potřeby člověka se týkají tří 

základních oblastí lidské existence – udržení fyziologické rovnováhy člověka jako 

organismu, duševního života člověka jako individua a oblasti sociálních vztahů, kterých je 

každý člověk součástí.   

Ve své práci se ve vztahu k problematice potřeb lidí s duševním onemocněním 

zaměřím především na potřeby sociální, konkrétně na „zdravotně-sociální“ potřeby, neboť 

z tohoto konceptu vychází principy, na jejichž základech byl sestaven Camberwellský 

dotazník pro šetření potřeb. Koncept zdravotně-sociálních potřeb se pokusím 

charakterizovat níže. 
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1.2 Klasifikace potřeb 

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotný názor na definici potřeb, mohli bychom zde 

uvést také velké množství klasifikačních teorií, které se problematiky potřeb týkají. 

Z existujících pojetí klasifikace potřeb proto vyberu jen některé a to podle charakteru 

zpracovávaného tématu. 

Pro úvod do teorií potřeb vnímám jako důležité vložit stručný přehled Maslowovy 

hierarchizační teorie potřeb. Maslowova teorie je do určité míry již dnes překonaná, 

nicméně přesto má v této problematice stále své nezastupitelné místo. 

Americký klinický psycholog Abraham H. Maslow, jeden z představitelů 

humanistické psychologie, popsal koncept tzv. metamotivace. Maslow chápe, 

dle Nakonečného (1997b), potřebu v obecném slova smyslu jako podmínku udržování 

duševního zdraví. Mentální obsah potřeb chápe Maslow, jak vysvětluje Nakonečný 

(1997b), jako reprezentaci cílů člověka. Z tohoto důvodu se v termínech potřeb vysvětluje 

také chování člověka. 

Maslow zde vymezil tzv. základní potřeby – tj. potřeby fyziologické a sociální 

a tzv. metapotřeby. Základní potřeby jsou, dle Maslowa, hierarchicky uspořádány, což 

znamená, že pokud potřeby na nižší úrovni, tj. potřeby fyziologické, nejsou dostatečně 

uspokojeny, nemohou být naplněny ani potřeby vyšší, tj. potřeby sociální. Jakožto nižší 

potřeby označuje autor konkrétně potřeby fyziologické a potřebu bezpečí, do vyšších 

potřebu lásky společně s potřebou úcty, které zajišťují duševní pohodu a rozvoj osobnosti. 

Nad těmito potřebami stojí, dle Maslowa, ještě tzv. metapotřeby, které souvisí 

sebeaktualizací člověka a nejvyššími vrcholy lidského potenciálu. (Drapela, 1997 

a Nakonečný, 1997b) 

Pokud nejsou potřeby určitého stupně v hierarchii v dostatečné míře uspokojeny, další 

vzestupný krok nenastane. To však neznamená, že potřeby jedince musí být na každé 

úrovni hierarchie zcela naplněny. Naopak stížnosti na nedostatečné uspokojení potřeb 

mohou znamenat přání postoupit dál na následující úroveň hierarchie potřeb. (Maslow, 

1970) 

V kontextu hierarchizace potřeb rozlišuje Maslow také dva odlišné vzorce 

uspokojování. Vzorcem uspokojení základních potřeb je jejich redukce (např. redukce 

hladu nasycením, redukce strachu dosažením pocitu jistoty aj.); vzorcem uspokojení 

metapotřeb je jejich růst, což znamená, že se tyto potřeby stávají prakticky 
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neuspokojitelné a jejich motivační stav je trvalý, což je charakteristické pro zájmy 

(trvalejší snaha o poznání něčeho). (Nakonečný, 1997b) 

Na Maslowa navázal Alderferer, který uspořádal potřeby méně důsledně hierarchicky 

na 3 úrovně a koncipoval tak tzv. teorii ERG : 

• potřeby existenční („Existention“ - veškeré fyziologické a materiální potřeby)  

• potřeby vztahové („Relatidness“  - např. potřeba kontaktu, odezvy, začlenění) 

• potřeby růstu („Growt“ - rozvoj osobnosti, uznání, seberealizace, potřeba tvořivého 

zasahování do světa) 

Na rozdíl od Maslowovy teorie ovšem Alderferer nepojímá systém potřeb jako 

hierarchicky uspořádaný. U jednotlivých potřeb dále uvádí různé stupně konkrétnosti - 

existenční potřeby jsou zcela konkrétní, uspokojení potřeb vztahových je abstraktnější, 

uspokojení potřeb růstových je zcela abstraktní. Tento autor dále popisuje mechanismus 

uspokojování jednotlivých úrovní potřeb:  

• uspokojením potřeb existenčních nebo vztahových klesá jejich význam,  

• uspokojováním potřeb růstových se jejich význam ještě zvyšuje,  

• při neuspokojení potřeb však může dojít i k opačnému pohybu – 

od abstraktních potřeb ke konkrétním (podle Řezáče, 1998). 

Henry A. Murray (in Mikšík, 2001, s. 83) vymezuje potřebu jako „konstrukt (vhodnou 

fikci) pro označení té síly v mozku, která organizuje percepci, apercepci, procesy myšlení, 

snažení a jednání tak, že proměňuje existující neuspokojivou situaci v určité zaměření. 

Tato síla může být slabá nebo silná, okamžitá nebo trvalá, ale vždy vede k určitému 

manifestnímu chování (nebo k fantazii), které pak – je-li organismus způsobilý a vnější 

odpor překonatelný – mění počáteční okolnosti takovým způsobem, že vytváří 

uspokojivou konečnou situaci“. 

Každá potřeba má, dle Murrayho (in Mikšík, 2001), dynamickou povahu, je spojena 

s emočním doprovodem, intenzitou a dobou trvání a vede k manifestnímu chování, které 

je zaměřené na její uspokojení. 

Murray vycházel z fenomelogického pojetí potřeb a prostřednictvím použití 

tzv. Tematického apercepčního testu (TAT) popsal Murray (in Mikšík, 2001 

a Nakonečný, 1997b) tři kategorie potřeb: 
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1. viscerogenní potřeby jsou vrozené potřeby, které vznikají na základě stavů 

anebo procesů probíhajících ve vnitřních orgánech. Patří sem potřeby 

orientované na stavy nedostatku (potřeba potravy, kyslíku, podnětů z prostředí 

a interakce s prostředím), přebytku (např. potřeba defekace, sexuálního vybití 

aj.), obrany a úniku (vůči škodlivinám, bolesti aj.) 

2. psychogenní potřeby jsou potřebami získanými, „manifestními“, jedná 

se o potřeby determinované vnějšími „tlaky“. Murray zde rozlišuje celkem šest 

skupin potřeb – jedná se o potřeby spojené s neživými předměty (získávání, 

uchovávání, udržování, vytváření aj.), dále o potřeby vyjadřující ambice 

(nadřízenost, uznání, vyhýbání se ponížení aj.), potřeby vztahující se k síle 

člověka (např. vládnutí, úcta, nezávislost, napodobování aj.), potřeby spojené 

s tendencí poškodit sebe anebo druhé (útočnost, ponížení…), potřeby 

vyjadřující náklonnost (např. sdružování, pomoc, výchova apod.) a potřeby 

kognitivní povahy (hra, poznávání) 

3. skryté potřeby, mezi které řadí Murray např. obavu zůstat bez pomoci, 

ponížení, exhibicionismus, sexualitu, ale také tzv. vnitřní potřeby 

v psychoanalytickém výkladovém rámci – ideální já (potřeba realizace 

skrytých ideálů), narcismus (všechny formy lásky k sobě samému), 

integrované (např. ztotožnění vědomého chtění s tlakem svědomí) 

a konfliktové superego (asociální sklony soupeřící se zábranami vycházejícími 

z pocitů viny, studu, výčitek svědomí). 

Rotterovo pojetí potřeb je behavioristicky orientovaným konceptem a pohlíží na téma 

potřeb jako na sociálním učením získané způsoby orientace a chování v reálných anebo 

anticipovaných sociálních situacích. Rotter proto vysvětluje potřeby pouze ve vztahu 

k chování orientovanému na cíl. Člověk se, dle Rotterova pojetí, v každodenním životě snaží 

získat odměny a vyhnout se trestům. Potřeby potom vnímá Rotter jako jednotlivé cíle 

dle určitých kritérií sloučené dohromady. Cíle pak v tomto kontextu pohánějí jedince 

k uspokojení základních potřeb, které si osvojil v procesu sociálního učení.  (Mikšík, 2001) 

Dle tohoto přístupu popisuje potom Rotter 6 kategorií potřeb, které považuje 

z prognostického hlediska důležité pro cíleně orientované směřování: 
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1. Potřeba uznání, společenského postavení. Jedná se o chování zacílené na to být 

způsobilým, kompetentním, ceněným druhými v oblasti sociálních aktivit 

(např. pracovní činnost, studium, sport aj.). 

2. Potřeba bezpečí, ochrany. Tuto potřebu můžeme vnímat jako očekávání, určitý 

předpoklad, že nás druzí podporují a mohou chránit před poškozením, pomáhají 

nám dosahovat pro nás hodnotné cíle atd. (např. požadavek péče a ochrany v rámci 

rodinného systému u jednotlivých členů navzájem). 

3. Potřeba dominovat, mít autoritu a moc. V tomto kontextu se jedná, jak uvádí 

Mikšík (2001), zejména o potřebu ovlivňovat společenské a jiné aktivity ostatních, 

o potřebu rozhodovat, co je v rámci společenských aktivit žádoucí a to jak 

do projevů, tak do důsledků. 

4. Potřeba nezávislosti. Jedná se o potřebu jednat na základě vlastních rozhodnutí, 

samostatně si vymezovat své cíle a plány pro jejich realizaci.  

5. Potřeba lásky a citovosti. Jedná se o potřebu pozitivního citového vztahu ze strany 

druhých ke své osobě, o potřebu nepodmínečného přijetí ze strany druhých. 

6. Potřeba tělesného zdraví a potěšení (komfortu).  Obsahuje v sobě všechny druhy 

uspokojení vedoucí k zachování tělesného zdraví a bezpečí, k osvobození 

od tělesných bolestí a strádání. Rotter (in Mikšík, 2001) jako příklad jedné 

ze souboru těchto potřeb uvádí chování vedoucí k sexuálnímu uspokojení. 

V případě, že usilujeme o pochopení cílové orientovanosti konkrétního jedince, je třeba 

uvědomit si determinovanost procesu uspokojování potřeb třemi základními, v potřebách 

vnitřně obsaženými komponentami. Podle Rottera (in Mikšík, 2001) se jedná o tyto 

komponenty: 

1. Potenciál aktualizace dané potřeby – jedná se o pravděpodobnost toho, 

že se za určitých podmínek u člověka vyskytne chování směřující člověka 

k uspokojování konkrétní potřeby. 

2. Hodnota potřeby – ve smyslu nakolik je přiměřená a nakolik je žádoucí. 

3. Svoboda pohybu – stupeň očekávání toho, jaké chování povede k uspokojení té které 

potřeby. Např. lidé s nízkou adaptabilitou vykazují nízkou svobodu pohybu, protože 

předpokládají nedostatek dovedností anebo informací nezbytných k dosažení cíle. 

Takoví lidé se potom snaží dosáhnout cíle prostřednictvím fantazie, případně jinými 

cestami, které umožňují vyhnout se selhání a zabránit riziku neúspěchu. 
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V Rotterově konceptu (in Mikšík, 2001) jsou potřeby vnímány jako významné motivační 

aspekty osobnosti, které se manifestují prostřednictvím naučeného a situačně aktualizovaného 

chování orientovaného na cíl, které jsme si osvojili mimo jiné i díky jedinečné schopnosti 

člověka myslet a anticipovat. 

Albert Pesso a Diana Boyden, autoři Pesso-Boyden psychomotorické terapie, popisují 

(in Dušek a Večeřová-Procházková, 2010) 5 základní potřeb v životě člověka: 

• První z těchto potřeb je potřeba místa. Tato potřeba znamená potřebu přijetí člověka 

okolím takového, jaký je – to, že bude mít prostor v mateřském lůně, po narození 

v náruči rodičů, později v rodinném systému, mezi blízkými, přáteli. V dospělosti 

s touto potřebou úzce souvisí potřeba cítit se doma, vědomí toho, že „jsem tu správně“ 

a „nejsem mimo“. 

• Druhou z těchto potřeb je potřeba bezpečí, ochrany. Pokud člověk během života zažije 

včas zkušenost, že je chráněn, pro jeho další život to znamená prožitek pocitu bezpečí 

a v tomto kontextu nabytí schopnosti žít aktivně.  

• Třetí významnou potřebou je potřeba péče a výživy. Jedná se nejen o jídlo a péči, 

něžnost, doteky v doslovné podobě, ale také dostatek podnětů, kontaktů, vztahů, 

vzdělání, zájmy, nacházení smyslu ve vykonávaných činnostech. Dle přístupu Pesso-

Boyden (in Dušek a Večeřová-Procházková, 2010) existuje předpoklad, že kdo je 

v tomto ohledu dobře živen (péčí, podněty, vztahy aj.), má v dospělosti pocit naplnění, 

nasycení, netrpí přehnanými pocity prázdnoty.  

• Čtvrtou potřebou, očekáváním od života, které popisuje koncept Pesso-Boyden, je 

potřeba podpory. Toto pojetí vychází z předpokladu, že „kdo je podporován, necítí se 

být na věci sám“ (podle Duška a Večeřové-Procházkové, 2010, s. 357). Lidé, kteří 

pocítili v dětském věku dostatek podpory od pečujících osob i širšího okolí, pak mají 

velmi dobrou schopnost si podporu zajistit i v dospělosti. Takoví lidé se cítí 

kompetentní, mají energii, necítí se slabí vůči druhým, bezmocní vůči okolnostem, 

s nimiž se během svého života potkávají. 

• Pátou potřebou je (podle Duška a Večeřové-Procházkové, 2010)  potřeba limitu. Být 

limitován znamená v tomto kontextu vědět, kdo jsem a kdo nejsem, odkud kam sahá 

můj vliv a kde začíná vliv druhých. Mít dobře zažitý limit znamená být schopen jít 

do věcí naplno beze strachu, že tím způsobím nějakou újmu sobě či druhým.  
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Tyto potřeby člověka jsou nejprve naplňovány v děloze matky: je v ni místo, ochrana, 

výživa, podpora; je v ní i limit (je pružná, ale i pevná). Po narození je plnění potřeb 

na rodičích - nejprve zcela konkrétně - dotykem a kontaktem, později symbolicky - verbálně 

i neverbálně (např. mimikou). Jak dítě vrůstá do společnosti, nachází své místo, ochranu, 

výživu, podporu a limit v širším než pouze v rodinném okruhu. Projde-li člověk bezpečným 

vývojem dle tohoto pojetí, má v dospělosti natolik rozvinutý smysl pro uvedené potřeby, 

že sám umí úspěšně vyhledávat okolnosti, v nichž se cítí "doma". Cítí se bezpečně a dobře 

detekuje ohrožení, umí vyhledat to, v čem zažívá smysl, vytvořit si okruh lidí, kteří 

mu v případě potřeby poskytnou podporu a nakonec sám dobře zná své hranice (podle 

Siřínka, 2011). 

Bohumila Baštecká (2012) vytvořila společně s kolegy z  Psychosociálního intervenčního 

týmu ČR na základě zkušeností se zacházením s potřebami lidí, kteří se setkali s neštěstím, 

tragédií koncept bio-psychosociálně-spirituální růžice potřeb, hodnot a zdrojů. Tento koncept 

je v současné době autory používán jako nástroj sloužící pro vytvoření návrhu intervence, 

pomoci a podpory u lidí, kteří si prožili setkání s neštěstím. Koncept vychází z holistického 

přístupu k člověku, z pojetí bio-psycho-sociálních příčin a důsledků nemoci s akcentem 

na kontext spirituality. 

Podle tohoto pojetí má každá potřeba význam  právě v komplexitě rovin bio-

psychosociálně-spirituálních a v hodnotových souřadnicích vztahu člověka k sobě, k druhým 

a ke světu. Nástroj má podobu kruhového diagramu mezí rovinami těla, vztahů, jáství 

a ducha, kdy do středu tohoto diagramu se postaví člověk v jeho životní situaci (Baštecká 

uvádí příklad babičky po roce od nehody, při níž byl při procházce s ní sražen autem její malý 

vnuk, kterého měla hlídat; z pohledu vlastní profese si zde dovedu představit mladého člověka 

po první atace schizofrenie, aktuálně ve fázi remise, který zhodnocuje a přemýšlí nad tím, jak 

nyní žít dál společně s nemocí). 

Zajímavé na tomto pojetí je, že v kontextu potřeb a hodnot pracuje také se zdroji člověka 

(formálními i neformálními – rodiče, partner, přátelé, sousedé, místní služby a instituce) 

a zabývá se taktéž jeho vnitřními silami – vnitřním silám lze rozumět zčásti jako postojovým 

hodnotám v logoterapeutickém slova smyslu, zčásti odpovídají cnostem. (Baštecká, 2012) 

Baštecká (2012) v tomto kontextu také zdůrazňuje fakt, že porozumění potřebám 

a hodnotám je vždy porozuměním v dynamickém slova smyslu, to znamená situační, 

pro konkrétního člověka v konkrétní situaci v daném čase.  
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Podívejme se nyní na téma potřeb lidí s duševním onemocněním např. optikou 

Maslowovy hierarchizační teorie potřeb. U lidí s psychotickým onemocněním je velmi často 

narušena jedna ze základních potřeb dle Maslowova pojetí – potřeba bezpečí. Ve chvíli, kdy 

dotyčný prožívá situaci ohrožení (např. někdo mu chodí do bytu, ubližuje jeho rodině, 

vyměňuje mu v bytě věci, někdo ho chce otrávit, vyměňuje mu jídlo, někdo ho sleduje nebo 

mu usiluje o život), není schopen zaměřit si na potřeby vyšší – běžně, tedy ve chvílích, kdy 

se takový člověk cítí bezpečně, obvykle hovoří o samotě a reflektuje potřebu přátelského nebo 

partnerského vztahu, v případech ohrožení je ale naplnění potřeby bezpečí prioritní. 

Jiným příkladem, který naopak Maslowovu teorii nepotvrzuje, je příklad člověka 

s psychotickým onemocněním, který žije s přesvědčením, že byl např. vyvolený k tomu, 

aby zachránil město, svět před blížící se katastrofou, pomohl změnit lidstvo, uzdravil 

nemocné apod. Takový člověk jde přímo za naplněním potřeby sebeaktualizace a často 

se stává, že přitom opomíjí uspokojování těch základních potřeb („nestíhá“ jíst, spát, jde 

za svým cílem i přes hrozbu vlastního ohrožení). 

