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Anotace 

 

V bakalářské práci se zabývám dopady na rodinu ve chvíli, kdy zemře někdo 

z rodičů při dopravní nehodě. Nejdříve se snaţím popsat, jaké jsou reakce dospělých a 

dětí na traumatickou událost, jak se s ní vyrovnávají. Dále navazuje kapitola o krizové 

intervenci, která se týká nejdříve obecných pojmů, a poté se zaměřuji na krizovou 

intervenci s pozůstalými. Snaţím se popsat, jaké mohou nastat problémy, kdy člověk 

nevyhledá odbornou pomoc a můţe tak mít psychické následky po celý ţivot. Definuji 

pojem osamoceného rodiče a sociální práci s ním, jaká existuje hmotná pomoc od státu. 

Vypisuji organizace, které jsou zaměřené na péči o pozůstalé. Ve zkratce jsem vypsala 

analýzu statistických dat, která se týká dopravní nehodovosti v České republice.  

Teoretickou část uzavírá vlastní návrh pomoci pozůstalým. V praktické části jsem 

vytvořila dvě kazuistiky dospělých lidí, kterým v dětství zemřel otec při autonehodě. 

Popisuji a rozebírám, jak pozůstalí v současné době ţijí a jak je ovlivnila náhlá ztráta 

milované osoby. 
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Annotation 

 

In my bachelor thesis I deal with the impact of a parent´s death from a traffic 

accident on the family. First, I try to describe adults’ and children’s response to a 

traumatic situation and how they come to terms with it. Secondly, a chapter about crisis 

intervention follows. It deals with common problems, and then it focuses on crisis 

intervention with the bereaved. I try to describe what problems may arise when one 

does not seek out a consultant and that this may lead to lifelong mental anguish. I define 

the concept of a lonely parent and the social work with him/her and what kind of 

material help from the state exists. I have written out the workplaces and organizations 

that deal with crisis intervention and the bereaved care, respectively. In brief, I mention 

my own suggestion on help for the bereaved. The theoretical part is concluded with the 

statistical data analysis that deals with road accidents in the Czech Republic. In the 

practical part, I created a case study about adults who lost their parents in a road 

accident in their childhood. I describe how the children live now and how they have 

been affected by the sudden loss of the beloved person. 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je Smrt při dopravních nehodách – dopady na rodinu. 

Není den, kdybychom ve sdělovacích prostředcích nečetli nebo neviděli zprávy o 

automobilových nehodách a jejich následcích. Společnost má bohuţel tyto tragické 

události ráda, a tak se média hemţí informacemi o zprávách tohoto typu. Lidé, kterých 

se tato smrt netýká, si nedokáţí představit, co smrt znamená pro pozůstalé. Co tito lidé 

proţívají, jak se se ztrátou blízkého vyrovnávají…Vţdyť v tabulce stresových událostí 

je úmrtí partnera na 1. místě.  

Samotné téma jsem si vybrala z důvodu, ţe jsem sama přišla o otce při dopravní 

nehodě. Chci se podělit o své zkušenosti a zkušenosti mé rodiny, protoţe si myslím, ţe 

je důleţité mluvit i o tak smutném tématu. A vše se vţdy lépe vysvětluje na konkrétním 

případu. 

Cílem této práce je ukázat na konkrétních příbězích, jak můţe vypadat rodina, kdyţ 

zemře jeden z rodičů při dopravní nehodě. Z důvodu mého studia oboru sociální práce 

chci popsat sociální práci s osamoceným rodičem a navrhnout, jak by měl sociální 

pracovník a i celý systém fungovat ve chvíli, kdy náhle zemřel někdo v rodině při 

autonehodě. Pro mě osobně by práce měla přinést úlevu. 

Práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se 

zabývám především reakcemi na náhlou ztrátu blízkého člověka. Uvedla jsem zde, jak 

probíhá proces truchlení u dospělých a naopak u dětí. Další kapitolou je krizová 

intervence, která bývá často nedílnou součástí péče o pozůstalé. Nejdříve definuji 

obecně pojem krizová intervence, jak probíhá, jaké jsou její fáze a formy pomoci. Dále 

se zaměřuji na krizovou intervenci s pozůstalými a na problémy, které mohou nastat. S 

tím souvisí další kapitola, která se týká posttraumatické stresové poruchy a reakcí na 