Chceme-li se věnovat potřebám lidí s duševním onemocněním, je třeba dobře rozumět 

potřebám jako teoretickému konceptu a jak vidíme výše, i seznámení se s teoretickými 

koncepty potřeb je důležité. Mnohdy nám mohou pomoci porozumět souvislostem a ukázat 

nový směr – například v případě klienta, který reflektuje obavy z toho, že mu někdo chodí 

do bytu a vyměňuje mu věci, se zaměříme na tento pocit ohrožení; přestože můžeme vnímat 

fakt, že se klient také mimo jiné cítí velmi osamělý, nabídka docházení do denního centra 

pravděpodobně primárně nepomůže k naplnění jeho aktuálně naléhavé potřeby bezpečí. 

 

 1.3  Specifika potřeb lidí s duševním onemocněním 

„Jsem přesvědčený o tom, že lidé s duševním onemocněním jsou lidé jako my, přitom jsou 

často vykazováni, vylučováni, slýchávám, to je blázen, patří do blázince. Nemyslím si, že lidé 

s duševním onemocněním nutně potřebují blázinec. Jejich největší potřebou, tak, jak se s tím 

setkávám ve své práci, je potřeba přijetí, potřeba lidského kontaktu. Člověk, o němž říkají, 

to je blázen, patří do blázince, Vás očekává, na stole jsou dva hrnky s čajem – jeden pro něho, 

jeden pro Vás, na stole je talířek s buchtou, jedna pro něho, druhá pro Vás; rozdělí se s Vámi 

o to, co má, byť žije v naprosté bídě (=existenční minimum), je rád, že jste přišel, i když 

to třeba neumí dát najevo jinak než tou buchtou, tím čajem“. 
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Pracovník terénního týmu neziskové organizace poskytující sociální služby lidem 

s duševním onemocněním, beseda na téma „Život s člověkem s dlouhodobým duševním 

onemocněním“ v rámci Týdnů pro duševní zdraví, říjen 2011 

 

Potřeby lidí s duševním onemocněním jsou významným tématem a zároveň jedním 

ze základních východisek metody práce psychosociální rehabilitace.  

Ještě předtím, nežli se ale budu věnovat problematice potřeb lidí s duševním 

onemocněním a jejich případným specifikům, bych se ráda podívala na duševní onemocnění 

jako takové, tedy na to, co duševní nemoc, onemocnění, zkušenost s duševním onemocněním 

znamená z hlediska medicínského, sociálního i z hlediska jeho nositelů. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) popisuje soubor klinických příznaků 

a diagnostická vodítka nemocí v Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí a přidružených 

zdravotních problémů (MKN 10). Písmeno F v této klasifikaci zastřešuje duševní poruchy 

a poruchy chování. Dle MKN 10 jsou pod kódem F zahrnuty následující okruhy duševních 

poruch: 

- F00-F09 Organické duševní poruchy, včetně symptomatických 

- F10-F19 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních 

látek 

- F20-F29 Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy 

- F30-F39 Poruchy nálady (afektivní poruchy) 

- F40-F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy 

- F50-F59 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami 

a somatickými faktory 

- F60-F69 Poruchy osobnosti a chování dospělých 

- F70-F79 Mentální retardace (duševní opoždění) 

- F80-F89 Poruchy psychického vývoje 

- F90-F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci 

- F99 Nespecifikovaná duševní porucha 

 

 Opakem nemoci je zdraví a zdraví v obecném slova smyslu definovala Světová 

zdravotnická organizace již v roce 1948 jako „stav plné tělesné, duševní i sociální pohody, 

nikoli pouze jako nepřítomnost nemoci či vady“. Tato tělesná, duševní i sociální pohoda je 
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potom, dle tohoto pojetí (WHO in Malá a Pavlovský, 2002, s. 10), popsána jako „výsledek 

souladu vzájemné interakce organismu a prostředí“. „Nemoc je souhrnem reakcí organismu 

na poruchu rovnováhy mezi ním a prostředím“. 

Duševní nemoci jsou ovšem v mnohých ohledech velmi specifickou skupinou nemocí. 

Pro širokou veřejnost jsou duševní nemoci velmi často nepochopitelné, vyvolávají strach 

a obavy. Jak uvádí Malá a Pavlovský (2002), duševní onemocnění mají také vyšší souvislost 

se sociálně patologickými jevy (sebevražednost, závislost na alkoholu a jiných návykových 

látkách aj.) než onemocnění tělesná. Člověk se zkušeností s duševním onemocněním si navíc 

nese břímě hodnocení této zkušenosti ostatními lidmi, velmi často dochází ke stigmatizaci 

a toto stigma psychiatrického pacienta má negativní důsledky pro léčbu dotyčného, přičemž 

také vede ke stigmatizaci psychiatrie jako oboru.  

Jak uvádí Malá a Pavlovský (2002), hranice mezi zdravím a nemocí (včetně duševních 

poruch) se posouvá a mění a to jak historicky, tak transkulturálně. V tomto kontextu mohu 

z vlastní zkušenosti porovnat pojetí duševního zdraví ve dvou různých kulturních oblastech - 

například ten, kdo v indickém Paňdžábu je váženým členem komunity, protože dokáže 

předvídat budoucnost a těší se dalším zvláštním schopnostem, je v našem prostředí obvykle 

označován za blázna a mnohdy má i příslušnou diagnostickou „nálepku“. 

Lidé s duševním onemocněním představují, jak uvádí Weeghel (2009), heterogenní 

skupinu. Jedná se jak o mladé lidi s krátkou zkušeností s duševním onemocněním, tak o starší 

osoby se závažnými, většinou dlouhodobými psychickými problémy. Podíváme-li 

se na přehledovou klasifikaci duševních poruch dle MKN 10, máme možnost poznat, že také 

z diagnostického hlediska je tato skupina velmi rozmanitá. Psychické poruchy, jimiž trpí, jsou 

odlišné co do svých projevů i příčin vzniku. Jedná se o klienty a pacienty s onemocněním 

z psychotického okruhu, tedy se schizofrenií a příbuznými poruchami, dále o klienty 

a pacienty s těžkými afektivními poruchami (deprese, úzkostné poruchy, bipolární afektivní 

poruchy), organickými poruchami, poruchami osobnosti, poruchami aktivity a pozornosti, 

těžkou reakcí na stres a poruchou přizpůsobení, závažnými závislostmi a jejich kombinacemi. 

Diverzita se ještě zvýší, uvědomíme-li si fakt, že ženy a muži této cílové skupiny se do jisté 

míry liší ve svých problémech i potřebách; záleží mimo jiné i na tom, v jaké životní fázi 

se právě nacházejí, jaký mají socioekonomický status, zdali jsou anebo nejsou členy etnické 

menšiny. Kromě těchto skutečností se mohou potřeby lidí s duševním onemocněním lišit také 

především v závislosti na tom, v jaké fází nemoci se právě nacházejí. Všechny tyto 
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skutečnosti je třeba při mapování potřeb klientů a pacientů s duševním onemocněním mít 

na paměti a pozorně si jich všímat.  

Nejprve bychom si měli položit základní otázku, zdali vůbec a do jaké míry jsou potřeby 

lidí s dlouhodobým duševním onemocněním odlišné od potřeb intaktní populace, tedy těch, 

kteří v tomto kontextu nemají zkušenost s duševním onemocněním.  

 

1.3.1 Koncept zdravotně-sociálních potřeb  

„Chtěl bych mít normální, šťastnou rodinu, starat se o přítelkyni a o syna, vynahradit jí 

i jemu ten, čas, kdy jsem s nima nemohl bejt.“ Lukáš, 23 let 

„To, že za mnou jezdíte,  pro mě je užitečný, mě to uklidňuje.“ Ivana, 58 let. 

„Tak teďkonc to chci hlavně nějak zvládnout s těma penězma, než dostanu ten důchod 

a do budoucna pak najít nějakou práci na zkrácenej úvazek, třeba v chráněný dílně. A nějakej 

partner, přítel, jo, to bych chtěla…a rodinu. Tak uvidíme, no.“ Kristýna, 37 let 

„Nic mě nebaví, je to takový divný, nevím, jakej to má smysl, to lidský konání a můj život 

v tom. Chtěl bych, aby mě těšil den.“ Luboš, 38 let 

„Chtěl bych bejt doma, ve svým bytě a chodit na procházky s pejskem jako dřív.“ Čeněk, 

47 let 

„Nechci bejt nesvéprávná.“Iva, 34 let. 

„Chtěl bych najít hodnou dívku.“ Martin, 38 let 

„N ějak vyplnit tu prázdnotu...dodělat si školu, chybí mně zařazení, smysl“.  Jan, 21 let 

„Já bych strašně chtěla, aby mě lidi brali jako normální. Chtěla bych bejt užitečná, 

prospěšná lidem, ohodnocená za svoji práci.“ Agáta, 45 let 

„Chtěla bych najít cestu k našim, usmířit se se svojí mámou.“ Anna, 45 let 

„Chtěl bych do lepšího zařízení, von mi to primář slíbil, že pudu do lepšího ústavu, že by 

tam nebyly ty mříže, že bych měl větší svobodu.“ Karel, 47 let 

„Pomůžete mi najít partnera?“ Anna, 47 let 

 

Tématem odlišnosti, případně existence specifických potřeb u lidí s duševním 

onemocněním se blíže zabývá Sochorová (2005). Sochorová vychází z  Phelana a kol.. (1995) 

a souhlasně s těmito autory upozorňuje na fakt, že ačkoliv lidé s duševním onemocněním, 

především dlouhodobého charakteru, mají některé specifické potřeby, většina z nich 

se podobá těm, které mají lidé duševně zdraví (např. potřeba bydlení, dostatku peněz apod.). 
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Lidé s dlouhodobým duševním onemocněním mají navíc vícečetné potřeby, které není vždy 

lehké profesionály rozpoznat. U duševního onemocnění jde zejména o současně se vyskytující 

zdravotní i sociální potřeby (taktéž Slade, Thornicroft a kol., 1999). 

V současné době je u nás komunitní péče pro lidi s duševním onemocněním plánovaná 

se snahou, aby poskytované služby vycházely právě ze zdravotně-sociálních potřeb jejich 

uživatelů. Tyto potřeby u lidí se závažným dlouhodobým duševním onemocněním ale bohužel 

zůstávají naplněny jen částečně. Používání adekvátních hodnotících nástrojů a dovednost je 

vhodným způsobem administrovat, s přihlédnutím ke specifickým potřebám lidí s duševním 

onemocněním a také individuálním potřebám každého klienta/pacienta v tomto procesu, tvoří 

v tomto kontextu jeden ze základních prostředků na cestě k jejich naplnění.  

V našich podmínkách stále přetrvává hodnocení potřeb klientů a pacientů s duševním 

onemocněním založené na hodnocení profesionálů (lékařů, terapeutů apod.). Pohled 

klinického pracovníka však často nezohledňuje názor pacienta anebo klienta. (Probstová, 

Šelepová, Dragomirecká, Kalvoda, Sochorová, Pěč, 2011) 

Mapování klinických a sociálních potřeb pacientů a klientů s duševním onemocněním 

(především schizofrenií) probíhá již několik desetiletí, nicméně snahy o to je blíže zkoumat, 

porozumět jim a vycházet z nich při spolupráci s těmito klienty a pacienty se objevují 

až v několika posledních letech. (Middelboe in Probstová, Šelepová, Dragomirecká, Kalvoda, 

Sochorová, Pěč, 2011) 

V tomto kontextu se jedná hlavně o zkoumání pohledu uživatele na služby péče o duševní 

zdraví a rostoucí zapojování uživatelů do plánování těchto služeb, s cílem zvýšit odpovědnost 

klientů, jejich rodin či jiných pečujících osob za proces vzájemné spolupráce s profesionálem 

v rámci poskytované sociální služby. (Fakhoury in Probstová, Šelepová, Dragomirecká, 

Kalvoda, Sochorová, Pěč, 2011) 

Ve své praxi sociálního pracovníka terénního týmu zaměřeného na podporu klientů 

s duševním onemocněním se ve spolupráci s klienty setkávám se zaměřením na otázky kvality 

života. V procesu sdílení životního příběhu klienta nebo klientky s mojí osobou a následného 

společného hledání oblasti nebo oblastí, které by mohly být tématy našeho setkávání 

za podmínky, že to klient/klientka vnímá jako přínosné či užitečné, velmi často narážíme 

na téma nalezení smyslu – aktuálního smyslu života s nemocí nebo obecné hledání životního 

smyslu Téma životního smyslu a věnování se tomuto tématu, jak se později v rámci našich 

setkávání ukazuje, jde velmi často ruku v ruce se společným odkrýváním a pojmenováváním 
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potřeb klienta/klientky a to jak v obecném slova smyslu, tak v rámci naší spolupráce 

(tedy v rámci poskytování služby sociální rehabilitace). 

Tento přístup a přístup zaměřený na potřeby člověka s duševním onemocněním vychází 

z konceptu zotavení. Tak, jak uvádí např. Říčan (2010) – cesta k potřebám lidí s duševním 

onemocněním nevede přes zaměření se na jejich zdravotní stav – tedy přítomnost či absenci 

symptomů a usilování o jeho objektivní zlepšení, nýbrž má mnohem širší kontext a silný 

individuální aspekt.  Hledání této cesty má smysl ve chvíli, pakliže se buduje na základech 

sdílení osobního příběhu dotyčného a jeho porozumění, dobré orientaci v kontextu příběhu 

atd. a tato cesta směřuje k pochopení sebe, přijetí vlastní odpovědnosti, nalezení životního 

smyslu a sebeúcty. 

 

1.3.2 Hodnocení potřeb u lidí s duševním onemocněním 

Kromě Camberwellského šetření potřeb, o kterém se zmíním níže, seznamují Slade, 

Thornicroft, Loftus, Phelan a Wykes  (1999) ve svém manuálu popisujícím nástroj 

a vysvětlujícím použití CAN v praxi čtenáře ještě s následujícími nástroji: 

 

Medical Research Council´s (MRC) Needs for Care Assessment (NCA) 

Tento nástroj byl vytvořen pro identifikaci takových potřeb, které jsou v životě 

klienta/pacienta naplnitelné. Šetření potřeb MRC NCA popisuje potřebu jako přítomnou 

v případě, že úroveň fungování klienta/pacienta klesne, nebo hrozí, že klesne, pod předem 

stanovenou úroveň a zároveň existuje-li nějaká odstranitelná, nebo potenciálně odstranitelná, 

příčina. Potřeba je chápána jako naplněná v případě, že problém klienta/pacienta přitahuje 

takovou péči, která je alespoň částečně efektivní a současně neexistuje žádný jiný typ péče 

s větší efektivitou. Nenaplněná potřeba se stává, dle diagnostických kritérií tohoto nástroje, 

nenaplněnou v případě, že problém přitáhne jen částečně efektivní péči nebo žádnou 

a zároveň přitom efektivnější formy péče existují. (Slade, Thornicroft, Loftus, Phelan 

a Wykes, 1999) 

V dotazníku hodnotí profesionál anebo výzkumník u klienta 9 klinických oblastí a 11 

oblastí sociálního fungování (psychotické symptomy, pomalost a nedostatečná aktivita, 

dyskineze, neurotické příznaky, demence nebo organická psychóza, fyzické potíže, ohrožující 

chování, sociálně nevhodné chování, strach, osobní hygiena, nákupy, příprava jídla, práce 

v domácnosti, doprava, kultura, vzdělání, zaměstnání, komunikační schopnosti, peníze, 
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vyřizování svých záležitostí). Vzhledem k tomu, že dotazník je vyplňován pracovníkem přímé 

péče anebo výzkumníkem, jedná se (na rozdíl od CANU), o nástroj objektivního hodnocení 

potřeb. (Probstová, Šelepová, Dragomirecká, Kalvoda, Sochorová, Pěč, 2011) 

Slade, Thornicroft, Loftus, Phelan a Wykes (1999) uvádí v souvislosti užitím tohoto 

nástroje v praxi několik problémů. Tito autoři zmiňují, že nástroj je pro běžnou klinickou 

praxi časově velmi náročný a také je spojen s problémy při používání u dlouhodobě duševně 

nemocných a duševně nemocných lidí bez domova.  

 

Cardinal Needs Schedule 

Obměnou výše zmíněného nástroje MRC NCA je nástroj pro mapování potřeb 

Cardinal Needs Schedule popisující hlavní problémy naplňující 3 kritéria: 

- pacient/klient chce pomoci se svým problémem („kritérium kooperace“) 

- problém způsobuje značnou úzkost, frustraci nebo nepohodlí okolí, které 

se o pacienta/klienta s duševním onemocněním stará 

- problém ohrožuje zdraví nebo bezpečí klienta/pacienta nebo bezpečí lidí v jeho okolí 

(„kritérium vážnosti“)  

Také v případě nástroje Cardinal Needs Schedule poukazují Slade, Thornicroft, 

Loftus, Phelan a Wykes (1999) na určitý nedostatek v jeho použití v praxi - tento nástroj je, 

dle mínění těchto autorů, vhodný spíše pro zkušené výzkumné pracovníky. (Slade, 

Thornicroft, Loftus, Phelan a Wykes, 1999 a Kalvoda, Šelepová, Probstová, 2005) 

 

Bangor Assessment of Need Profile 

 Nástroj se skládá ze sebehodnotícího formuláře, který krátce a jednoduše zjišťuje 

vyjádřené potřeby lidí s dlouhodobým duševním onemocněním a formuláře k mapování 

potřeb pacienta/klienta podle vnímání jeho klíčového pracovníka. Potřeba je zde chápána jako 

přítomná, když hodnocení dané položky klesne pod úroveň, kterou respondent (klient/pacient  

nebo klíčový pracovník) považují za normální nebo běžné fungování. Potřeba je nepřítomna 

v případě, když respondent pociťuje normální a nezávislé fungování.  (Slade, Thornicroft, 

Loftus, Phelan a Wykes., 1999 a Kalvoda, Šelepová, Probstová, 2005) 

 

 

 



22 

Berliner Needs Assessment Schedule 

Není již uveden v manuálu, nýbrž byl popsán Kalvodou, Šelepovou a Probstovou 

(2005). Je jedním z nástrojů mapujících subjektivní hodnocení potřeb v životě jedince. 

Berliner Needs Assessment Schedule zaznamenává názor pacienta/klienta na potřebu pomoci 

či podpory celkem v 16 oblastech jeho života. Hodnocení přítomnosti/nepřítomnosti potřeby 

se pak hodnotí následovně – 0 = nepřítomnost potřeby, 1 = existence potřeby. (Kalvoda, 

Šelepová, Probstová, 2005) 

 

 2  Camberwelské šetření potřeb a jeho využití v mapování potřeb lidí 

s duševním onemocněním 

Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (v originále Camberwell Assessment 

of Need, dále jen CAN) je metodou, která se snaží o zachycení potřeb a problémů 

se zvládáním sociálních rolí u lidí s duševním onemocněním. S touto metodou poprvé 

seznámil Phelan a kol. v roce 1995, manuál v podobě příručky později vyšel v roce 1999; 

na vývoji této metody se podílel kolektiv autorů z londýnského Psychiatrického institutu 

při King´s College, sekce komunitní psychiatrie – Mike Slade (který také spolupracoval 

na adaptaci nástroje do češtiny), Graham Thornicroft, Linda Loftus, Michael Phelan a Til 

Wykes.  

Slade, Thornicroft, Loftus, Phelan a Wykes (1999) uvádějí, že vývoj hodnotícího nástroje 

CAN ovlivnila celkem 4 základní východiska. Prvním z těchto východisek je předpoklad, 

že každý člověk má nějaké potřeby a přestože lidé s duševním onemocněním mohou 

pociťovat některé specifické potřeby, velká část jejich potřeb je shodná s potřebami intaktní 

populace (například potřeba bydlení, potřeba smysluplně naplnit den aj.). Druhým 

předpokladem je fakt, že u lidí s duševním onemocněním můžeme zaznamenat více četnost 

potřeb, které ale nemusí být vždy rozpoznány pracovníky působícími v oblasti péče o duševně 

nemocné. Z tohoto důvodu se CAN zaměřuje především na identifikaci těchto potřeb, nežli 

na jejich bližší popis. Jako třetí východisko uvádějí autoři fakt, že mapování a znovu 

hodnocení potřeb by mělo být součástí běžné klinické praxe stejně tak, jako součástí 

hodnocení poskytovaných služeb. A konečně poslední předpoklad – šetření CAN vychází 

z pohledu na potřebu člověka jako na subjektivní koncept, proto budou pravděpodobně mezi 

jednotlivci existovat rozdíly ve vnímání přítomnosti/nepřítomnosti potřeby, eventuelně toho, 

zdali je potřeba naplněna/nenaplněna a proto potřeby pacientů/klientů s duševním 
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onemocněním by tedy neměly být hodnoceny pouze profesionály, ale především 

klienty/pacienty samotnými. 

Hodnocení potřeb prostřednictvím nástroje CAN se, dle Kalvody, Šelepové a Probstové 

(2005), využívá kromě našeho prostředí také především v USA, Kanadě, Austrálii i mnoha 

státech Evropy a tento nástroj pro mapování potřeb už byl přeložen do většího počtu jazyků. 

Autoři Slade, Thornicroft, Loftus, Phelan a Wykes (1999) seznamují s nástrojem CAN 

jakožto s jednoduchým, snadno a rychle použitelným nástrojem pro mapování potřeb 

klientů/pacientů s duševním onemocněním, jenž je využitelný pro klinickou praxi 

i pro výzkumné účely. Tito autoři vyzdvihují především nenáročnost administrace tohoto 

nástroje – pomáhající pracovník nebo výzkumník by měl být schopen jej používat 

bez formálního tréninku, pouze s použitím existujícího manuálu a administrace, dle jejich 

zkušeností, nezabere obvykle více než 30 minut. 

Cílem Camberwellského formuláře pro hodnocení potřeb (dále jen CAN) je mapování 

zdravotních a sociálních potřeb pacientů a klientů s dlouhodobým duševním onemocněním.  

Potřeby v tomto významu upozorňují na oblast, ve které může pomoci určitý druh péče. 

Potřeby tedy nejsou totožné s přáním, ale (jak už bylo řečeno výše) je to „schopnost mít 

nějaký prospěch ze zdravotní a sociální péče“. (Slade, Thornicroft, Loftus, Phelan a Wykes 

1999) 

 

 2.1  Popis metody Camberwelského šetření potřeb  

Metodu Camberwellského šetření potřeb (dále CAN) bychom mohli, jak uvádí Hejzlar, 

Halíř a Fiala (2010), zařadit někam na pomezí mezi subjektivní a objektivní přístupy 

k hodnocení potřeb; na jedné straně je zde zacílení na vnímání změn v životní spokojenosti 

konkrétního jedince, klienta/pacienta s duševním onemocněním, tedy posouzení jednotlivých 

oblastí potřeb je v případě užití tohoto nástroje výchozí z pohledu uživatele sociálních 

a zdravotních služeb, na straně druhé umožňuje tento nástroj ve vztahu např. k hodnocení 

účinnosti sociální služby komparaci a kvantifikaci.  

Jak uvádí autoři manuálu Slade, Thornicroft a kol. (1999), jedná se o standardizovaný 

nástroj, který má odpovídající psychometrické charakteristiky.  

 Tento nástroj měří, podle Sladea a kol. (1999), naplněné a nenaplněné potřeby uživatelů 

služeb a pomoc, kterou již v procesu naplňování potřeb dostávají anebo by požadovali 

od okolí. V tomto kontextu obsahuje CAN otázky, které se týkají celkem 22 oblastí života 
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jedince. Pokouší se zmapovat, zda v rámci konkrétní oblasti života potřeba pomoci existuje 

anebo neexistuje. Pokud ano, tak rozlišuje potřeby naplněné (tzn pomáhá klientovi někdo 

nebo něco a neexistuje lepší dostupná alternativa pomoci) a nenaplněné (tj. tam kde chybí 

pomoc nebo je nedostačující nebo nekvalitní a existují její lepší alternativy).  Takto získané 

informace o potřebách uživatele se stávají východiskem pro další mapování, podporu, pomoc, 

léčbu, případně indikaci sociálních služeb. 

Jak již zmiňuji výše, CAN si klade za cíl zmapovat potřeby člověka s duševním 

onemocněním celkem ve 22 oblastech. Jedná se konkrétně o tyto oblasti: Bydlení, Strava, 

Péče o domácnost, Péče o sebe, Denní činnosti, Tělesné zdraví, Psychotické symptomy, 

Informace o zdravotním stavu a léčbě, Psychické potíže, Ohrožuje sebe, Ohrožuje ostatní, 

Alkohol, Drogy (psychoaktivní látky), Přátelé, Intimní vztahy, Sexualita, Péče o děti, 

Základní vzdělání, Telefon, Doprava, Peníze, Finanční dávky.  Účelem šetření je zjistit, 

ve kterých z těchto oblastí potřebuje klient pomoc (tzv. „nenaplněná potřeba“), ve kterých 

oblastech se mu jí dostalo a problém je tím zcela nebo alespoň částečně vyřešen (tzv. 

„naplněná potřeba“) a ve kterých oblastech žádnou pomoc nepotřebuje a považuje je za zcela 

neproblematické („nepřítomnost naplněné nebo nenaplněné potřeby - žádná potřeba“). 

Odpovědi respondentů jsou podle tohoto rozdělení hodnoceny na tříbodové škále:  

0 = v oblasti není žádný závažný problém (žádná potřeba) 

1 = není závažný problém nebo existuje jen mírný problém, protože je poskytována účinná 

pomoc (naplněná potřeba)  

2 = závažný problém, protože není poskytnuta pomoc nebo podpora (nenaplněná potřeba) 

Dotazník se sestaven tak, aby bylo možné jej vyplnit nezávisle na sobě jak uživatelem 

(klientem), tak profesionálem (poskytovatelem péče). Jedinečnost pohledů obou respondentů 

– klienta i profesionála je v tomto kontextu vnímána jako zisk. Hodnocení obou stran je poté 

vzájemně porovnáváno (ve zkrácené verzi CANSAS je navíc možno porovnávat hodnocení 

rodinného příslušníka klienta/pacienta). Rozdílné pohledy na potřeby konkrétní osoby mezi 

těmito stranami jsou, jak uvádějí autoři manuálu (1999), podkladem pro diskusi 

a východiskem pro sestavení individuálního terapeutického/rehabilitačního plánu. 

Je-li respondentem uživatel služeb, pak vyplňuje dotazník tazatel (profesionál), 

nejčastěji formou individuálního rozhovoru. Pokud je respondentem pracovník, obvykle 

vyplňuje dotazník sám. Autoři nástroje doporučují, aby tazatelem byl profesionál se znalostmi 
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cílové skupiny – jejích problémů, zvláštností apod. Také uvádějí, že nástroj je možné používat 

bez systematického zácviku, ale tento zácvik je doporučován. 

Šetření potřeb metodou CAN se obvykle používá při zahájení spolupráce 

s klientem/pacientem pro základní orientaci v jeho životní situaci, v problému, dále 

při potvrzení indikace pacienta/klienta do sociálních anebo zdravotních služeb, v případech, 

kdy klient reflektuje více potřeb a situace je nepřehledná, v ideálním případě je východiskem 

pro sestavení terapeutického (rehabilitačního) plánu. Metodu lze opakovat v určitém časovém 

intervalu pro měření efektivity intervencí nebo kontrolu plnění rehabilitačního plánu.  

Jak uvádí Probstová a kol. (2011) informace získané šetřením CAN mohou být využity 

nejen na úrovni jednotlivce, ale také při vyhodnocení efektivity intervencí u cílové skupiny 

uživatelů služeb. Na úrovni služby jako takové má šetření CAN potom smysl při hodnocení 

její účinnosti, kontroly, plánování rozvoje a zkvalitňování služby.  

Metoda Camberwellského šetření potřeb (CAN) existuje ve 3 základních verzích: 

� krátká verze CANSAS 

� verze klinická CAN-C (Clinical Version) 

� výzkumná verze CAN-R (Research Version) 

Podle Kalvody, Šelepové a Probstové (2005) byly vypracovány i verze pro jiné 

skupiny obyvatel, např. Camberwell Assessment of Need for the Elderly (CANE) – 

pro hodnocení potřeb seniorů. 

Níže se budeme zabývat krátkou verzí dotazníku (CANSAS) a klinickou verzí dotazníku 

(CAN-C).  

Zavedením tohoto nástroje do praxe v našem prostředí, včetně lingvistické validizace 

a pilotního testování nástroje se zabýval kolektiv autorů z Centra pro rozvoj péče o duševní 

zdraví (Václava Probstová, Pavla Šelepová, Eva Dragomirecká, Hynek Kalvoda, Gabriela 

Sochorová a Ondřej Pěč) ve spolupráci s neziskovými organizacemi zaměřenými na 

poskytování sociálních služeb pro klienty s duševním onemocněním (Bona o.p.s. a Fokusy 

Mladá Boleslav, Vysočina a Ústí nad Labem – pilotní odzkoušení nástroje). Postup testování 

nástroje CANSAS – krátké verze formuláře CAN podrobněji popisuje ve své diplomové práci 

Kalvoda (2002), lingvistickou validizaci a standardizaci CAN-C se poté ve své postupové 

práci zabývá Gabriela Sochorová (2005). Konečná verze CAN-C byla potom použita ve studii 

Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví „Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů 

k hodnocení účinnosti komunitní psychiatrické péče“ 
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 2.2  Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb – krátká verze (CANSAS) 

CANSAS je jednostránkový formulář, který se zabývá 22 oblastmi zdravotních 

a sociálních potřeb respondentů. Jedná se o stejné oblasti, které mapuje i klinická verze 

Camberwellského šetření potřeb (tedy Bydlení, Strava, Péče o domácnost, Péče o sebe, Denní 

činnosti, Tělesné zdraví, Psychotické symptomy, Informace o zdravotním stavu a léčbě, 

Psychické potíže, Ohrožuje sebe, Ohrožuje ostatní, Alkohol, Drogy (psychoaktivní látky), 

Přátelé, Intimní vztahy, Sexualita, Péče o děti, Základní vzdělání, Telefon, Doprava, Peníze, 

Finanční dávky). Také hodnocení potřeb na tříbodové škále se zabývám výše, hodnocení je 

pro všechny tři verze šetření CAN stejné. 

Respondentem může být v případě CANSAS nejen uživatel sám a poskytovatel péče 

(klíčový pracovník nebo terapeut), ale také blízká osoba uživatele (rodinný příslušník, 

partner). S uživatelem péče a jeho blízkou osobou obvykle prochází formulář klíčový 

pracovník uživatele v roli tazatele, pokud hodnocení provádí poskytovatel péče (nejčastěji 

právě klíčový pracovník), vyplňuje dotazník obvykle sám.  

Ve formuláři je nejprve důležité zakroužkovat, kdo hodnocení potřeb provádí – U jako 

uživatel péče, P jako poskytovatel péče nebo B jako blízká osoba uživatele.  

Tazatel by měl uživateli anebo jeho blízkému srozumitelně přiblížit smysl šetření, 

sdělit mu, že pokud mu bude nějaké téma nepříjemné, nemusí na otázku odpovídat 

(v takovém případě potom kódujeme 9 = není známo) a zdůraznit, že problémy nebo potřeby 

ve všech 22 oblastech, na které bude dotazován, se týkají časového období posledního měsíce. 

Slade, Thornicroft a kol. (1999) uvádějí, že administraci CANSAS je možné zvládnout 

již za 5 minut – v tomto kontextu zdůrazňují fakt, že záleží především na množství potřeb. 

Probstová a kol. (2011) ovšem zdůrazňují, že by se šetření nemělo odehrávat ve spěchu, proto 

je velmi důležité poskytnout respondentovi na projití oblastí i jeho odpovědi dostatek času. 

Kalvoda (2002) udává průměrnou dobu potřebnou na administraci CANSAS jako rozpětí 7-

22 minut. 

Administrace nástroje CANSAS je velmi podobná jako administrace nástroje CAN-C 

– tazatel (nejčastěji pomáhající profesionál) s klientem anebo jeho blízkou osobou zhodnotí 

všech 22 oblastí zmíněných výše. Na konci šetření potom sečte počet naplněných potřeb (1) 

a tuto hodnotu zaznamená do řádku A. Poté sečte počet nenaplněných potřeb (2) a zaznamená 
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do řádku B. Nakonec sečte řádky A a B, čímž dostane celkový počet oblastí, v nichž byla 

u klienta zaznamenána potřeba – tento výsledek se poté zaznamenává do řádku C. 

 Informace získané šetřením CANSAS mohou být využity především v těchto 

oblastech –  za prvé na úrovni jednotlivce, tedy konkrétního uživatele služeb, klienta 

nebo pacienta. V takovém případě slouží šetření k měření základních potřeb a jejich změn 

u konkrétního uživatele služeb v průběhu času. Druhým cílem šetření, jak uvádí například 

Probstová a kol. (2011), může být potřeba sledovat vliv intervencí na potřeby skupiny 

uživatelů služeb, změny napříč skupinou, počet klientů a jejich potřeb na jednoho 

pracovníka aj. 

 

 2.3  Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb – klinická verze (CAN-C) 

Camberwellské šetření potřeb – klinická verze bylo vyvinuto pro klinické užití v praxi; 

na rozdíl od zkrácené verze CANSAS je plná verze (jak klinická tak výzkumná) rozdělena 

na 4 sekce. V sekci první zjišťujeme přítomnost či nepřítomnost potřeby v konkrétní oblasti; 

součástí formuláře jsou i předem připravené otázky, nicméně v praxi se obvykle používají 

spíše jako návodné (např. oblast č. 7 Psychotické symptomy – manuál uvádí např. 

tuto formulaci Slyšíte někdy hlasy nebo máte problémy s myšlením? Berete léky nebo chodíte 

na injekce? Kvůli jakým potížím?) – tazatel (pomáhající profesionál) si obvykle sám připraví 

otázky tak, aby byly pro konkrétního klienta srozumitelné a on, jakožto tazatel a klient, 

jakožto dotazovaný se v tomto kontextu cítili příjemně a bezpečně. V sekci druhé potom 

zjišťujeme, jak velká je míra pomoci, které se dotazovanému dostává od neformálních zdrojů 

(příbuzní, přátelé, sousedé) a ve třetí sekci zjišťujeme jakou pomoc a v jaké míře využívá 

dotazovaný od formálních zdrojů (tedy od místních služeb) a na kolik tuto pomoc podle svého 

názoru potřebuje. Na výběr je vždy několik modelových příkladů, na základě kterých můžeme 

identifikovat, nakolik je problém silný a nakolik je poskytovaná nebo požadovaná míra 

pomoci vysoká. Při hodnocení spokojenosti s mírou poskytované formální pomoci 

postupujeme následovně: pokud klient cítí, že míra pomoci je nižší, než by podle svého soudu 

potřeboval, dají se takto identifikované potřeby vlastně nazvat jako nenaplněné. Pokud je 

poskytovaná pomoc příliš vysoká a klient to považuje za zbytečné, jedná se o tzv. „nadměrně 

naplněné“ (overmet) potřeby neboli o „poskytování nadbytečně velkého množství péče“ 

(over-provision), čímž se nástroj CAN-C hlouběji nezabývá. Pro názornost autoři Slade, 
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Thornicroft a kol. (1999) vysvětlují takové „nadměrně naplněné“ potřeby na příkladu 

hospitalizované osoby, která považuje za adekvátní ubytování mimo léčebné zařízení. 

Klinická a výzkumná verze se od sebe liší ve čtvrté sekci: ve verzi klinické je tato 

sekce využita pro záznam požadovaných služeb z pohledu uživatele (v případě, že vyplňuje 

uživatel), tedy jakési načrtnutí plánu péče na základě identifikovaných potřeb - konkrétně jaká 

se učiní opatření, kdo je provede, včetně data kontroly (v případě, že vyplňuje profesionál). 

Verze výzkumná má v této poslední sekci dvě specifické otázky - zda osoba dostává 

odpovídající typ pomoci s jejím problémem a zda je s množstvím této pomoci spokojena. 

Blíže o administraci nástroje CAN-C se zmíním v další podkapitole.  

Hejzlar, Halíř a Fiala (2010) poukazují na některé z výhod nástroje CAN-C – jedná 

se především o fakt, že nástroj nabízí díky širokému záběru oblastí, v nichž jsou potřeby 

zjišťovány, celistvý pohled na kvalitu života respondenta, systém dotazování a administrace 

formou rozhovoru jsou vhodné pro práci s lidmi s duševním onemocněním a dalším z pozitiv 

je zcela jistě také fakt, že CAN je specificky orientován na psychotické příznaky. 

 

 2.4  Administrace Camberwelského šetření potřeb (klinická verze) 

V této podkapitole bych se ráda věnovala především jednotlivým oblastem dotazníku 

CAN-C a způsobům, jak je hodnotit. Rozdíly v koncipování krátké verze, klinické 

a výzkumné verze Camberwellského šetření potřeb se zabývám výše. 

V úvodu je podstatné připomenout, že respondentem CAN-C může být buď uživatel 

služby anebo poskytovatel péče, což nejčastěji bývá klíčový pracovník uživatele. 

S uživatelem vyplňuje formulář klíčový pracovník, poskytovatel jej většinou vyplňuje sám. 