ztrátu blízkého. Zde uvádím, jak se konkrétní porucha projevuje a jak můţe probíhat 

následná léčba. Další kapitola se týká sociální práce s osamoceným rodičem. Poté ve 

své práci popisuji, jaká existuje podpora od státu formou sociálních dávek a jaké 

konkrétní organizace se zabývají péčí o pozůstalé. Krátce se věnuji v nehodovosti 

v České republice. Poslední část teoretické části tvoří návrh, jak by se měly úřady 

zachovat při náhlém úmrtí v rodině, protoţe z vlastní zkušenosti bohuţel vím, ţe situace 

u nás v této oblasti není dobře ošetřena.  V praktické části jsem uvedla dvě kazuistiky 
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rodiny, která přišla náhle o otce při dopravní nehodě. Je zde popisováno, jak je celá 

rodina postiţena touto situací a jak v rodině citelně chybí osoba otce jako autority. 
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1 Vztahová ztráta 

Ve své práci se budu věnovat tzv. vztahové ztrátě. Jedná se o typ ztráty, která je 

trvalá a vzniká úmrtím milované osoby. Smrt blízkého patří k nejtěţším ztrátám, které 

nás můţe během ţivota postihnout. Pozůstalí mohou mít pocit, ţe jejich ţivot ztratil 

smysl, ţe se jim zhroutil svět. Proţívají krizi, ne nemoc, ačkoli krize se právě můţe 

v mnoha ohledech projevovat jako nemoc. (Špatenková a kol., 2004) 

Tito lidé jsou častými uţivateli zdravotní péče. Nejčastěji si stěţují na tělesné 

příznaky, zejména kardiovaskulární potíţe, a sami o traumatizujících událostech neradi 

mluví, protoţe při tom pociťují vystupňování úzkosti a vegetativních příznaků. 

Poruchy tohoto typu lze povaţovat za maladaptivní reakci na těţký nebo trvalý 

stres, protoţe narušují mechanismy úspěšného vyrovnávání se s ním, a tím vedou ke 

zhoršení sociálního fungování. 

1.1 Truchlení a reakce na ztrátu blízkého u dospělých 

Ztráta blízkého se dá zařadit do traumatizujících událostí, kdy se jedná o událost, 

kdy jde o něco, co je nenadálé, hrozivé a co ohroţuje ţivot či tělesnou celistvost jedince 

nebo jeho blízkých. (Baštecká, 2005) 

Dle Špatenkové (2004), na ztrátu člověk reaguje těmito emocemi: 

 Smutek, zármutek a ţal 

 Obavy – mohou být způsobeny nejistotou, ale i otázkami po smyslu ţivota a 

konfrontací s vlastní smrtelností 

 Hněv, vztek a agrese – negativní emoce mohou být zaměřené na okolí, na 

zemřelého, ale i na sebe sama 

 Pocit viny – můţe pramenit mimo jiné z „pocitu viny za přeţití“ 

 Pocit opuštěnosti 

 Tělesnými potíţemi – např. nechutenstvím 

 Impulsivním, chaotickým jednáním 

 Zahlcením představami o zemřelém – pozůstalí mají pocit, ţe zemřelého vidí 

či slyší 
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 Vyhýbání se sociálním kontaktům 

Člověk po ztrátě milované osoby prochází těţkým obdobím tzv. truchlí. „Truchlení 

je komplexní psychologickou, sociální a somatickou reakcí na ztrátu“. (Špatenková, 

2004, s. 69) 

Truchlení můţeme popsat jako proces, který má několik fází. Podle Špatenkové 

(2004) jsou fáze následující: 

1) Fáze šoku a otřesu trvá několik hodin aţ dva dny bezprostředně po ztrátě. 

Pozůstalí si připadají zmatení, otupělí, často reagují nevěřícně. 

2) Fáze sebekontroly trvá zpravidla do večera dne pohřbu, kdy příprava pohřbu 

znemoţňuje pozůstalým, aby podlehli svému zármutku. Teprve po odchodu 

smutečních hostů, na ně plně dolehne bolestnost ztráty. 

3) Fáze regrese trvá 1 – 3 měsíce, kdy se truchlící chovají jako děti, jsou 

apatičtí, uzavření, úzkostní. Nezvládají nároky běţného fungování, nejsou 

schopni se zařadit zpět do pracovního procesu, odmítají sociální kontakty. 

Mohou trpět poruchami spánku a nechutenstvím.  