V případě, že je dotazník vyplňován společně s klientem, je důležité zaznamenávat vždy 

pouze jeho názor. Stejně tak v případě vyplňování dotazníku za poskytovatele, vyplňuje 

poskytovatel sám za sebe a ne například jako domněnku, jak by mohl uživatel tuto svou 

potřebu vnímat. 

Na začátku administrace vždy nejprve zakroužkujeme, kdo je dotazován – U jako 

uživatel nebo P jako poskytovatel. 

Tazatel by měl dotazovanému srozumitelně vysvětlit cíle šetření a seznámit jej předem 

s průběhem dotazování.  Domnívám se, že každý profesionál by v této souvislosti měl být 

flexibilní, znát dobře nástroj i jednotlivé oblasti, aby mohl klientovi jakožto dotazovanému 
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srozumitelně vysvětlit účel celého procesu, seznámit s jednotlivými oblastmi a pomocí 

srozumitelných otázek se doptat na to, jak to v konkrétní oblasti klient dle svého soudu má.   

Také je zde důležité podtrhnout fakt, že dotazovaného se ptáme na problémy nebo 

potíže, které zaznamenal za poslední měsíc a pokud je mu nějaké téma nepříjemné, má 

možnost odmítnout sdělovat bližší informace k hodnocené oblasti (pak hodnotíme 9=není 

známo). 

Vyplnění CAN-C podle jeho zahraničních tvůrců (viz. Slade, Thornicroft a kol., 1999) 

zabere v průměru 15-20 minut času. Zde autoři zdůrazňují, že záleží na množství potřeb, 

osobě dotazovaného a jeho komunikačních dovednostech.  

Dotazování ke každé z 22 hodnocených oblastí probíhá v podstatě stejným způsobem, 

specifikem oproti jiným verzím Camberwellského šetření potřeb je zde fakt, že každá oblast 

se skládá ze 4 sekcí (sekce 1 – oblasti, sekce 2 – informace o pomoci, která byla za uplynulý 

měsíc uživateli poskytována neformálními zdroji, sekce 3 – informace o formální pomoci, 

která byla za uplynulý měsíc uživateli poskytována místními službami, sekce 4 – 

zaznamenání požadované pomoci, eventuálně plán dalšího postupu – viz předchozí 

podkapitola). 

Nyní bych se ráda podrobněji podívala na jednotlivé hodnocené oblasti: 

1) Bydlení 

V této oblasti hodnotíme to, zdali má klient střechu nad hlavou. V případě, že je klient 

v současné době hospitalizován a nemá domov, kam by se mohl vrátit, hodnotíme, 

dle manuálu, potřebu jako naplněnou. Je-li klient hospitalizován a má domov, kam by 

se mohl v budoucnu vrátit, hodnotíme potřebu jako 0 (žádné potřeba). Podle manuálu  

(viz Slade, Thornicroft a kol., 1999) je to dokonce příklad tzv. nadměrně naplněné 

potřeby. 

2) Strava 

Potřeba v této oblasti je přítomná, pakliže se klientovi nedostává odpovídající stravy kvůli 

potížím s nakupováním, uchováváním potravin anebo s vařením, případně je mu 

poskytována nevhodná strava (např. v nemocnici nebo v jiném zařízení). Pokud 

se klientovi nedostává odpovídající stravy proto, že trpí nedostatkem peněz, pak 

hodnotíme v oblasti Peníze a oblast Strava hodnotíme jako 0, tedy žádná potřeba. 
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3) Péče o domácnost 

Tato oblast se zaměřuje na problémy s udržováním domácího prostředí (může mít různé 

podoby - dům, byt, pokoj na ubytovně apod.). Tuto oblast není možné za poskytovatele 

péče hodnotit u lidí bez domova (sám uživatel se ovšem může vyjádřit, jestli by to zvládl, 

když by vlastní domov měl). Tato oblast zahrnuje i drobné údržbářské práce, v tomto 

kontextu můžeme mapovat i to, jestli klient činnosti spojené s péčí o domácnost dělal 

dříve a zdali je zvládl nebo ne. 

4) Péče o sebe 

U této oblasti je dobré mít na paměti, že se vztahuje čistě k osobní hygieně, nezahrnuje 

tedy bizarní anebo neupravený vzhled. Patří sem ale také schopnost pečovat o svoje oděvy 

(např. praní, žehlení). 

5) Denní činnosti 

Tato oblast se vztahuje ke schopnosti smysluplně si naplnit den, patří sem i práce, 

zaměstnání klienta. V případě, že se uživatel není schopen zaměstnat během dne bez 

pomoci, potom má v této oblasti problém. Poskytovaná pomoc může v této oblasti 

zahrnovat chráněné zaměstnání, návštěvy denního centra nebo volnočasového klubu, 

případně činnosti s přáteli anebo rodinnými příslušníky. Pokud je ale hlavním problémem 

samota uživatele, hodnotíme v oblasti Přátelé.  

6) Tělesné zdraví 

Zde se berou v úvahu vedlejší účinky léků somatické povahy, akutní nebo chronické 

zdravotní potíže anebo problémy se zuby. 

7) Psychotické symptomy 

Zaznamenává se přítomnost psychotických symptomů (hlasy, problémy s myšlením 

apod.), vždy je důležité zaznamenat vnímání uživatele. V případě, že klient má příznaky 

pod kontrolou díky medikaci a toto sděluje, hodnotíme 1 (naplněná potřeba). Pokud 

přítomnost psychotických symptomů neguje a udává například, že ho depotní injekce 

uklidňují, pak bychom měli hodnotit 0 (žádná potřeba). Jako nenaplněnou potřebu 

bychom v tomto případě hodnotili z pohledu poskytovatele péče. 

8) Informace o zdravotním stavu a léčbě 

Tato položka zahrnuje informace o stavu, nemoci uživatele a o jeho léčbě, kromě toho 

také mapujeme, zdali má klient dostatek informací o komunitních službách v místě 

bydliště. 
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9) Psychické potíže 

V této oblasti se ptáme uživatele, jak se cítil za poslední měsíc, měla by zde být zahrnuta 

deprese a úzkost a to bez ohledu na příčinu, dále pak problémy se soustředěním pozornosti 

a problémy s pamětí aj. 

10) Ohrožuje sebe 

 Této oblasti hodnotíme nejen riziko sebevraždy a sebepoškození, ale také sklony nechat 

se zneužívat, případně vážného sebe zanedbávání (hygiena, jídlo, spánek, ignorování 

příznaků onemocnění – ať psychického nebo somatického). 

11) Ohrožuje ostatní 

I zde hodnotíme jak riziko úmyslného násilného chování vůči druhým, stejně tak jako 

riziko ohrožení okolí z nepozornosti (např. kouření v posteli a jiné formy nedbalého 

zacházení s cigaretami, shromažďování odpadků na místech, která k tomu nejsou určena 

aj.) 

12) Alkohol 

Zde se ptáme na abúzus alkoholu, rozlišovací hranicí pro tuto oblast je stav, kdy klientovi 

užívání alkoholu začne činit potíže i v dalších oblastech jeho života. 

13) Drogy (psychoaktivní látky) 

Stejný pohled na tuto oblast jako u oblasti Alkohol. Je důležité zdůraznit, že se ptáme 

i na léky užívané bez lékařského předpisu. 

14) Přátelé 

V této oblasti nás zajímá sociální život a sociální vztahy uživatele a to, jak je se svým 

společenským životem spokojen. 

15) Intimní vztahy 

Ptáme se respondenta, jestli má nebo nemá partnera a jak je s aktuální situací spokojen. 

Dále nás zajímá, zdali klient neudává (případně nehrozí) problémy v jeho partnerském 

vztahu nebo manželství. V této oblasti je důležité mít na paměti, že klient může být 

i homosexuálně orientovaný – a tato skutečnost ho samozřejmě nevylučuje z komunikace 

o této oblasti. 

16) Sexualita 

Tato položka zahrnuje jednak problémy v oblasti sexuality způsobené vedlejšími účinky 

léků, ale také nedostatek bezpečného sexu a nepřiměřenou ochranu (antikoncepci). 

 



32 

17) Péče o děti 

Ptáme se na děti do 18-ti let, konkrétně na to, zdali má klient nějaké problémy s péčí 

o ně a pokud ano, zdali dostává pomoc a jakou. 

18) Základní vzdělání 

Zajímá nás, jestli nemá klient problémy se čtením, psaním, porozuměním textu a jestli 

nemá problém rozumět formulářům v češtině. 

19) Telefon 

V této oblasti se snažíme zmapovat, do jaké míry umí klient zacházet s telefonním 

aparátem, zajímá nás mimo jiné i to, zdali je schopen přijímat a odesílat sms. 

20) Doprava 

V této oblasti hodnotíme, zdali je respondent schopen využívat veřejnou dopravu. Pokud 

není a to z fyzických anebo psychických důvodů a nedostává se mu v této oblasti pomoci, 

hodnotíme jako nenaplněnou potřebu (2). 

21) Peníze 

V této oblasti se ptáme na schopnost nakládat a hospodařit s penězi, které má uživatel 

k dispozici. V případě, že klient uvádí, že nemá dostatek peněz, hodnotíme tuto potřebu 

v oblasti Finanční dávky. 

22) Finanční dávky 

Zajímá nás, jestli má klient dostatek peněz pro zabezpečení svých potřeb, včetně 

finančních dávek, na které má nárok. 

 

 2.5  Využití dat získaných Camberwellským šetřením potřeb v praxi 

 Informace získané šetřením potřeb CAN mohou být za prvé využity na úrovni 

individuálního uživatele - pro zjištění úrovně jeho potřeb nebo pro zaznamenání změn 

u tohoto uživatele v čase. Takto mohou být zjištěny oblasti, které vyžadují další hodnocení, 

pomoc nebo léčbu. CAN-C je tak vhodný pro použití při počátečním šetření potřeb u nového 

uživatele služby a dále v určitém časovém intervalu pro měření efektivity intervencí, 

monitorování zdravotního stavu a sociální situace klienta. 

Výsledky CANu-C mohou být dále využity na úrovni služby - pro hodnocení účinnosti, 

plánování a zkvalitňování služby, jejího rozvoje i kontroly. Hodnocena může být také 

případová práce konkrétních pracovníků nebo dopad intervencí na potřeby u skupiny 

uživatelů služeb pro zaznamenání změn napříč celou skupinou. 
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Primárně byl ale CAN-C  vytvořen pro plánování péče o klienta, tedy jako běžný nástroj 

pro iniciální šetření, vytvoření terapeutického (rehabilitačního plánu) a jeho kontrolu. 

K hodnocení účinnosti služeb je primárně určena výzkumná verze CAN-R. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

 3. Uvedení do problematiky empirické části bakalářské práce 

V empirické části bakalářské práce jsem se zaměřila na použití nástroje CAN-C 

v praxi konkrétní neziskové organizace péče o duševně nemocné, o. s. Fokus Praha.  

Prostřednictvím Camberwellského formuláře pro hodnocení potřeb jsem zmapovala 

potřeby u 16 respondentů, jimiž byli zájemci o služby i stávající klienti o. s. Fokus Praha. 

Na základě tohoto mapování jsem identifikovala oblasti, v nichž potřebují respondenti 

ze zkoumaného vzorku podporu v podobě sociální služby. Dále jsem se pokusila zmapovat, 

jakou formu podpory, zdali podporu formální anebo neformální, v jednotlivých oblastech 

respondenti nejčastěji využívají. 

U výběrového vzorku 6 respondentů jsem provedla znovu mapování v půl ročním 

časovém intervalu a poté se pokusila o komparaci těchto dvou mapování. Cílem bylo zjistit, 

jak se změnily potřeby těchto respondentů po půl roce od prvního mapování, kdy vstoupili 

do služeb organizace Fokus Praha o. s. 

U všech 16-ti respondentů jsem později provedla analýzu případových studií, jejímž 

cílem bylo přiblížit proces hodnocení potřeb respondentů, seznámit blíže s jednotlivými 

případy, poukázat na již vytvořený a nebo nově načrtnout návrh intervence a ten následně 

zhodnotit.  V příloze č. 3 uvádím ukázky těchto případových studií. 

 

 4. Cíle empirické části bakalářské práce 

Hlavní cíl:   

Zmapovat, do jaké míry napomáhá nástroj CAN-C k určení oblastí, v nichž potřebuje klient 

s duševním onemocněním o.s. Fokus Praha pomoc a podporu a do jaké míry napomáhá 

k průběžnému  monitorování jeho stavu. 

 

Dílčí cíle: 

C1: Na základě vyhodnocení Camberwellského šetření potřeb, klinické verze,  u zájemců 

o služby a klientů o.s. Fokus Praha určit oblasti, v nichž potřebují respondenti podporu 

a v několika konkrétních případech popsat návrh další intervence.  

C2: Zhodnotit  účinnost intervencí u konkrétních klientů o.s. Fokus Praha navržených 

v návaznosti na šetření potřeb nástrojem CAN-C. 
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Výzkumný problém: 

Napomáhá nástroj CAN-C k identifikaci oblastí, v nichž potřebuje klient s duševním 

onemocněním formální i neformální podporu a na základě toho k vytvoření návrhu účinné 

intervence? 

 

Výzkumné otázky: 

1) Jaké jsou hlavní oblasti v nichž potřebují  lidé s duševním onemocněním pomoc 

(klienti o.s. Fokus Praha)? 

2) Kterou z těchto oblastí pomáhá lidem s duševním onemomocněním (klientům o.s. 

Fokus Praha) zabezpečit především rodina nebo jiné neformální sítě? 

3) Pro zabezpečení kterých oblastí využívají lidé s duševním onemocněním (klienti o.s. 

Fokus Praha) spíše formální podporu? 

4) Jak vypadá návrh intervence v podobě formální podpory u konkrétních klientů Fokusu 

Praha o.s.? 

5) Jakým způsobem se změnily potřeby konkrétních klientů Fokusu Praha o.s. na základě 

navržených intervencí po půl roce od prvního mapování? 
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5. Metodologie bakalářské práce 

Jako metodologické nástroje šetření jsem si ve své bakalářské práci zvolila 

Cambervellské šetření potřeb – klinickou verzi (CAN-C), bližšímu popisu tohoto nástroje 

se věnuji v teoretické části. 

Pro doplnění  informací o respondentech, které se mi z různých důvodů nepodařilo zjistit 

prostřednictvím šetření potřeb CAN-C a také pro dokreslení kontextu aktuální životní situace 

jednotlivých respondentů jsem zvolila metodu případové studie (kasuistiky). Prostřednictvím 

kasuistiky jsem se také rozhodla zmapovat navržené intevence u těchto respondentů, případně 

následný vývoj jednotlivých případů. 

Na úvod bych se ráda na případovou studii zaměřila z metodologického hlediska. 

Kasuistika, neboli případová studie, anglickým ekvivalentem case study, case history, byla 

původně lékařská metoda, která si kladla za cíl popsat a analyzovat léčebné případy a později 

se rozšířila i do dalších oborů. Často je tato metoda využívaná především v klinické 

psychologii, jako doplňková metoda také v poradenské psychologii, speciálně pedagogickém 

poradenství, sociální práci apod.  

Jak uvádí Hadj Moussová, Duplinský a kol. (2002), v případě case study se jedná 

o způsob práce s jednotlivými případy klientů, v rámci kterého si přehledně, podle předem 

stanovené metodiky, uspořádáme všechna dostupná fakta o klientovi a na základě těchto 

informací provedeme analýzu případu. Tato metoda nám umožňuje postihnout některé 

souvislosti, které nejsou na první pohled zřejmé a proniknout tak hlouběji do případu Součástí 

rozboru případu je potom kromě snahy o nalezení obecných společných rysů v individuálních 

specificích jednotlivých klientů také uvažování a možných způsobech intervence. Zpracování 

případové studie, podle těchto autorů,  také do určité míry umožňuje získání žádoucího 

odstupu od konkrétního případu. 

Kompletní údaje o klientovi, které bychom pro kasuistiku potřebovali, se nám obvykle 

shromáždit nepodaří – některé údaje mohou být pro klienta velmi intimní a nechce nám je 

proto sdělit, na jiné údaje si třeba nevzpomíná. Některé informace mohou být  přirozeně také 

zkreslené – neboť zdrojem těchto informací bývá obvykle klient, který interpretuje realitu 

ze svého hlediska, často pod vlivem vlastních emocí (Hadj Moussová, Duplinský a kol., 

2002). 
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Kasuistika má, podle Hadj Moussové, Duplinského a kol. (2002), obvykle následující 

strukturu: úvod, anamnéza klienta (rodinná a osobní anamnéza), popis a analýza případu, 

aktuální stav klienta (případu) – v případech, kdy už proběhla intervence a kasuistika je pouze 

ilustrační,  návrh intervence – v případech, kdy stavíme povahu intervence na výsledcích 

analýzy případové studie. Na úvod případové studie je vhodné uvést např. krátkou 

charakteristiku současných obtíží klienta. V kasuistice nikdy neuvádíme osobní údaje klienta 

(příjmení, bydliště apod.). 

Hadj Moussová, Duplinský a kol. (2002) popisují jednotlivé oblasti případové studie 

takto: 

• Anamnéza je základní součástí kasuistiky. Je v podstatě souhrnem dostupných 

informací o klientovi z různých zdrojů se vztahem k jeho osobní historii. 

• Popis a analýza případu – vhodné je popsat vývoj případu v čase; analýzu případu 

provádíme s ohledem na svoje odborné kompetence, schopnost rozpoznat 

jednotlivé souvislosti v rámci případu se obvykle zvyšuje s rostoucími 

zkušenostmi s touto metodou. 

• Aktuální stav klienta/případu – v kasuistice zaznamenáváme v případech, kdy 

intervence již proběhla (protože např. nejsme kompetentní osobou k intervenci, 

kasuistika má pro nás pouze ilustrační charakter – zpracování kasuistik při studiu 

apod. a nebo týká-li se naše intervence jiné oblasti, než je klientův problém). 

• Návrh intervence zahrnuje konkrétní návrhy, jak s klientem pracovat 

na odstranění problému, který se týká naší odborné kompetence. Patří sem také 

doporučení návazné péče.      

 

6. Charakteristika místa a průběhu šetření 

6.1. Charakteristika místa šetření 

Šetření k problematice využití  nástroje CAN-C jsem práváděla v  organizaci Fokus 

Praha o.s., kde  jsem v roce 2010 a 2011 pracovala na pozici terénní sociální pracovnice.  

Fokus Praha o.s. je nestátní neziskovou organizaci, která poskytuje sociální 

a zdravotní služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním na území hlavního města 

Prahy a Středních Čech. Jedná se o organizaci, která nabízí komplexní komunitní péči lidem 

s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách. Podrobněji 
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se o občanském sdružení Fokus Praha a službách určených klientům, které tato organizace 

poskytuje, zmiňuji  v Příloze č. 1 – Fokus Praha o.s. 

Ve Fokusu Praha o.s. jsem pracovala na pozici terénní sociální pracovnice v jednom 

z komunitních týmů fungujících na území hlavního města Prahy, kde jsem měla na část 

úvazku na starost kontaktní práci a na část úvazku fungovala jako Case manager. 

Náplň práce kontaktního pracovníka byla především poskytování základního 

sociálního poradenství, informování klientů a zájemců o služby o službách organizace 

a zajišťování základního mapování potřeb a zakázky klienta nebo zájemce o služby. 

Na základě tohoto základního mapování klienta později došlo k doporučení, případně 

nedoporučení zájemce o služby do návazných rehabilitačních služeb organizace – k tomu 

docházelo především tehdy, pokud se zakázka zájemce o služby neshodovala s cílem a náplní 

poskytovaných služeb v registraci, eventuelně v případech, kdy zájemce nesplňoval podmínky 

pro indikaci do služby (např. svou diagnózou – tj. například se nejednalo se o člověka 

s duševním onemocněním anebo se jednalo o člověka, který je kromě duševního onemocnění 

zároveň akutně závislý na psychoaktivních látkách apod.).  

V rámci seznámení  zájemce o služby  se službami organizace a mapování jeho potřeb 

obvykle proběhlo několik společných, v průměru asi hodinových setkání (obvykle to bylo 

maximálně 5 setkání, průměrně 4 setkání – v závislosti na potřebách zájemce a jeho zakázce).  

První setkání je setkáním úvodním, seznamovacím a informativním. Na tomto setkání 

zájemce sděluje kontaktnímu pracovníkovi, s čím přichází  - s jakým tématem, potřebou 

anebo potřebami, očekáváními apod., kontaktní pracovník mu poskytuje základní informace 

o organizaci a jejích službách a provádí velmi stručné mapování jeho aktuální situace. 

Zájemce o služby  také většinou na této schůzce poskytne pracovníkovi základní osobní údaje 

vztahující se k jeho osobě a stvrdí svým podpisem do příslušného formuláře fakt, 

že si k účelům další  společné spolupráce může kontaktní pracovník tyto údaje uchovat 

(Formulář „Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů“). 

Během dalších setkání probíhá bližší mapování potřeb zájemce o služby, následuje 

orientace na problém či konkrétní zakázku zájemce/klienta.  Většinou je pak s  klientem 

vytvořena dohoda o tom, jakým způsobem, případně prostřednictvím jakých konkrétních 

kroků se bude o vyřešení problému či naplnění zakázky klienta usilovat, kde je role klienta 

a jeho formální sítě (rodiny, přátel aj.) a kde je role pracovníka, eventuelně role jiných 

formálních zdrojů pomoci.  Dle povahy zakázky klienta, doby trvání a intenzity spolupráce 
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se poté provádí také hodnocení předešlé spolupráce, především toho, do jaké míry se  podařilo 

naplnit cíl této spolupráce, jakých zdrojů a silných stránek klient v tomto procesu využil 

apod., v případě nenaplnění zakázky se potom samozřejmě zpětně zhodnocuje celá situace 

a pracovník společně s klientem se pokouší identifikovat důvody neúspěchu, které v tomto 

procesu sehrály důležitou roli.  

V případě zájmu klienta o bližší spolupráci v programu Case management/Základní 

podpora anebo chráněné bydlení či chráněnou/socioterapeutickou dílnu je se zájemcem/ 

klientem provedeno mapování konkrétních potřeb ve spolupráci prostřednictvím 

Camberwellské šetření potřeb, konkrétně jeho klinické verze (CAN-C). Mapování potřeb 

tímto nástrojem napomáhá indikaci klienta do konkrétních služeb organizace, k identifikaci 

některých rizikových tendencí v chování klienta (myšlenky na sebevraždu, zneužívání 

návykových látek apod.), zmapování jeho aktuálního zdravotního stavu (slyší hlasy, cítí 

se smutný, skleslý, má nějaké zdravotní potíže aj.), případně k identifikaci anebo zpřesnění 

klientovy zakázky. 

Administrace nástroje CAN-C se potom v případě těchto klientů provádí opakovaně 

vždy jednou za půl roku v rámci společného hodnocení spolupráce. Cílem je monitorování 

zdravotního stavu a sociální situace klientů a toho, jak se na základě využívání služeb Fokusu 

Praha o.s. mění jejich potřeby, do jaké míry se některé konkrétní potřeby těchto klientů 

podařilo naplnit a v případě klientů v programu Case management/Základní podpora jak 

se daří anebo dařilo v rámci spolupráce s klientem směřovat k naplnění jeho zakázky, kterou 

si společně s klíčovým pracovníkem stanovil na začátku spolupráce. 

 

6.2. Charakteristika pr ůběhu šetření 

Šetření jsem prováděla od prosince 2010 do října 2011 celkem u 16 klientů o.s. Fokus 

Praha, z čehož u 6 respondentů jsem provedla opakované mapování potřeb po půl roce od 

vstupního šetření.  Standartní průběh mapování potřeb metodou CAN popisuji výše. 

U klientů z výzkumného vzorku jsem poté pozorně sledovala jejich případ, 

shromáždila jsem informace o případu i z jiných služeb organizace, kde klienti během vývoje 

případu působili, těmto informacím jsem poté dala strukturu prostřednictvím případových 

studií a následně provedla jejich analýzu.  
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7. Charakteristika respondentů 

Mapování potřeb metodou CAN-C jsem provedla celkem u 16 respondentů, klientů 

a nebo  zájemců o služby o.s. Fokus Praha. Z 16-ti respondentů bylo 7 mužů a 9 žen ve věku 

mezi 23 a 53 lety, z této skupiny se celkem 9 respondentů léčí s diagnózou schizofrenie (F20), 

2 respondenti s diagnózou schizoafektivní porucha (F21), 1 respondentka se smíšenou 

diagnózou schizoafektivní porucha (F21) a obsedantně kompulzivní porucha (F42), 

1 respondent s obsedantně kompulzivní poruchou (F42), 2 s hraniční poruchou osobnosti 

(F60.31) a 1 s poruchami chování (F91) a Tourettovým syndromem (F95.2).  

 

Tabulka č. 1 – Přhled zastoupení věku a pohlaví mezi respondenty 

 Pohlaví  

Věk Žena Muž Celkem 

20 – 30 let 1 2 3 

31 – 40 let 6 4 10 

41 – 50 let 0 1 1 

 Nad 50 let 2 0 2 

Celkem 9 7 16 

 

Tabulka č. 2 – Přehled zastoupení duševních poruch u respondentů 

Diagnóza Počet 

Schizofrenie (F20) 9 

Schizoafektivní porucha (F21) 2 

Obsedantně kompulzivní porucha  (F42) 1 

Hraniční porucha osobnosti (F60.31) 2 

Smíšená dg. (F21 + F42) 1 

Smíšená dg.  Poruchy chování (F91) a 

Tourettův syndrom (F95.2) 

1 

Celkem 16 

 

Dotazovaní jsou ve službách o.s. Fokus Praha od 0 (zájemci o služby) do 5-ti let. 

Z výzkumného vzorku neměly pouze 2 respondentky před příchodem do Fokusu Praha 
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předchozí zkušenost se sociálními službami pro duševně nemocné (obě diagnóza hraniční 

porucha osobnosti), ostatní již měli předchozí zkušenost a to buď z předchozí spolupráce 

s Fokusem Praha o.s. anebo s jinou pražskou neziskovou organizací péče o duševně nemocné.  

 

Tabulka č. 3 – Přehled délky využívání sociálních služeb FP v době prvního mapování 

potřeb 

Zkušenost se slubami FP – délka trvání Počet 

Žádná zkušenost – zájemce o služby 7 

Do 1 roku 1 

1-2 roky 4 

3-4 roky 3 

5 a více let 1 

Celkem 16 

 

Z výzkumného vzorku má pouze jeden klient omezenou způsobilost k právním 

úkonům, ostatní mají plnou způsobilost. 

Ze zkoumaného vzorku pracovali v době prvního mapování potřeb 2 respondenti 

na volném trhu práce, 1 pracoval v sociální firmě, 2 respondenti působili na chráněném 

pracovním místě, 1 dotazovaný v chráněné pracovní dílně a 10 respondentů nepracovalo 

vůbec s tím, že 9 mělo příjem z invalidního důchodu a 1 pobíral dávky hmotné nouze. 

 

Tabulka č. 4 – Přehled zaměstnání u respondentů v době prvního mapování potřeb 

Zaměstnání Počet 

Volný pracovní trh 2 

Sociální firma 1 

Chráněné pracovní místo 2 

Chráněná pracovní dílna 1 

Bez zaměstnání  10 

Celkem 16 

 

U 6 dotazovaných jsem provedla znovumapování potřeb po půl roce – kromě 

využívání služby sociální rehabilitace ve Fokusu Praha o.s. (program Case management 
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nebo Základní podpora), byli 4 respondenti z tohoto vzorku v organizaci Fokus Praha také 

zaměstnaní v chráněné pracovní dílně, sociální firmě a nebo na chráněném pracovním místě 

v organizaci. Dotazovaní z tohoto vzorku využívali v době šetření služeb FP v rozmezí 

od 1 do 5 let. 
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8. Prezentace dat získaných prostřednictvím nástroje CAN-C a analýzy 

případových studií  

Nejprve bych se ráda věnovala prezentaci dat získaných prostřednictvím šetření potřeb 

u klientů a zájemců o služby o.s. Fokus Praha nástrojem CAN-C. 

Tabulka č. 5 „Přehled hodnocených potřeb v jednotlivých oblastech u respondentů 

při prvním mapování“ zachycuje přehled o potřebách zkoumaného vzorku dotazovaných 

v případě prvního mapování ve všech 22 oblastech tak, jak je dotazník CAN-C strukturován.  

Prostřednictvím tabulky jsou prezentovány informace o tom, v jakých oblastech, 

hodnocených dle CAN-C,  klienti a zájemci o služby Fokusu Praha o.s. nepociťují žádný 

problém (druhý sloupec – „žádná potřeba“), v jakých oblastech vnímají své potřeby jako 

naplněné díky tomu, že se jim dostává formální či neformální podpory od okolí  (třetí sloupec 

– „naplněná potřeba“) a které oblasti jsou pro klienty problematické, tedy nejsou v nich 

spokojeni a pociťují v tomto kontextu nějaké potřeby (čtvrtý sloupec – „nenaplněná potřeba“). 

 Jako „žádnou potřebu“ jsem v tomto případě hodnotila i odpovědi, kdy dotazovaný 

nechtěl anebo nevěděl, jakým způsobem na otázku odpovědět. Takové případy byly ale téměř 

výjiměčné (jednalo se o 2 respondenty v oblasti č. 16 – Sexualita, 1 respondentku v oblasti 

č. 15 Intimní vztahy a  1 dotazovaného v oblasti č. 11 Ohrožuje ostatní). 

Ve třetím sloupci jsou zachycené potřeby jako naplněné, to znamená, že respondenti 

nepociťují v dané oblasti žádný problém nebo jen částečný problém, protože se jim dostává 

adekvátní pomoci a to prostřednictvím formálních (místní služby) či neformálních zdrojů 

(rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci aj.) či jejich kombinací. 

Nenaplněné potřeby, které jsou identifikovány ve čtvrtém sloupci tabulky, poukazují 

na oblasti, které jsou pro respondenty problematické. V tomto kontextu jsem se dotazovaných 

dále ptala, zdali jim v příslušných oblastech může směrem k jejich naplnění pomoci 

spolupráce s o.s. Fokus Praha (viz tabulka č. 8 „Přehled požadované formální pomoci“) 
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Tabulka č. 5 Přehled hodnocených potřeb v jednotlivých oblastech u respondentů při 

prvním mapování 

Hodnocení Žádná 

potřeba
�  

Naplněná 

potřeba 

 

Nenaplněná 

potřeba 

cel

ke

m 

1. Bydlení  12 3 1 16 

2. Strava 11 5 0 16 

3. Péče o domácnost 7 9 0 16 

4. Péče o sebe 11 5 0 16 

5. Denní činnosti 2 10 4 16 

6. Tělesné zdraví 8 7 1 16 

7. Psychotické symptomy 3 8 5 16 

8. Informace o zdravotním 

stavu a léčbě 

15 1 0 16 

9. Psychické potíže 2 12 2 16 

10. Ohrožuje sebe 11 5 0 16 

11. Ohrožuje ostatní 13 2 1 16 

12. Alkohol 14 0 2 16 

13. Drogy (psychoaktivní látky) 13 3 0 16 

14. Přátelé 4 2 10 16 

15. Intimní vztahy 7 1 8 16 

16. Sexualita 13 0 3 16 

17. Péče o děti 14 2 0 16 

18. Základní vzdělání 15 0 1 16 

19. Telefon 16 0 0 16 

20. Doprava 13 0 3 16 

21. Peníze 5 5 6 16 

22. Finanční dávky 14 2 0 16 

Celkem 223 82 47  

� ve sloupci jsou zahrnuty také počty odpovědí „není známo“ 
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V tabulce č. 6 „Přehled poskytnuté neformální pomoci“ je souhrnně zachycena míra 

poskytované neformální pomoci (tedy pomoc ze strany rodiny, partnera, přátel, sousedů, 

kolegů v práci aj.) u respondentů při prvním mapování ve všech oblastech rozlišených 

v CAN-C. V tabulce je rozlišena nízká míra poskytované neformální pomoci (druhý sloupec, 

v dotazníku kódováno jako 1), střední míra poskytované neformální pomoci (třetí sloupec, 

v dotazníku kódováno jako 2) a vysoká míra poskytované formální (pátý sloupec, v dotazníku  

kódováno jako 3). 

 

Tabulka č. 6 Přehled poskytnuté neformální pomoci (první mapování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutá neformální pomoc nízká 

míra 

střední  

míra 

vysoká 

míra 

ce

lk

e

m 

1. Bydlení  0 1 0 1 

2. Strava 2 1 2 5 

3. Péče o domácnost 4 2 3 9 

4. Péče o sebe 2 2 1 5 

5. Denní činnosti 1 2 0 3 

6. Tělesné zdraví 0 0 0 0 

7. Psychotické symptomy 2 1 0 3 

8. Informace o zdravotním stavu a 

léčbě 

0 0 0 0 

9. Psychické potíže 2 3 0 5 

10. Ohrožuje sebe 0 0 0 0 

11. Ohrožuje ostatní 0 0 0 0 

12. Alkohol 0 0 0 0 

13. Drogy (psychoaktivní látky) 0 1 0 1 

14. Přátelé 0 1 0 1 

15. Intimní vztahy 1 0 0 1 
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V tabulce č. 7 „Přehled poskytnuté formální pomoci“ můžeme vidět, v jakých 

oblastech využívají klienti či zájemci o služby o.s. Fokus Praha nejčastěji formální pomoci 

(místní služby – sociální, zdravotní péče aj.). Tabulka č. 7 zachycuje přehled poskytnuté 

formální pomoci u výchozího vzorku 16-ti respondentů se zkušeností s duševním 

onemocněním při prvním mapování. 

 

Tabulka č. 7 Přehled poskytnuté formální pomoci (první mapování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytnutá formální pomoc nízká 

míra 

střední  

míra 

vysoká 

míra 

ce

lk

e

m 

1. Bydlení  1 0 1 2 

2. Strava 1 0 0 1 

3. Péče o domácnost 0 1 0 1 

4. Péče o sebe 0 0 0 0 

5. Denní činnosti 4 6 0 10 

6. Tělesné zdraví 4 3 0 7 

7. Psychotické symptomy 8 4 0 12 

8. Informace o zdravotním stavu a 

léčbě 

1 0 0 1 

9. Psychické potíže 7 6 0 13 

10. Ohrožuje sebe 2 3 0 5 

11. Ohrožuje ostatní 1 1 0 2 

12. Alkohol 0 0 0 0 

13. Drogy (psychoaktivní látky) 1 2 0 3 

14. Přátelé 2 2 0 4 

15. Intimní vztahy 1 0 0 1 
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Tabulka č. 8 „Přehled požadované formální pomoci“, o níž se zmiňuji také výše, 

potom upozorňuje na oblasti, v nichž klienti anebo zájemci o služby o.s. Fokus Praha 

vyjadřují potřebu formální pomoci a tato pomoc či podpora může být naplněna 

prostřednictvím aktuálně poskytovaných služeb této organizace, případně služby této 

organizace mají takový charakter, že jsou schopny klientovi či zájemci takovou podporu 

zprostředkovat. 

 

Tabulka č. 8 Přehled požadované formální pomoci (první mapování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9 „Přehled hodnocených potřeb v jednotlivých oblastech u výběrového 

souboru při prvním mapování“  poukazuje na potřeby klientů a zájemců o služby o.s. Fokus 

Praha, kteří tvořili výběrový vzorek respondentů při prvním mapování v jednotlivých 

Požadovaná formální pomoc nízká 

míra 

střední  

míra 

vysoká 

míra 

ce

lk

e

m 

1. Bydlení  0 2 3 5 

2. Strava 1 2 0 3 

3. Péče o domácnost 0 2 0 2 

4. Péče o sebe 1 0 0 1 

5. Denní činnosti 3 6 0 9 

6. Tělesné zdraví 0 0 0 0 

7. Psychotické symptomy 2 1 0 3 

8. Informace o zdravotním stavu a 

léčbě 

0 0 0 0 

9. Psychické potíže 4 6 0 10 

10. Ohrožuje sebe 1 0 0 1 

11. Ohrožuje ostatní 0 0 0 0 

12. Alkohol 0 2 0 2 

13. Drogy (psychoaktivní látky) 0 0 0 0 

14. Přátelé 2 8 0 10 

15. Intimní vztahy 1 3 1 5 
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22 oblastech života tak, jak je popisuje nástroj CAN-C. Výběrový vzorek tvořilo 

6 dotazovaných a je popsán výše. Sledování a hodnocení potřeb ve všech 22 oblastech  

proběhlo dle standardů pro zacházení s nástrojem CAN-C: tedy 0 – klient či zájemce o služby 

FP nepociťuje v dané oblasti žádný problém, žádnou potřebu, 1 – klient nebo zájemce 

nevnímá aktuální stav jako problematický anebo jej hodnotí jako částečný problém a to proto, 

že v tomto kontextu dostává pomoc od formálních či neformálních zdrojů, 2 – klient 

či zájemce pociťuje tuto oblast jako problematickou. Oblasti, v nichž klient nechtěl anebo 

nevěděl jak odpovědět, jsem kódovala jako 0 – žádný problém, žádná potřeba.  