4) Fáze adaptace trvá aţ jeden rok (u vdov 3 – 4 roky). Pozůstalí se smiřují 

s tím, co se stalo. 

Podle Baštecké (2005) jsou následující 4 reakce na zármutek: 

1) Otupělost – člověk se cítí otupělý, je mu vše jedno, nemá ţádný důvod, aby 

něco dělal 

2) Touha, hledání a popírání trvalosti ztráty – člověk má pocit, ţe s ním je 

všude zemřelý, vnímá ho i ve snech 

3) Rozvrat – pozůstalý pociťuje, ţe zemřelý chybí v určitých rolí, které mu 

patřily 

4) Nový řád/obnova – pozůstalý na zemřelého vzpomíná a vypravuje o něm. 

Ţivot uţ se bez něj obejde, i s přítomností bolesti. 

Délka truchlení závisí na vztahu k zemřelému. Při proţívání smutku abnormálně, 

můţe dojít k situaci, ţe se pozůstalý octne v krizi, bude cítit pocity viny, mít sníţené 

sebevědomí -  to můţe vyústit v potíţe s obnovením dřívějších zájmů, vazeb a vztahů. 
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V takovém případě by měl  člověk měl vyhledat odbornou pomoc interventa. Ţivotní 

události, které nás v ţivotě potkají, na nás kladou nároky. Můţe to způsobit, ţe člověk 

se začne omezovat a tísnit anebo se bude stimulovat k novým aktivitám. Nejdříve se 

snaţí kaţdý člověk zátěţ zvládnout sám. Můţe to být například formou spánku, 

konzumací alkoholu, příklonem k fantazii, nebo formou vzájemné pomoci, kdy 

pozůstalému dává podporu rodina či okolí -  přitulení se (k mamince, k partnerovi 

apod.), potřeba vypovídat se, svěřit se, potřeba vyplakat se, vykřičet, vynadávat apod. 

Časový rámec krize se můţe lišit, v literatuře se často dočítáme o délce 6-8 týdnů, ale je 

zřejmé, ţe pro skutečnou integraci extrémní psychické zátěţe je zapotřebí mnohem delší 

doby. Proces můţe trvat mnoho měsíců, někdy i let. Krizový stav je stav, kdy vyvrcholí 

běţná psychická nestabilita. Dochází k němu ve chvíli, kdy se nedaří vyrovnat vliv 

stresorů a objeví se alarmující signály. René Hron (1998) in Vodáčková označuje 3 

urychlovače krize: 

1) ztráta objektu (např. rozchod, zklamání, smrt, zrada, zranění)  

2) změna (zdravotního stavu, rodinného, pracovního apod.)  

3) volba mezi dvěma stejnými kvalitami 

Zkušenosti ukázaly, ţe nejvíce rozhodující je, zda člověk nalezne v rozmezí 

prvních 4 – 6 týdnů od vzniku krize způsob, jak záţitek akceptovat, řešit a integrovat.  

(Matoušek, 2003) 

Moje matka vypráví o dni, kdy jí policisté zavolali, že otec zemřel při dopravní 

nehodě, jako o jednom z nejhorších ve svém životě. „Bylo to jako by mi někdo vrazil nůž 

do srdce. Avšak pro truchlení nebylo příliš prostoru, protože nastaly problémy běžného 

života a člověk musel fungovat dál.“ V péči o děti matce velice pomáhala rodina a 

rodinní známí. Tato pomoc byla velice přínosná, bez ní by pozůstalí tuto těžkou situaci 

nezvládli. Zde se na konkrétním případu ukazuje, jak může být svépomoc či pomoc okolí 

velice přínosná pro truchlícího, který bývá po smrti blízkého zahlcen běžnými denními 

starostmi. Potřebuje však čas hlavně pro sebe, a proto je pomoc okolí opravdu důležitá. 
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1.2 Truchlení a reakce na ztrátu blízkého u dětí 

Matějček, Dytrych (2002) uvádějí, ţe 1,5 % - 1,8% dětské populace do věku 15 

let postihuje úmrtí aspoň jednoho z rodičů, a to častěji o otce neţ matky. Dítě zpravidla 

na zesnulého vzpomíná idealizovaně. Truchlení nad ztrátou osoby, s níţ si dítě utvořilo 

vztah, se objevuje uţ na konci prvního roku ţivota a s postupující psychickou zralostí se 

zintenzivňuje. U dětí předškolních uţ docela zřetelné. U dětí středního a staršího 