 

Tabulka č. 9 Přehled hodnocených potřeb v jednotlivých oblastech u výběrového 

souboru při prvním mapování 

Hodnocení Žádná 

potřeba
�  

Naplněná 

potřeba 

 

Nenaplněná 

potřeba 

Cel

ke

m 

1. Bydlení  4 2 0 6 

2. Strava 5 1 0 6 

3. Péče o domácnost 4 2 0 6 

4. Péče o sebe 5 1 0 6 

5. Denní činnosti 1 2 4 6 

6. Tělesné zdraví 2 4 0 6 

7. Psychotické symptomy 2 3 1 6 

8. Informace o zdravotním 

stavu a léčbě 

6 0 0 6 

9. Psychické potíže 1 3 2 6 

10. Ohrožuje sebe 3 3 0 6 

11. Ohrožuje ostatní 4 2 0 6 

12. Alkohol 5 0 1 6 

13. Drogy (psychoaktivní látky) 5 1 0 6 

14. Přátelé 1 1 4 6 

15. Intimní vztahy 2 1 3 6 

16. Sexualita 4 2 0 6 
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17. Péče o děti 5 1 0 6 

18. Základní vzdělání 6 0 0 6 

19. Telefon 6 0 0 6 

20. Doprava 5 0 1 6 

21. Peníze 4 1 1 6 

22. Finanční dávky 5 1 0 6 

Celkem 85 31 17  

� ve sloupci jsou zahrnuty také počty odpovědí „není známo“ 

 

 V tabulce č. 10 „Přehled hodnocených potřeb v jednotlivých oblastech u výběrového 

souboru při druhém mapování (půl roční interval)“ jsou zachyceny změny v hodnocení potřeb 

u výběrového souboru klientů o.s. Fokus Praha po půl roce využívání sociálních služeb 

(chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace aj.) této organizace. 

Ve vztahu k popisu procesu mapování se jednalo o druhé mapování potřeb pomocí nástroje 

CAN-C, při obou mapováních s týmtýž tazatelem a zároveň administrátorem, kterým jsem 

byla já. 

 

Tabulka č. 10 Přehled hodnocených potřeb v jednotlivých oblastech u výběrového 

souboru při druhém mapování (půl roční interval) 

Hodnocení Žádná 

potřeba
�  

Naplněná 

potřeba 

 

Nenaplněná 

potřeba 

Cel

ke

m 

1. Bydlení  4 2 0 6 

2. Strava 5 1 0 6 

3. Péče o domácnost 4 2 0 6 

4. Péče o sebe 5 1 0 6 

5. Denní činnosti 3 3 0 6 

6. Tělesné zdraví 2 4 0 6 

7. Psychotické symptomy 2 4 0 6 

8. Informace o zdravotním 

stavu a léčbě 

6 0 0 6 
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9. Psychické potíže 1 5 0 6 

10. Ohrožuje sebe 6 0 0 6 

11. Ohrožuje ostatní 5 1 0 6 

12. Alkohol 5 1 0 6 

13. Drogy (psychoaktivní látky) 5 1 0 6 

14. Přátelé 2 2 2 6 

15. Intimní vztahy 2 2 2 6 

16. Sexualita 4 1 1 6 

17. Péče o děti 6 0 0 6 

18. Základní vzdělání 6 0 0 6 

19. Telefon 6 0 0 6 

20. Doprava 5 0 1 6 

21. Peníze 4 2 0 6 

22. Finanční dávky 6 0 0 6 

Celkem 94 32 6  

� ve sloupci jsou zahrnuty také počty odpovědí „není známo°“ 

 

Prostřednictvím přílohy č. 2 „Konkrétní ukázky použití nástroje CAN-C při hodnocení 

potřeb klientů a zájemců o služby o.s. Fokus Praha“ je možné detailněji sledovat proces 

mapování potřeb u dotazovaných, včetně způsobu hodnocení konkrétních výpovědí 

o potřebách dotazovaných. 

Ukázky případových studií (kasuistik) jsou uvedeny v příloze č. 3 „Ukázky 

případových studií klientů o.s. Fokus Praha“.  Cílem analýzy případových studií bylo provést 

čtenáře procesem přiijímání zájemce o služby do služeb FP se zaměřením na mapování 

a hodnocení potřeb prostřednictvím nástroje CAN-C, seznámit s příběhem klienta, na základě 

hodnocení potřeb nástrojem CAN-C načrtnout návrh intervence, případně popsat již 

realizovaný plán intervence a zhodnotit účinnost těchto intervencí. 

Případové studie mají standartní strukturu – nejprve úvod, který  v sobě obsahuje 

základní informace o klientovi/zájemci o služby a případu, obvykle se jedná o informace 

o tom, s čím klient/zájemce do organizace přichází – s jakou potřebou, kdy poprvé, jakým 

způsobem byl na organizaci nakontaktován, následuje anamnéza klienta, popis a analýza 

případu a aktuální stav klienta doplněný o návrh další intervence.  
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V případě anamnézy klienta je popsána anamnéza rodinná, osobní, forenzní, dále 

se anamnéza zaměřuje také na sociální vztahy a aktuální sociální poměry. 

 Popis a analýza případu zachycuje vývoj situace klienta od jeho prvního příchodu 

do organizace, přes vstupní mapování potřeb až k aktuálnímu stavu s důrazem na popis úlohy 

formálních i neformálních zdrojů z okolí klienta v jeho případu.  

Aktuální stav klienta a návrh další intervence je popisem a zároveň zhodnocením toho, 

kam klient s podporou sociálních služeb FP dosud došel a jakou roli v tomto procesu, 

především jeho výsledku, sehrálo mapování potřeb pomocí nástroje CAN-C. Dále obsahuje 

doporučení do budoucna pro další spolupráci s klientem. 

V příloze č. 3 uvádím pouze 4 případové studie jako ukázky pro ilustraci a to z důvodu 

velké obsáhlosti tohoto materiálu a zároveň podobnosti mezi jednotlivými případy. V případě 

zájmu o tento materiál mohu poskytnout další kasuistiky, k dispozici mám případové studie 

všech 16-ti respondentů. 
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9. Interpretace dat získaných šetřením 

Mapování potřeb zájemců o služby a klientů o.s. Fokus Praha prostřednictvím CAN-C 

Nyní bych se ráda podívala na soubor všech 16-ti dotazovaných a v jednotlivých 

oblastech shrnula, jak byly hodnoceny, jakou pomoc v konkrétních oblastech dotazovaní 

dostávají a v jakých oblastech vyjádřili požadavek spolupráce s o.s. Fokus Praha. V tomto 

kontextu tedy hledáme odpověď na výzkumné otázky č. 1, 2 a 3. 

 

Oblast č. 1 Bydlení 

V této oblasti popsal pouze jeden zájemce o služby FP nenaplněnou potřebu (2) 

a shodou okolností se jednalo  o zájemce o službu chráněného bydlení v organizaci FP. Dva 

dotazovaní identifikovali v této oblasti částečný problém (1) a to především díky podpoře 

sociální služby, kterou využívají (oba klienti toho času ve službě chráněného bydlení – jeden 

v organizaci FP, druhý v jiné organizaci péče o lidi s duševním onemocněním). Zbytek 

respondentů hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, žádná potřeba. V této oblasti 

vyjářilo 5 dotazovaných požadavek spolupráce s FP. 

 

Oblast č. 2 Strava 

V oblasti zajištění nákupu a přípravy pokrmů identifikovalo 5 klientů naplněnou 

potřebu (1),  tuto oblast označili jako částečně problematickou, přičemž pomoc, kterou 

dostávají, má v jednom případě formální charakter (podpora pracovníka ve službě 

podporované bydlení), ve 4 případech se potom jedná o podporu neformálními zdroji (ve 

všech 4 případech konkrétně rodina). Zbytek klientů hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný 

problém, žádná potřeba. V této oblasti vyjádřili 3 dotazovaní požadavek spolupráce s FP, 

ve všech případech se jednalo o zájemce o službu chráněné bydlení. 

 

Oblast č. 3 Péče o domácnost 

Péče o domácnost je oblastí, v níž dostává pomoc celkem 9 respondentů (označovali 

jako naplněnou potřebu – 1). Tato pomoc má spíše neformální chrakter, ve všech 9 případech 

je velkou oporou rodina, z formálních zdrojů je v jednom případě oporou pracovník ve službě 

podpora samostatného bydlení. Zbytek klientů hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, 

žádná potřeba. 2 dotazovaní vyjádřili v této oblasti potřebu pomoci ze strany služeb FP, 

jednalo se o zájemce o službu chráněné bydlení. 
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Oblast č. 4 Péče o sebe 

Oblast péče o sebe popsalo 5 respondentů jako částečně problematickou s tím, 

že pomoc, kterou dostávají má ve všech případech neformální charakter a ve všech 5 

případech ji poskytuje rodina. Míra této pomoci je od připomínání osobní hygieny 

až k praktické dopomoci při jejím vykonávání – dotazovaní zmiňovali např. mytí hlavy, 

stříhání vlasů a nehtů. Zbytek klientů hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, žádná 

potřeba. Jeden dotazovaný, který byl zájemcem o službu chráněné byldení uvedl potřebu 

pomoci ze strany služeb FP v této oblasti – pomoc si představoval jako připomínání osobní 

hygieny ze strany  klíčového pracovníka v bydlení. 

 

Oblast č. 5 Denní činnosti 

Tato oblast by mohla být na pomyslném pátém místě, budeme-li sledovat 

u respondentů nenaplněné potřeby. Nenaplněnou potřebu v této oblasti popisují celkem 

4 respondenti s tím, že všichni přicházejí s požadavkem pomoci ze strany FP. Představa této 

podpory je např. podpora při nakontaktování na volnočasové aktivity nebo podpora 

při hledání práce. Jako částečně problematickou identifikovalo tuto oblast 10 respondentů 

s tím, že pomoc, kterou v souvislosti s touto oblastí dostávají má v 10 případech formální 

charakter (např. docházení do chráněné či socioterapeutické dílny, do centra denních aktivit, 

do svépomocné skupiny apod.), přičemž ve 3 případech jsou zároveň využívány i neformální 

zdroje opory – ve všech případech rodina, která pomáhá dotyčným zorganizovat den tak, 

aby jej mohli smyslupně strávit. Z tohoto souboru klientů, kteří označují tuto oblast jako 

částečně problematickou, požadovalo celkem 5, kromě již využívaných zdrojů pomoci, další 

pomoc v podobě služeb FP. Zbytek klientů hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, 

žádná potřeba. 

 

Oblast č. 6 Tělesné zdraví 

 Problémy s tělesným zdravím popisovalo celkem 7 klientů s tím, že díky pomoci 

lékařů (praktický lékař a specialisté) jsou tyto problémy únosné. Neformální pomoc v této 

oblasti nevyužíval nikdo. 1 dotazovaný zhodnotil tuto oblast jako nenaplněnou potřebu, neboť 

se nikde neléčí a léčit se nechce. Zbytek klientů hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, 

žádná potřeba. 
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Oblast č. 7 Psychotické symptomy 

Psychotické symptomy se ukázaly jako čtvrtá významná oblast ve vztahu 

k nenaplněným potřebám respondentů. Nenaplněnou potřebu v této oblasti popsalo celkem 

5 respondentů s tím, že aktuálně vykazují psychotické symptomy. 7 respondentů uvedlo, 

že mají symptomy pod kontrolou díky medikaci, zbytek hodnotil tuto oblast jako 

neproblematickou (v tomto ohledu měl jistě vliv výběr výzkumného vzorku – ne všichni 

respondenti měli diagnózu z psychotického okruhu).  Celkem 3 dotazovaní potom uvedli 

požadavek pomoci ze strany služeb FP  a jednalo se konkrétně o podpůrné rozhovory 

s klíčovým pracovníkem. 

 

Oblast č. 8 Informace o zdravotním stavu a léčbě 

Tuto oblast popsal jako částečně problematickou 1 klient a pomoc, kterou dostával, 

byla podpora matky při komunikaci s ambulantním psychiatrem. Zbytek, tedy celkem 15 

klientů, hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, žádná potřeba. 

 

Oblast č. 9 Psychické potíže 

V této oblasti jsem zaznamenala silné zastoupení naplněných potřeb (12), 2 klienti 

označili tuto oblast jako silně problematickou a 2 neměli naopak v této oblasti žádnou 

potřebu. Co se týče poskytované pomoci, větší zastoupení měla ta formální. Klienti hovořili 

o podpoře ambulantního psychiatra, psychoterapeuta, klíčového (sociálního) pracovníka. 

Nižší zastoupení podpory se týkalo podpory neformální a klienti v tomto kontextu 

zdůrazňovali především podporu rodiny a přátel. Celkem 10 respondentů potom očekávalo 

podporu v této oblasti také od služeb FP, obvykle se jednalo o představu podpůrných 

rozhovorů s klíčovým (sociálním) pracovníkem. 

 

Oblast č. 10 Ohrožuje sebe 

Ve vztahu k období posledního měsíce hodnotilo tuto oblast 11 klientů jako 

neproblematickou (tito klienti obvykle hovořili o zkušenosti se sebepoškozováním, 

myšlenkách na sebevraždu či pokusu o ni z minulosti, často se objevovala odpověď „před 

lety“, „dávno“). Dále 5 klientů hodnotilo tuto oblast jako částečný problém a všichni v této 

oblasti využívali formálních opor (ambulantní psychiatr, psychoterapeut, sociální pracovník). 
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10 respondentů ovšem nebylo  s poskytovanou pomocí spokojeno a očekávalo, že získá 

podporu v této oblasti také prostřednictvím spolupráce s FP. 

 

Oblast č. 11 Ohrožuje ostatní 

V této oblasti identifikovali 2 respondenti částečný problém, přičemž podpora, kterou 

v této oblasti dostávali, byla podporou formální a přicházela ze strany ambulantního 

psychiatra; 1 klient označil tuto oblast za velmi problematickou (ovšem pomoc v této oblasti 

nepožadoval), zbytek klientů hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, žádná potřeba.  

 

Oblast č. 12 Alkohol 

Problémy s alkoholem popsali v této oblasti 1 klient a 1 klientka s tím, že oba dosud 

nedostávali žádnou pomoc a očekávali, že by tato oblast byla tematizovaná ve spolupráci 

s pracovníkem FP a dále by se s tímto tématem pracovalo. 

 

Oblast č. 13 Drogy 

V této oblasti u 13 dotazovaných žádný problém, 3 popsali tuto oblast jako částečně 

problematickou (občasné užívání marihuany u 2 respondentů, 1 respondentka v blízké 

minulosti zneužívání pervitinu). Pomoc, kterou klienti v souvislosti s touto oblastí dostávali, 

byla ve většině případů pomocí formální (ambulantní psychiatr, klíčový pracovník), 

v 1 případě současně i neformální (podpora rodiny). 

 

Oblast č. 14  Přátelé 

Tato oblast by byla u našeho souboru dotazovaných ve vztahu k výskytu nenaplněných 

potřeb na 1. místě. Nenaplněnou potřebu v této oblasti popsalo celkem 10 klientů, 2 označili 

tuto oblast za částečně problematickou a 4 neměli v této oblasti žádnou potřebu. Desetkrát 

se v této oblasti potom objevil požadavek pomoci ze strany FP. V této oblasti využívají 4 

klienti formální pomoci (docházení do centra denních aktivit, svépomocné skupiny, 

spolupráce s dobrovolnickým centrem) a 1 klient pomoci neformální (přítel, který klienta 

podporuje v navazování dalších sociálních vazeb). 
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Oblast č. 15 Intimní vztahy 

V oblasti intimních vztahů se objevila osmkrát nenaplněná potřeba, jednou potřeba 

naplněná a  sedmkrát žádná potřeba, přičemž pouze 1 klient využíval neformální podpory 

(přítel) a 1 formální podpory (pracovník v chráněném bydlení – podpůrné rozhovory). Celkem 

5 klientů potom pomoc požadovalo, přičemž jeden požadoval vysokou míru formální podpory 

(nácvik situací seznamování, hraní rolí). 

 

Oblast č. 16 Sexualita 

V oblasti sexuality popsali 3 dotazovaní nenaplněnou potřebu, zbytek klientů 

hodnotilo tuto oblast jako 0 – žádný problém, žádná potřeba. Nikdo z dotazovaných v této 

oblasti nevyužíval ani nepožadoval žádnou pomoc. 

 

Oblast č. 17 Péče o děti 

Oblast péče o děti popsaly 2 klientky jako částečně problematickou. Pomoc, kterou 

v této oblasti dostávaly, byla pomocí neformální a v obou případech se jednalo o pomoc 

matky klientky s péčí o děti (v obou případech matka žijící ve společné dmácnosti). Klientky 

v této oblasti byly spokojené s mírou podpory poskytované rodinou, nezaznamenala jsem 

proto žádný požadavek formální pomoci.  

 

Oblast č. 18 Základní vzdělání 

V oblasti psaní, čtení a porozumění textu popsal 1 klient nenaplněnou potřebu, všichni 

ostatní hodnotili tuto oblast jako neproblematickou.  

 

Oblast č. 19 Telefon 

Potřeby v této oblasti hodnotilo všech 16 dotazovaných jako 0 – žádná potřeba. 

 

Oblast č. 20  Doprava 

Oblast dopravy hodnotilo jako 0 – žádná potřeba 13 dotazovaných, 3 dotazovaní měli 

potom v této oblasti nenaplněnou potřebu. Obvykle se jednalo o problémy se samostatným 

cestováním hromadnou dopravou, kdy 2 dotazovaní uvedli, že využívají formální podporu 

(doprovod/nácvik cestování s klíčovým pracovníkem) a 2 podporu neformální (rodina – 



 

57 

matka, syn). Ve vztahu k požadované formální pomoci ze strany FP byl požadavek 

zaznamenán dvakrát. 

 

Oblast č. 21 Peníze 

Oblast hospodaření s penězi hodnotilo jako 0 – žádná potřeba 5 dotazovaných, 

5 dotazovaných potom tuto oblast popsalo jako částečně problematickou a  6 dotazovaných 

mělo potom v této oblasti nenaplněnou potřebu. Tato oblast tedy ve vztahu k nenaplněým 

potřebám na 3. místě. 4 klienti využívali v oblasti hospodaření s penězi formální podporu 

a to buď ze strany opatrovníka (1 případ) anebo klíčového sociálního pracovníka (pracovník 

v chráněném bydlení, „Case manager“). Čtyřikrát se také objevilo využívání neformální 

pomoci a to ve všech případech ze strany rodiny. Oblast hospodaření s penězi se ukázala jako 

jedna z častých oblastí možné spolupráce s klienty v rámci služeb FP – požadavek byl 

zaznamenán čtyřikrát. 

 

Oblast č. 22 Finanční dávky 

Celkem 14 dotazovaných nemělo v této oblasti žádnou potřebu, 2 hodnotili jako 

částečně problematickou oblast, přičemž podporu  dostal jeden dotazovaný přímo od úřadu 

(sociální odbor), druhému pomohl dávky vyřídit klíčový sociální pracovník (jiná organizace 

poskytující služby lidem s duševním onemocněním), tato podpora nebyla konkrétně u těchto 

2 zájemců o služby dostačující, neboť vyjádřili potřebu podpory také ze strany FP. 

 

Shrnutí 

Shrneme-li nyní toto výše uvedené, oblastmi, v nichž dotazovaní nejčastěji sdělují 

nenaplněné potřeby jsou Přátelé, Intimní vztahy, Peníze, Psychotické symptomy a Denní 

činnosti. 

Neformální podporu využívají dotazovaní především v oblastech Péče o domácnost 

(9), Strava (5), Péče o sebe (5) a Psychické potíže (5). 

Poskytovaná formální pomoc má významné zastoupení především v těchto oblastech: 

Psychické potíže (13), Psychotické symptomy (12) a Denní činnosti (10). 

Nejčastěji požadovaná formální pomoc od služeb FP se objevuje v oblastech Přátelé 

(10), Psychické potíže (10), Denní činnosti (9) a Peníze (8). 
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 Budeme-li nyní sledovat, jak se změnily potřeby u výběrového vzorku 6 respondentů, 

u nichž bylo provedeno opakované mapování potřeb znovu po půl roce spolupráce s FP, 

zjistíme zajímavé skutečnosti. 

V tomto kontextu můžeme zaregistrovat změnu ve struktuře naplněných 

a nenaplněných potřeb, konkrétně v oblastech Denní činnosti, Psychotické symptomy, 

Psychické potíže, Alkohol, Přátelé, Intimní vztahy, Doprava a Peníze.  

Dále můžeme vidět, že došlo k naplnění potřeb v oblastech Denní činnosti, 

Psychotické symptomy, Psychické potíže, Alkohol a Peníze u ušech dotazovaných, kteří 

v těchto oblastech popisovali nenaplěněné potřeby.  

V oblasti Přátelé došlo k naplnění potřeb u 2 ze 5 dotazovaných a v oblasti Intimní 

vztahy došlo k naplnění u 1 ze 3 dotazovaných.  

U jednoho dotazovaného byla pojmenována nenaplněná potřeba při druhém mapování 

v oblasti Sexuality, což, dle jeho výpovědi, souviselo s otevřením tématu intimní vztahy 

a s aktivním hledáním partnerky s podporou klíčového pracovníka. 

 

Analýza případových studií klientů o.s. Fokus Praha 

Smysluplnost a užitečnost použití nástroje CAN-C v mapování potřeb klientů 

s duševním onemocněním můžeme uceleněji sledovat v příloze č. 3, kde jsou uvedeny 

konkrétní případové studie klientů FP. 

Jedná se o ukázky celkem 4 případových studií kdy cílem jejich prezentace je nejen 

detailní popis procesu mapování  a hodnocení potřeb respondentů, ale především na základě 

výstupů z procesu mapování a hodnocení potřeb navržení další intervence, případně 

zhodnocení této intervence v rámci určitého časového intervalu. 

Ráda bych se nyní věnovala 4 případovým studiím klientů o.s. Fokus Praha, které jsem 

zvolila jako ukázky konkrétních příběhů, v nichž zaměření se na potřeby hlavních aktérů 

sehrály významnou roli. 

 

Petr (38 let) – „hledající bezpečí, smysluplné činnosti a vztahy“ 

Vybrala jsem případ Petra, muže ve středním věku, který se zajímá o východní 

filozofii, jógu, meditaci i životní styl. Petr je příkladem člověka, jenž „žije se svou nemocí“ 

(konkrétně schizofrenií) v chráněném bytě, což mu vyhovuje nejen z hlediska finanční 

únosnosti, ale také z hlediska pocitu bezpečí. Chráněné bydlení je ale sociální služba, která 
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si klade za cíl trénink praktických dovedností v oblasti bydlení, péče o domácnost, péče 

o sebe a dalších a jakožto služba tréninkového charakteru je časově omezená (obvykle na 1 – 

2 roky). Vzhledem k tomu, že stále neexistují dostupné návazné služby anebo existují 

(podpora samostatného bydlení), ale obvykle se poskytují ve vlastní domácnosti klienta – 

a tohoto cíle obvykle člověk s duševním onemocněním za dobu pobytu v chráněném bydlení 

nedosáhne, přecházejí obvykle uživatelé těchto služeb (alespoň na území hlavního města 

Prahy, kde je jich dost) ze služeb jedné organizace do služeb organizace jiné. Tak jako Petr, 

který by v této životní fázi, v níž do Fokusu Praha přišel, tedy jako člověk žijící z dávek 

hmotné nouze a prožitky kontaktu s bílým světlem, mimo chráněné prostředí možná obstál jen 

obtížně.  

Petr přichází do Fokusu Praha z vlastní iniciativy a sám reflektuje některé potřeby – 

potřebu bydlet v chráněném prostředí, s níž úzce souvisí potřeba bezpečí, potřebu realizovat 

se v aktivitách, které mají smysl a potřebu bezpečného vztahu s druhým člověkem, s nímž by 

mohl sdílet své zkušenosti, zážitky, nápady a pocity.  

Prostřednictvím CAN-C zjišťujeme, že Petr by potřeboval ještě nějakou dobu bydlet 

v chráněném prostředí, že by si chtěl najít práci, že vidí bílé světlo a na tuto zkušenost nemá 

dostatečný náhled, že se za poslední měsíc opakovaně cítil smutný, prožíval úzkost, že občas 

pomyslí na sebevraždu, nedávno ztratil svého nejlepšího přítele, že se občas cítí osamělý, 

že je ženatý se ženou, která se se svou schizofrenií neléčí a proto s ní nemůže sdílet společnou 

domácnost.  

Tyto informace nám mohou povědět mnoho, ale je třeba s nimi dál pracovat. Je 

důležité, ptát se po tom, co pro Petra znamená práce, zaměstnání a jaké by mělo splňovat 

charakteristiky. Dále je důležité zabývat se historií Petra v kontextu jeho duševní nemoci, ptát 

se na souvislosti a frekvenci suicidiálních myšlenek, zabývat se tématem partnerského vztahu 

Petra i tématem samoty. Ptát se Petra, jak to vypadá, když ho těší den. Ptát se Petra, co je pro 

něj v životě důležité. V jakých chvílích se cítí šťastný. Co mu aktuálně v životě chybí nebo 

naopak přebývá. Klást Petrovi otázku po tom, kde vidí ideální představu sama sebe, jak 

a v jakých souvislostech za 1 rok. 

Podívejme se nyní na případ Petra po půl roce od jeho prvního kontaktu s organizací 

FP – Petr už bydlí v chráněném bytě. Je mu tam příjemně, protože se cítí bezpečně. Jednou 

týdně se setkává s klíčovou pracovnicí v bydlení, s níž společně hledají práci – Petr 
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si pojmenoval, že práce pro něj znamená jednak činnost, která má pro něj smysl sama o sobě 

a jednak zdroj obživy. Petr se v tomto období také začíná realizovat ve svépomocné skupině. 

Rok od prvního setkání s Petrem – Petr bydlí v chráněném bytě, intenzivně se realizuje 

ve svépomocné skupině a chodí do zaměstnání  - na zkrácený úvazek prodává v obchodě 

s orientálním zbožím. Začíná přemýšlet o  samostatném bydlení mimo chráněné prostředí – 

v tuto chvíli už má více prostředků pro zajištění bydlení a kromě toho má kolem sebe více 

neformálních opor – především lidé ze svépomocné skupiny. Úvahy o bydlení mimo chráněné 

prostředí jsou něčím, čemu se Petr reálně věnuje – znamená to vstup do tohoto procesu, 

ideální završení (samostatné fungování mimo chráněné prostředí) odhaduje na dobu za cca 1 

rok. 

Kam jsme se tedy s Petrem dostali, respektive kam se on sám za 1 rok od vstupu 

do služeb FP dostal a jak nám/mu v tom pomohl Camberwellský formulář pro hodnocení 

potřeb? Petr se sám za sebe dostal velmi daleko v kontextu procesu vlastního zotavení. V tuto 

chvíli je ovšem obtížné vyhodnotit, jak se kontaktnímu a později klí čovému sociálnímu 

pracovníkovi Petra podařilo pojmenovat potřeby Petra, a dále s nimi pracovat – to by nám 

ideálně měl sdělit on sám v rámci rozhovoru na toto téma.  

Objektivně můžeme ale říci, že prostřednictvím nástroje CAN-C se nám podařilo 

identifikovat základní oblasti, v nichž Petr vnímal potřebu sociální služby, sociální službu 

dle možností organizace FP poskytnout a v rámci tohoto procesu otevřít téma potřeb Petra, 

životní spokojenosti a kvality života blíže. 

 

Otakar (35 let) – „hledající rovnováhu mezi závislostí na druhých a důvěrou sám v sebe“ 

Dalším příkladem kasuistiky je příběh pana Otakara, taktéž muže ve věku střední 

dospělosti, který přichází s potřebou jednorázové podpory a nakonec zůstává ve službách FP 

více než rok. V případě Otakara je důležité vyzdvihnout, že před naším prvním kontaktem 

strávil ve službách FP už nějaké roky a kromě toho využíval i služeb jiných organizací. 

Otakar žije s těžkou formou obsedantně-kompulzivní poruchy, které se střídavě více či méně 

úspěšně brání prostřednictvím vlastního velmi propracovaného systému rituálů, medikace 

a individuální psychoterapie. Otakar je typem klienta, který dostává vysokou míru podpory, 

a to nejen od formálních zdrojů – rodina, ale také od zdrojů formálních – kromě služeb FP 

také služby jiné organizace (podpora samostatného bydlení) a individuální psychoterapie. 

Zajímavé v kontaktu s Otakerem je to, že přichází s potřebou pomoci za pracovníkem, který 
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ale nakonec zjišťuje, že Otakar by příslušný problém vyřešil i bez podpory, nicméně ve chvíli, 

kdy toto pracovník pojmenuje, přichází Otakar s dalším, či rovnou množstvím dalších, situací 

k řešení, s nimiž si, dle vlastní sebereflexe, sám neporadí. 

Při mapování nástrojem CAN-C zjišťujeme, jak to má Otakar se svou nemocí, že má 

velký strach z fyzického kontaktu s druhým člověkem, ze špíny a infekčních chorob, že není 

schopný díky své nemoci běžně fungovat v domácnosti, že má poměrně vysoké dluhy, že by 

chtěl mít partnerský vztah, ale nedokáže v tuto chvíli vůbec pomyslet na to jít do intimního 

tělesného kontaktu se ženou, že ho občas napadají myšlenky shodit někoho do kolejnice metra 

a aby těmto myšlenkám ulevil, využívá systému vlastních rituálů. Zároveň také docházíme 

ke zjištění, že Otakarovi pomáhá na cestě k úzdravě, k tomu, aby to lépe fungovalo a on 

se lépe cítil, mnoho lidí. Je zde poprvé pojmenovaná otázka, kde je místo sociální služby 

poskytované FP. 

Otakar volí doprovázení v konkrétních oblastech – vyřízení dávek ze zahraničí, 

kontakt s dluhovou poradnou, práce s krizí. Téma krize se zdá být později důležité, neboť 

do života Otakara během spolupráce zasáhly těžké životní události a podpora v krizi ze strany 

sociálního pracovníka se zdá být velmi cenná.  

Při hodnocení spolupráce po půl roce a znovu mapování potřeb nástrojem CAN-C 

zjišťujeme, že u Otakara došlo k naplnění potřeby v oblasti Přátelé a celkovému snížení míry 

poskytnuté formální i neformální pomoci (z celkového skóru 15 na celkový skór 11). Otakar 

reflektuje aktuální situaci a přisuzuje význam podpoře pracovníka. To, co je pro Otakara 

ve službě důležité,  je právě bezpečný a důvěrný vztah s pracovníkem. Pracovník znamená 

pro Otakara jistotu a oporu a jak Otakar později hodnotí, je pro něj nejvíce dostupný ze všech 

jeho formálních i neformálních opor. S „pracovníkem v zádech“ dokáže Otakar zvládnout 

víc situací sám, nebojí se to zkusit, protože pokud by to nešlo, vezme jej pracovník pod svá 

ochranná křídla, utěší a nabídne podporu. Otakar v této fázi sám oslovil některé přátele 

z minulosti a začal se s nimi setkávat. V této fázi otevírá pracovník téma osamostatnění 

se od služby. Otakar se nad tématem zamýšlí, ale odsouvá jej někam na neurčité místo 

do budoucnosti. 

Později dochází ke změně pracovníka (odchod původního pracovníka, resp. můj 

odchod z organizace) a toto je pro Otakara možná velmi dobrým impulzem pro to, aby 

se rozhodl  „zvládnout to sám“. Otakar odchází ze služby cca rok po prvním kontaktu. 
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Nástroj CAN-C nám v případě Otakarova příběhu pomohl strukturovaně otevřít téma 

nemoci a jejích projevů a také zpřehlednil systém opor, který Otakar pro své bezpečné 

fungování využíval. 

To, že Otakar znovu obnovil vztahy s bývalými přáteli, jistě není zásluha 

Camberwellského formuláře pro hodnocení potřeb. Jeho zásluhou, dle mého názoru, je ale 

tematizace osamostatnění se od služby. Tento krok byl, dle mého názoru, významným krokem 

v životě a dalším vývoji Otakara. 

 

Magda (35 let) – „hledající bezpečný prostor pro dospělý život“ 

Příběh Magdy, mladé romské ženy, která žije v příliš těsném bytě se svými hlasy, 

dominantní matkou, jež jí nedovolí realizovat mateřskou roli a pečovat o vlastní domácnost, 

s dospívající dcerou a otcem závislým na hracích automatech, je velmi hezkým příkladem 

toho, že sociální služby pro duševně nemocné mají svůj smysl. 

Magda přichází s potřebou ulevit si od tlaků disharmonického rodinného prostředí, 

začít znovu, zkusit si pečovat o vlastní domácnost a najít si práci, která by byla pro Magdu 

přiměřenou zátěží. 

Při mapování nástrojem CAN-C zjišťujeme potřebnost služby chráněného bydlení, 

Magda sděluje, že by si chtěla najít práci, protože si potřebuje přivydělat, aby mohla bez 

problémů splácet úvěr, který si vzala kvůli zabezpečení rodiny.  

Brzy se uvolňuje místo v chráněném bytě a Magda se s radostnými očekáváními 

stěhuje. Později s podporou klíčové pracovnice nachází práci na chráněném pracovním místě 

v organizaci v oblasti úklidu kancelářských prostor. Magda je spokojená a všechno se daří 

(v tomto momentu také ztrácím s Magdou kontakt – můj odchod z organizace). 

Nástroj CAN-C byl v případě Magdy užitečný především pro potvrzení indikace 

klientky do služby chráněného bydlení – tedy pro potvrzení toho, že klientka službu skutečně 

potřebuje, že nemá jiné možnosti podpory v této oblasti. Při mapování se otevřely i jiné 

oblasti života Magdy – téma práce, téma nemoci, mateřství apod., nicméně v případě Magdy 

se domnívám, že by, vzhledem ke své otevřenosti, ochotě mluvit o sobě a poctivosti v tomto 

ohledu, nebylo užití dotazníku ani třeba, neboť Magda by pracovníkovi, dovednému vést 

rozhovor, sdělila informace o svých potřebách stejně podrobně i v rámci běžného rozhovoru. 
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Miroslova (53 let) – „hledající někoho, kdo by ji vyvedl z vlastní samoty a obav“ 

Setkání s Miroslavou pro mě bylo vždy zajímavým setkáním s velmi poetickou 

osobou, s dámou, která se chce setkávat v parku blízko rušné ulice, vždy přesně dodržuje 

hodinu mého času a za tuto hodinu vykouří vždy přesně 6 cigaret. Miroslava využívala služeb 

FP v minulosti a to dlouhodobě. Spolupráci ukončila kvůli odchodu své klíčové pracovnice 

z organizace, nicméně po nějakém čase znovu pocítila potřebu služby a proto 

se do organizace vrátila, respektive jiná sociální pracovnice se dočasně vrátila do „jejího“ 

parku za ní. 

Miroslava mi během našich setkávání popisovala svůj život s nemocí, se samotou 

a obavami z běžných i neobvyklých věcí, jako je cestování městskou hromadnou dopravou, 

kadeřník anebo kobry. Miroslava velmi toužila po službě, respektive spíš po někom, kdo 

by se s ní každý týden na hodinu setkával  a komu by mohla vyprávět o tom, co prožívá a kdo 

by sám o sobě přinášel do jejího života něco nového. Miroslava se chtěla setkávat se ženou 

jedno jakého věku, s níž by se společně potkaly v legitimitě toho, že Miroslava nemá zájem 

ve svém životě něco měnit, nechce vytvářet svůj rehabilitační plán, jenom se občas (tak jako 

ostatně my všichni) cítí blbě a je na to sama a sociální pracovnice se jí zdá svou profesí 

kompetentní, bezpečná pro toto sdílení. 

Miroslava nevnímala užitečnost nástroje CAN-C pro mapování jejích potřeb stejně 

jako já, ale rozhodla se mi vyhovět, neboť vnímala, že jsme se právě my dvě (a to už dávno 

před použitím nějakého nástroje) potkaly v tom, co potřebuje ona sama. Použití nástroje 

v případě Miroslavy se mi zdálo užitečné, neboť v organizaci FP panovalo určité pravidlo, 

že zájemce, aby mohl být do služeb přijat, zkrátka musí mít jasné potřeby, které může služba 

pomoci naplnit. U Miroslavy to nebylo tak úplně zřejmé, potřeba setkávat se s někým jako 

indikace do služeb nestačila. Proto jsme společně prostřednictvím nástroje CAN- C velmi 

jasně a konkrétně pojmenovaly další potřeby Miroslavy a rázem už pro ni byla služba 

objektivně smysluplná. V podstatě šlo o to rozkrýt, co je za potřebou Miroslavy setkávat 

se se sociální pracovnicí, že je tam samota, tedy nějaká nenaplněná potřeba v oblasti 

sociálních vztahů, že je tam potřeba sdílet obavy, prožitky smutku a život s nemocí (tedy 

nenaplněná potřeba v oblasti „Psychické potíže“ a „Psychotické symptomy“ a požadavek 

podpory v těchto oblastech).  

Miroslava později navázala spolupráci s dobrovolnickým centrem a odešla ze služeb 

FP. Nakontaktování na dobrovolnické centrum proběhlo za podpory FP, nicméně Miroslava 
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byla v celém procesu velmi aktivní, neboť, jak sama sdělovala, jí sociální služba poskytovaná 

FP už nepřinášela to, co v minulosti a nenaplňovala její očekávání. 