školního věku má truchlení uţ dospělý ráz. Mezi příznaky se objevuje např. nápadné 

lpění na někom z dospělých, u menších dětí tzv. vývojové regrese (jakoby zapomněly, 

co uţ uměly), předvádivé chování a provokativní zlobení. Někdy se u dětí mohou 

projevit silné citové poruchy, které však trvají krátce. Děti po traumatické situaci se 

mohou výrazně zhoršit ve škole, ztrácejí zájem o školu a u chlapců se můţe projevit 

zvýšená agresivita. Dítě vnímá řadu věcí jinak neţ dospělý, nemá zkušenosti se smrtí, 

víc se dívá do budoucnosti a minulost ho tolik nesvazuje. Smutek dítěte bývá intenzivní, 

ale kratší. Po smrti blízkého člověka můţe být dítě celoţivotně přecitlivělé na určitou 

věc. (Mertin, 2004). Důleţité je dítě informovat o smrti jeho blízkého pravdivě a včas. 

Můţe se tak lépe zadaptovat na situaci, kdyţ je jeho okolí stejně naladěno. Dále je 

důleţité dopřát dítěti dost času, aby mohlo svůj smutek dobře proţít. Rodina by měla 

být co nejvíce s ním, pokud chce, mazlit se s ním, ale neměli by se mu vnucovat, pokud 

chce být samo. Určitě není dobré dítě rozveselit, tedy ho převádět na jiné myšlenky 

formou různé zábavy a atrakcí. Na otázky dítěte je důleţité odpovídat šetrně, ale 

pravdivě. Záleţí na věku a vyspělosti dítěte a dle toho se řídit. Je dobré dětem říci věty 

typu: „S tatínkem si můţeš popovídat u hrobečku, kdyţ mu neseme květinu.“ či 

„Tatínek k tobě bude přicházet ve snech a ty si s ním tak můţeš promluvit.“ (Jak mluvit 

s dětmi o smrti a umírání [ online]. b.m.: Novinky.cz, 2010, [cit.2011-8-10] dostupné na 

WWW:<www.novinky.cz/zena/deti/201963-jak-mluvit-s-detmi-o-smrti-a-

umirani.html>) 

Vágnerová (1999) popisuje fáze, jak se dítě vyrovnává s traumatickou událostí: 

1) Fáze vyplakání – je to bezprostřední reakce, jedná se především o emoční 

reakci na proţitou událost, kdy si dítě plně neuvědomuje její význam a 

důsledky, resp. je vůbec nechápe 
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2) Fáze popření – je obrannou reakcí, kdy dítě vytěsní traumatický záţitek, 

protoţe jej není schopné přijmout. Převaţujícím příznakem je buď strnulost a 

ztuhlost nebo nadměrná aktivizace spojená s úzkostnými reakcemi. 

3) Intruze – je obdobím, kdy se proţité události v různé podobě vrací do 

vědomí (např. ve formě vtíravých vzpomínek, flashbacků, děsivých snů 

apod.). Dítě si svůj záţitek uvědomuje a začíná na něj reagovat emočně i 

racionálně. 

4) Fáze zpracování a zvládnutí traumatické zkušenosti – tato fáze probíhá za 

pomoci někoho jiného, kdo slouţí jako emoční podpora. V některých 

případech je nutná psychoterapie, která by měla být zaměřena především na 

prevenci vzniku chronické poruchy. 

Příbuzní často řeší, zdali vzít na pohřeb děti. Následně se můţe stát, ţe dospělé 

děti mohou zazlívat účast či neúčast na pohřbu. (Baštecká, 2005) Mnohokrát se stává, 

ţe příbuzní dítě nevezmou na pohřeb, a to pak neproţívá pocity se svými blízkými a 

nemá účast na lidské solidaritě ve chvílích smutku. Existují případy, kdy se dítě o smrti 

svých rodičů dozvědělo aţ po pohřbu a trpělo neurotickými obtíţemi. Pozůstalým bylo 

doporučeno, aby uspořádali dodatečně rodinnou slavnost, při níţ dítě mohlo proţít 

„rozloučení“ s milovanou osobou. Po této události obtíţe dítěte rychle pominuly. Jak 

dítě vyvést zpět do ţivotní aktivity? Pouze ho neutěšovat, ale vést ho tak, aby se na 

něčem angaţovalo, ale opravdu ne jen slovy. Aby začalo vyvíjet nějakou zaměřenou 

aktivitu a od blízkých byla bezprostřední zpětná vazba. Pokud si pozůstalý bude chtít 

najít partnera, můţe dojít k velkým problémům ze strany dítěte, které nemusí nově 

příchozího přijmout vzhledem k tomu, ţe není tak ideální jako jeho představa o 

zemřelém rodiči. (Matějček, Dytrych, 2002) 

Pamatuji si na pocit ošklivé skutečnosti, že už otce nikdy neuvidím. Vždy jsem 

k němu pohlížela s velkou láskou a respektem a najednou všechno bylo pryč. Dodnes si 

pamatuji, jak jsem pomáhala rozesílat smuteční oznámení, ale ještě v té době jsem si 

plně neuvědomovala, co se vlastně stalo. Tento okamžik nastal při pohřbu, proto si 

myslím, že je opravdu důležité, aby se ho i malé dítě zúčastnilo. Protože z vlastní 

zkušenosti vím, že to bylo sice velice bolestivé, ale uvědomila jsem si, že už se otec nikdy 

nevrátí. Z dostupných informací v literatuře a i z vlastní zkušenosti musím tedy potvrdit, 

že je důležitá účast všech blízkých pozůstalých na pohřbu, i když se jedná o tak smuteční 
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událost. Člověk si při pohřbu vzpomene na mrtvého a důležité je i pocítit solidaritu a 

pochopení od ostatních účastníků pohřbu. 
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2 Krizová intervence 

Krizová intervence je odborná metoda, terapeutická práce s lidmi, kteří se ocitli 

v krizové situaci a přístup pracovníka neboli interventa, který spočívá v rychlém či 

okamţitém zásahu (intervenci). Jedná se o specializovanou pomoc osobám, které se 

ocitly v krizi. Nejedná se pouze o individuální psychoterapeutický zásah, ale také o 

zásah na úrovni rodiny, o sociální intervenci a v nutných případech také o intervenci 

psychofarmakologickou, případně spojenou s krátkodobou hospitalizací.(Matoušek, 

2003) Nejprve bych měla vysvětlit, co vlastně znamená pojem krize. Podle Matouška 

(2003) je to stav váţného oslabení adaptačních schopností, který je subjektivně vnímán 

jako bezmoc, neschopnost se s událostí vyrovnat obvyklými způsoby a v obvyklém 

čase. Krizová intervence se zaměřuje na zvládnutí akutního problému, snaţí se 

postihnout biopsychosociální vazby a intervenci provádět v několika rovinách. Na 

řešení se podílí více odborníků, jako jsou psychologové, psychiatři, sociální pracovnici, 

lékaři, pedagogové, někdy je zapotřebí i právní konzultace. Bývá obvyklé, ţe jsou 

přizváni rodinní příslušnici nebo jiné osoby, které jsou pro klienta významní. Mezi 

nejčastější spouštěče krize patří ztráta blízkého člověka (úmrtím, rozvodem, 

rozchodem), ztráta zaměstnání, zhoršení společenského postavení, narození postiţeného 

dítěte, ohroţení zdraví (úrazem, nemocí). 

Cílem krizové intervence je vrátit jedinci psychickou rovnováhu, narušenou 

kritickou ţivotní situací. 

Podle Špatenkové (2004) krizová intervence zahrnuje především pomoc: 

 Psychologickou – spočívá v časově omezeném terapeutickém kontaktu 

zaměřeném na problém, který krizi vyvolal 

 Lékařskou – zahrnuje především intervenci psychiatrickou a v případě 

potřeby také farmakoterapii a krátkodobou hospitalizaci 

 Sociální – směřuje k okamţitému sociálnímu zásahu zaměřenému na 

osoby, které se ocitly v akutní krizové situaci. Zahrnuje sluţby sociální 

intervence.  

 Právní – spadá především do kompetence právníků. Můţe být však 

v omezeném rozsahu poskytnuta také sociálním pracovníkem. 
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Podle Matouška (2003) mezi sluţby sociální intervence patří základní sociální 

poradenství, odborné sociální poradenství, terénní sociální práce, socioterapie, krizová 

pomoc a zabezpečení podmínek na přeţití.  