V případě Miroslavy mi CAN až tak užitečný nebyl, šlo spíše o to zařadit potřeby 

Miroslavy do určitých škatulek tak, aby to bylo čitelné v kontextu sociální služby. Domnívám 

se ale, že díky tomuto nástroji se to velmi srozumitelně podařilo, ale bohužel nedošlo 

k navázání nosného vztahu mezi Miroslavou a její klíčovou pracovnicí, mojí tehdejší 

kolegyní, a s tímto tématem už nebylo dále pracováno – Miroslava se svou klíčovou 

pracovnicí dohodly na ukončení spolupráce.  

Přemýšlím-li nyní nad Miroslavou a jejími potřebami, domnívám se, že právě pro lidi 

jako je Miroslava, tedy pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří nejsou schopni 

až tak jednoznačně pojmenovat své potřeby, jsou sociální služby organizací, jako je Fokus 

Praha, určeny. CAN nám může pomoci tyto potřeby rozkrýt, rozškatulkovat je tak, aby 

pro nás byly čitelné v kontextu potřebnosti sociální služby, ale není všemocný. Na cestě 

k jejich naplnění musíme být aktivní my ve spolupráci s klientem a není to vždy sociální 

služba jako taková, které pomáhá klientovi tyto potřeby naplnit. Často je právě bezpečný 

vztah mezi klientem a pracovníkem onou platformou pro nastartování tohoto procesu, toho, že 

klient vnímá pracovníka jako jednu ze svých jistot a opor a díky existenci této opory se může 

lépe věnovat sám sobě a svým potřebám. 

 

Shrnutí 

Na základě analýzy těchto případových studií můžeme říci, že mapování potřeb 

pomocí nástroje CAN-C se jeví jako užitečné ve vztahu k identifikaci (alespoň některých) 

potřeb klientů na začátku spolupráce a na základě toho pojmenování potenciálních oblastí 

spolupráce nebo alespoň oblastí jako počátečních eventualit, kam by mohla spolupráce 

směřovat. 

Na základě analýzy případových studií se můžeme podívat na to, jakým způsobem 

mapování probíhalo a zdůraznit v tomto kontextu význam individuálního přístupu 

k dotazovaným (přizpůsobení tempa i jazyka v procesu mapování) a potřebu dostatku času 

pro rozhovor nad potřebami (několik mapování, mnohem delší časový interval, než uvádí 

manuál).  

V případě prezentovaných ukázek případových studií můžeme jako úspěšně navržené 

intervence hodnotit například následující intervence: u dvou respondentů doporučení 
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do služeb chráněného bydlení (na základě mapování potřeb nástrojem CAN-C, později 

se potvrdila indikace a rehabilitační potenciál služby u obou klientů), práce s krizí klienta –  

sestavení protikrizového plánu (klient reflektoval potřebu zacházet s krizí v rámci mapování 

nástrojem CAN-C  v oblastech Psychické potíže, Ohrožení sebe a Ohrožení ostatních; 

na základě této potřeby jsme společně vytvořili protikrizový plán klienta, jenž později využil 

pro bezpečné projití krizí v rámci náročné životní situace), zprostředkování kontaktu klientky 

s dobrovolnickým centrem (klientka reflektovala v oblastech Denní činnosti, Psychické potíže 

a Přátelé velkou osamělost a zároveň neschopnost aktuálně navázat přirozené neformální 

vazby s druhými lidmi, kontakt s dobrovolnicí se později ukázal jako užitečný – klientka 

naplnila svou nejvíce naléhavou potřebu vazby s druhými lidmi), otevření tématu dluhů 

s klientem a poukázání na naléhavost řešení tohoto problému (ve spolupráci stále prioritním 

tématem situace v bydlení u klienta, péče o domácnost a o sebe, vztahy s druhými lidmi, také 

to, jak se klient cítí, jak zachází se svými obsesemi a rituály; díky mapování potřeb nástrojem 

CAN-C, který se zaměřuje na rozličné oblasti života, bylo blíže otevřeno téma financí, 

finanční situace a dluhů klienta a klient se s pomocí klíčové pracovnice nakontaktoval 

na dluhovou poradnu). 

V tomto kontextu je, domnívám se,  vhodné zmínit fakt, že na úspěšnost intervencí 

mají, kromě efektivního zmapování a hodnocení potřeb kvalitním nástrojem dobře 

využitelným v každodenní praxi, kterým se zdá být CAN-C, vliv také další faktory. 

Především je to, dle mého názoru, velmi široká nabídka služeb o.s. Fokus Praha, přes služby 

bydlení, po služby zaměřující se na oblast volného času nebo práce a zároveň velmi dobré 

zasíťování sociálních i zdravotnických služeb v rámci hlavního města Prahy (dostupnost 

služeb dluhové poradny, dobrovolnického centra, denního sanatoria, které nabízí 

psychoterapeutické služby aj.). 

Vrátíme-li se k nástroji CAN-C, prostřednictvím analýzy případových studií můžeme 

poukázat na fakt, že jedním z důležitých faktorů pro výslednou efektivitu jeho použití v praxi 

je především vhodné načasování jeho použití a také způsob jeho použití. V našem případě 

se osvědčilo použití nástroje až ve chvíli, kdy je navázán bezpečný vztah s klientem a klient 

tazateli důvěřuje. Dále se osvědčila flexibilita tazatele a jeho dobrá znalost nástroje, díky 

čemuž bylo možné používat nástroj i bez opory v tištěném manuálu, neboť pro některé 

dotazované působila manipulace s tištěným manuálem rušivě. 
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Dále je, dle mého názoru (a to vyplývá i z analýzy případových studií) důležité 

vědomí smyslu použití tohoto nástroje a určitá důvěra v jeho užitečnost u tazatele, který 

potom tento svůj postoj při seznamování klienta s dotazníkem, do určité míry předává 

i klientovi jakožto dotazovanému. 

V kontextu tématu této bakalářské práce, která se nezaměřuje pouze na to, zdali 

se Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb jeví jako užitečný pro identifikaci potřeb 

zájemců a klientů FP v rámci poskytovaných služeb, ale věnuje se tématu lidských potřeb 

hlouběji, je důležité zdůraznit, že nástroj CAN-C je velmi dobrým nástrojem, který mapuje 

především užitečnost, potřebnost sociální služby pro konkrétního klienta, nicméně jeho 

systémem potřeb a hodnot jako takových se hlouběji nezabývá. 

 

10. Zhodnocení naplnění cílů empirické části bakalářské práce 

Realizace dílčího cíle bakalářské práce C1: cílem bylo na základě vyhodnocení 

CAN-C určit oblasti, v nich potřebují konkrétní klienti a zájemci o služby o.s. Fokus Praha 

podporu a v několika konkrétních případech popsat návrh další intervence. 

Tento cíl byl realizován částečně prostřednictvím mapování potřeb u souboru 

respondentů metodou CAN-C, částečně pak prostřednictvím analýzy případových studií, které 

obsahovaly návrhy dalších intervencí v závislosti na vývoj případu klienta.. Realizaci cíle 

se podařilo naplnit. 

Realizace dílčího cíle bakalářské práce C2: cílem bylo zhodnocení účinnosti 

intervencí u konkrétních klientů o.s. Fokus Praha navržených v návaznosti na šetření potřeb 

nástrojem CAN-C.   

Tento dílčí cíl byl realizován prostřednictvím analýzy případových studií a domnívám 

se, že se jej podařilo naplnit. Jako pozitivum vnímám v tomto kontextu důkladnou znalost  

jednotlivých případů a konkrétních klientů; negativem je potom pravděpodobně fakt, 

že se jednalo o klienty, u nichž jsem zpočátku ve spolupráci s nimi vytvářela návrh intervence 

já jako prvokontaktní pracovník, proto zde samozřejmě existuje riziko nedostatečné 

objektivity. V této souvislosti mě napadá, že vhodnějším způsobem zhodnocení účinnosti 

navržených intervencí v jednotlivých případech mohlo být doplnění případových studií 

o hodnotící rozhovory s klienty jakožto hlavními aktéry případů, které byly v rámci 

jednotlivých kasuistik prezentovány. 
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Hlavním, zastřešujícím cílem této bakalářské práce, bylo potom zmapovat, do jaké 

míry napomáhá nástroj CAN-C k určení oblastí, v nichž potřebuje klient s duševním 

onemocněním o.s. Fokus Praha pomoc a podporu a do jaké míry napomáhá 

k průběžnému  monitorování jeho stavu.  

Tento cíl jsem se snažila realizovat především prostřednictvím mapování potřeb 

metodou CAN-C s tím, že u výběrového vzorku dotazovaných bylo mapování opakováno 

v půlročním intervalu. Hlavní cíl bakalářské práce se, dle mého názoru, podařilo naplnit 

pouze částečně.  

Myslím si, že na základě analýzy šetření je možné konstatovat, že nástroj CAN-C, 

v případě jeho dobré znalosti u administrátora a vhodného použití v praxi, napomáhá k určení 

oblastí, v nichž potřebují klienti a zájemci o služby o.s. Fokus Praha pomoc a podporu, neboť 

je účinným nástrojem, který má velký potenciál k identifikaci potřeb dotazovaného. 

Je pravda, že opakované mapování potřeb v půlročním intervalu se u výběrového 

vzorku ukázalo jako vhodné pro monitorování stavu dotazovaných, nicméně tento výběrový 

soubor byl velmi úzký, proto v tomto kontextu nelze hovořit o úspěšné realizaci hlavního cíle 

bakalářské práce. 

Dále je v této souvislosti důležité zdůraznit fakt, že Camberwellský formulář 

pro hodnocení potřeb mapuje potřeby klientů ve vztahu k sociální službě, tedy se snaží zjistit 

to, jaké sociální služby mohou být klientovi v daném čase užitečné, využívání jakých služeb 

může napomoci ke zlepšení sociální situace, zdravotního stavu anebo subjektivního prožívání 

kvality života klienta. Systémem potřeb a hodnot u člověka jako jedinečného individua 

se tento nástroj nezabývá, může být ale, dle mého názoru, vstupní branou k otevření tohoto 

tématu a dialogu nad tímto tématem s klientem. Myslím si, že vždy je důležité tento systém 

potřeb a hodnot klienta znát, vědět, jestli se v tomto ohledu s klientem potkáváme anebo ne 

(tedy vědět, že klient to má tak a já jinak a myslet na to), což je důležitou základnou 

pro „dobrou“ spolupráci a svého významu toto nabývá především v obdobích, kdy klient 

prochází nějakou krizí a my jej na cestě krizí doprovázíme.
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11. Diskuse 

V bakalářské práci jsem se prostřednictvím nástroje CAN-C pokusila zmapovat oblasti 

potřeb, které v daném čase pociťovali klienti a zájemci o služby o.s. Fokus Praha, lidé 

se zkušeností s duševním onemocněním. Tyto potřeby se mi podařilo zachytit především 

ve vztahu ke službám, které o.s. Fokus Praha klientům nabízí a poskytuje. 

Potřeby, které klienti a zájemci o služby o.s. Fokus Praha uvádějí v daném čase  jako 

nenaplněné, jsou potřeba vztahů (přátelských i intimních), potřeba naučit se hospodařit 

s penězi, potřeba lépe zvládat psychotické symptomy  a potřeba smysluplně naplnit den. 

Potřeba vztahů je jasná a srozumitelná, tuto potřebu vyzdvihuje též Albert Pesso 

ve svém terapeutickém konceptu jako potřebu „výživy“ ve vztahovém kontextu, také Rotter 

potřebu lásky a citovosti řadí mezi základní lidské potřeby. Další rovinou této potřeby 

je rovina „patření někam“, kterou kromě Pessa vyzdvihuje i Maslow a Aldeferer, který jeden 

z významných souborů potřeb pojmenovává přímo jako vztahové potřeby. 

Za potřebou naučit se hospodařit s penězi vnímám jednak čistě existenční potřebu 

základního dobrého zabezpečení sám sebe, jednak, např. dle Rotterova pojetí, potřebu 

nezávislosti – umět sám za sebe kompetentně rozhodnout, jak s penězi naložím. 

Potřebu lépe zvládat psychotické symptomy si vykládám jako potřebu bezpečí, 

ochrany a v pojetí Pesso-Boyden potřeba limitů – tedy potřeba vědět, kdo jsem a kdo nejsem, 

potřeba rozumět svým hranicím a hranicím druhých, abych mohl beze strachu fungovat 

v běžném životě. Potřebu bezpečí v tomto kontextu vnímám v Maslowově hierarchickém 

pojetí. Zejména u lidí s psychotickým onemocněním často dochází k určitému zacyklení 

v rovině potřeb, protože okolí často podceňuje význam prožitku „cítit se v bezpečí“ 

u dotyčného a aniž by nejprve nabídlo podporu v procesu naplnění této potřeby či odstranění 

nedostatku („cítím se v nebezpečí“), zahlcuje dotyčného množstvím nabídek jiných –„pojďme 

se společně zamyslet nad tím, jak byste mohl/a smysluplně naplnit den, najít nové přátele, 

pečovat o svůj zevnějšek apod.“ 

Potřeba smysluplně naplnit den úzce souvisí s potřebou výživy podněty dle Pessa, 

s potřebami kognitivní povahy dle Murrayho, s potřebou růstu a seberealizace dle Aldeferera 

a Maslowa, který ji zařadil na vrchol své hierarchie potřeb uspořádané podle hodnot, neb ji 

pravděpodobně vnímal jako hodnotu nejvyšší.  
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V současné době se setkávám s klientem, který za mnou přišel s požadavkem „pojďme 

se společně zamyslet nad tím, co by se dalo udělat proto, aby mě těšil den“. Během našich 

setkávání jsme došli ke zjištění, že zkušenost s duševním onemocněním, schizofrenie, zasáhla 

do hodnotového systému tohoto mladého muže natolik, že je nyní třeba jej jinak uchopit, 

v kontextu této nové, závažné zkušenosti a na základě zamyšlení se nad novou hierarchií 

hodnot možná můžeme společně dojít k odpovědi na jeho původní otázku či splnit společný 

úkol. 

Je tedy zřejmé, že problematika potřeb a hodnot spolu úzce souvisí. Tuto souvislost 

zdůrazňuje i Bohumila Baštecká v konceptu bio-psychosociálně spirituální růžice potřeb, 

zdrojů a hodnot. Kromě akcentu na tyto souvislosti zde Baštěcká také poukazuje na nutnost 

rozumět této problematice v dynamickém, situačním kontextu, tedy dívat se na systém potřeb 

a hodnot konkrétního člověka jako jedinečného individua v konkrétní situaci v daném čase.  

Důraz na tento kontext vnímám jako stěžejní a také se domnívám, že je důležité, 

přesně tak, jak to popisuje Baštecká, vnímat potřeby jedince v kontextu společenství v němž 

žije a při zamýšlení se nad cestou k jejich naplnění pracovat s jeho vnějšími zdroji 

i s vnitřními silami. 
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Závěr 

Problematika potřeb lidí s duševním onemocněním  v současné době stále nabývá 

na aktuálnosti, neboť právě schopnost těmto potřebám rozumět, dokázat tuto problematiku 

uchopit, je jedním ze základních stavebních kamenů v obecné rovině péče o duševní zdraví. 

Potřeby lidí s duševním onemocněním nejsou odlišné od potřeb intaktní populace. 

Existují zde sice jistá specifika, např. jejich komplexnost v podobě velké provázanosti potřeb 

zdravotních a sociálních, nicméně pomocí vhodných nástrojů jejich mapování, je, dle mého 

názoru, možné odhalit jejich dynamický obraz a pomoci klientovi zvolit vhodnou službu, 

která ho v rovině formální opory může podpořit na cestě k jejich naplnění.  

Jako jeden vhodných nástrojů, které mapují potřeby klientů s duševním onemocněním 

ve vztahu k sociální službě, se jeví Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb, neboť 

naplňuje kritéria pro efektivní hodnocení potřeb lidí s duševním onemocněním, především 

psychotického okruhu. Zároveň může být nástrojem, prostřednictvím kterého je možné 

sledovat efektivitu poskytované sociální služby. 

Ve své práci jsem se pokusila seznámit čtenáře s tímto nástrojem a popsat jeho využití 

v praxi občanského sdružení Fokus Praha. Zároveň jsem usilovala o zhodnocení účinnosti 

použití tohoto nástroje v procesu identifikace potřeb klientů a zájemců o služby s duševním 

onemocněním ve vztahu ke službě a náčrt toho, jak je s těmito výstupy ve Fokusu Praha o.s. 

dále pracováno. 

V procesu zpracovávání této bakalářské práce jsem sama sebe utvrdila v názoru, 

že CAN-C je jedním z užitečných nástrojů pro identifikaci toho, s čím klient přichází, 

co očekává a potřebuje od služby, kterou zastupuji a zároveň nástrojem, prostřednictvím 

něhož je možné, je-li s ním adekvátně pracováno, vytvořit nosné podmínky pro realizaci 

rehabilitačního plánu klienta. 

Zároveň jsem v tomto procesu došla ke znovu uvědomění toho, že Camberwellský 

formulář pro hodnocení potřeb se snaží zmapovat, jaké má konkrétní klient potřeby 

v kontextu sociální služby organizace, do níž s potřebou podpory v daném čase přichází 

(anebo ona přichází za ním), ale jeho možnosti již nesahají k identifikaci potřeb klienta jako 

jedinečného individua a nesahají ani ke zpřehlednění jeho hodnot. Tento nástroj ovšem může 

tato témata ve spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem či jiným pomáhajícím 

profesionálem pomoci otevřít a v rámci dobře vedeného rozhovoru s klientem se k nim, i bez 

patřičného nástroje určeného k těmto účelům, můžeme dostat a pravděpodobně to bude 
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zajímavější a v mnohých ohledech více tvůrčí proces, nežli administrace podobného 

dotazníku. 

Myslím si, že tato bakalářská práce by mohla v praxi sloužit pro prezentaci příkladů 

dobré praxe v kontextu použití nástroje CAN-C; jako jeden z informačních materiálů může 

být, dle mého názoru, použitelná i pro pracovníky přímé péče o.s. Fokus Praha, kde jsem 

šetření prováděla. Zároveň se domnívám, že s textem je možné dále pracovat při zaškolování 

nových kolegů, kteří se s nástrojem dosud nesetkali v organizaci péče o duševně nemocné, 

v níž působím v současnosti. 
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Seznam užitých zkratek 

CAN – Camberwellské šetření potřeb 

CAN-C - Camberwellské šetření potřeb, klinická verze 

CM – Case manager, manažer případu (obvykle sociální pracovník; klíčový pracovník 

ve spolupráci s klientem v sociální službě v rámci sítě organizací a institucí zaměřených 

na podporu lidí s duševním onemocněním) 

FP – občanské sdružení Fokus Praha 

PA – ambulantní psychiatr 

PLB – Psychiatrická léčebna Bohnice 

PSB – Podpora samostatného bydlení (sociální služba) 
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