Hlavními principy krizové intervence jsou podle Špatenkové (2004): 

 Okamţitá pomoc – poskytnutí pomoci by mělo být co nejrychlejší 

 Redukce ohroţení – zajištění pocitu bezpečí a materiální pomoc, ale 

především jde o podporu emocionální 

 Koncentrace na problém „tady a teď“ – intervent by se měl zaměřit na to, 

co krizi vyvolalo 

 Časové ohraničení – je nutné se klientovi v krizi věnovat co nejvíce, 

minimálně se jednou týdně setkat, celkově se v krizové intervenci jedná 

o 6-10 setkání 

 Intenzivní kontakt – mezi krizovým pracovníkem a klientem 

 Strukturovaný, aktivní, někdy i direktivní přístup – od trpělivého, 

empatického naslouchání aţ po direktivní zásah v situaci ohroţení zdraví 

nebo ţivota 

 Individuální přístup ke klientovi – kaţdý se na krizi adaptuje jinak – 

krize má individuální charakter – pro kaţdého znamená něco jiného 

 

2.1 Etapy krizové intervence 

Krizová intervence představuje proces vzájemného působení krizového 

pracovníka s klientem. Je důleţité posílit klientovy adaptační schopnosti, umoţnit 

náhled na rozsah problému, pomoci mu vyjádřit emoce, posílit jeho sebedůvěru a 

podpořit účelná řešení problému. Podle Baštecké (2005) je důleţité, aby klient řekl, co 

potřebuje a co chce. Můţe se stát, ţe člověk v krizi chce mít svůj klid, ale jeho rodina 

naléhá na změnu či řešení. 

Etapy mezi navázáním kontaktu do ukončení a zhodnocení intervence jsou 

popsány mnoha autory. Vybrala jsem si třífázový model podle Špatenkové (2004), který 

je popisován takto. 
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A . Úvod 

Základním prvkem je navázání kontaktu interventa s klientem. Tento poţadavek 

je při poskytování krizové intervence nezbytný. Můţe se stát, ţe tento první krok 

nemusí být zcela bezproblémový. Člověk v krizi se můţe chovat neadekvátně, popuzeně 

dokonce i agresivně. V této situaci je vhodné akceptovat klienta se všemi jeho projevy.   

Důleţitou součástí této fáze je zajištění bezpečí. Bezpečí se netýká jen fyzické, 

ale hlavně psychické stránky klienta. Má-li být klient schopen pokračovat v intervenci, 

nesmí se cítit ohroţen. To samé platí i pro interventa či další zainteresované osoby. 

B . Stať 

V této fázi je důleţité, aby klient měl v interventa důvěru, protoţe intervent 

potřebuje vědět a shromáţdit informace o tom, jak se člověk dostal do krizové situace, 

co jí způsobilo, jaký význam krizi přikládá, jaký vliv má krize na jeho nejbliţší okolí. 

Důleţité je zaměřit se, jak klient podobné problémy řešil v minulosti a jaké jsou 

moţnosti řešení krize v současnosti. Zároveň s touto fází vzniká plán, jak krizi řešit.  Je 

důleţité promluvit si o sociální opoře klienta. Tím se myslí, zda existují lidé, kteří ho 

v minulosti podporovali a pomáhali, kdyţ měl problém a do jaké míry by ho mohli 

podpořit v současné situaci. Existence těchto blízkých osob či naopak jejich neexistence 

má rozhodující vliv na hloubku a délku trvání krizového stavu. Systém sociální opory 

představují lidé a instituce, kteří mohou také klientovi pomoci. Pokud systém sociální 

opory sice existuje a nebyl aktivizován, je jedním z úkolů krizové intervence 

mobilizovat sociální oporu. Klient získává schopnost samostatně rozhodovat a pomoc se 

blíţí k závěru. Někdy ovšem potřebuje pomoci ve fázi realizace plánu, tedy aktivit 

směřujících k řešení krize. Důleţitá je zde emocionální opora a podpora konstruktivního 

jednání klienta ze strany interventa. Pokud je však jeho krizový stav váţný a není 

moţné, aby se vrátil zpět do svého prostředí, je nutná hospitalizace. 
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 C. Závěr 

V okamţiku, kdy se ukáţe, ţe je krize překonána, a klient si uvědomuje, co ke 

krizi vedlo a jak ji měl překonat, můţe být krizová intervence ukončena. 

Důleţitou součástí krizové intervence je vedení dokumentace. Ta zahrnuje tyto 

informace: v jakém psychickém stavu byl klient na počátku procesu intervence, jak 

dlouho trval krizový stav a jaké jsou jeho příčiny, jaká intervence byla provedena, se 

kterými institucemi se spolupracovalo, jaká společná rozhodnutí byla přijata v konečné 

fázi setkání, v jakém psychickém stavu byl klient při ukončení (přerušení) intervence a 

jaké jsou jeho další plány spolupráce s institucemi, poskytujícími pomoc. (Špatenková a 

kol., 2004) 

Krizová intervence končí ve chvíli, kdy je klient schopen vyjadřovat emoce, 

chápe svojí situaci, začíná autonomně uvaţovat o věcech v blízké budoucnosti. 

Intervenci je dobré zakončit tím, ţe postup pomoci intervent zrekapituluje a poučí 

klienta, jaké má moţnosti, kdyby se situace opět zhoršila. Povaţuje se za prospěšné, 

kdyţ intervent projeví zájem o klientův osud, aţ krizi překoná. (Matoušek, 2003) 

2.2 Formy krizové intervence 

Krizovou intervenci můţeme rozdělit podle typu kontaktu krizového pracovníka 

na prezenční a distanční formu pomoci (Špatenková a kol., 2004): 

Prezenční forma pomoci 

Tento druh pomoci zahrnuje ambulantní formu pomoci v krizi, hospitalizaci, 

terénní a mobilní sluţby. 

Ambulantní pomoc je poskytována klientům, kteří osobně přijdou do instituce 

primárně určené k poskytování pomoci lidem v krizi – např. krizová centra, ambulance.  

Případně instituce, v jejíţ kompetenci je poskytování krizové intervence sekundárně 

(např. rodinná poradna, psychiatrické ordinace, ambulance psychoterapeutických 

pracovišť apod.). Je zde moţnost, ţe si klienti mohou vyhledat ambulantní pomoc na 

základě vlastního uváţení, ale častěji dostávají doporučení od jiných institucí (např. 

Linkou důvěry). 

Hospitalizace je krátkodobé umístění klienta na tzv. „krizové“ lůţko v krizovém 

centru. K této formě pomoci se přistupuje v případě, ţe klient se nachází v takovém 
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stavu, který neumoţňuje setrvání v domácím prostředí. Hospitalizací se eliminují 

rizikové faktory (např. klient se nachází v prostředí, kdy je ohroţen jeho ţivot nebo 

bezpečnost – případy suicidální hrozby apod.) 

Terénní a mobilní sluţby znamenají přenesení procesu krizové intervence na 

místo, kde se nachází osoba (případně osoby) v krizi (např. nemocnice, případy 

hromadných neštěstí). 

Distanční forma pomoci 

Tento druh pomoci představuje proces krizové intervence, kdy je intervent 

prostorově vzdálen od klienta. Komunikace mezi interventem a klientem probíhá 

formou telefonické či internetové pomoci. 

Telefonická pomoc klientům nabízí podporu skrze telefon. Zajišťují jí nejvíce 

linky důvěry, které mohou být úzce specializované na konkrétní klientelu či specifický 

problém (např. Help line AIDS, Linka armády ČR aj.), nebo mohou poskytovat sluţby 

širokému spektru volajících. 

Internetová pomoc je realizována prostřednictvím média – internetu. Jedná se o 

relativně novou formu pomoci. Lze předpokládat, ţe v budoucnu bude stoupat zájem o 

tuto formu pomoci vzhledem k rozšíření internetu. 

V oblasti pomáhajících profesí se lze často setkat s názorem, ţe pro účinnou 

pomoc je nezbytné osobní setkání s klientem. Distanční formy pomoci mohou být stejně 

efektivní a někdy dokonce i vhodnější, neţ osobní setkání interventa s klientem. Pro 

některé klienty můţe být tradiční model pomoci nevyhovující např. z důvodu, ţe do 

ambulance nemohou přijít sami (např. staří lidé, malé děti, nemocní, imobilní). 

Distanční forma pomoci je také vhodná v případech, kdy se lidé nacházejí ve stavu, 

který jim neumoţňuje pomoc vyhledat. Můţe se jednat například o tyto situace, ve 

kterých se klient nachází – panika, intoxikace, sebevraţedný pokus. (Špatenková a kol., 

2004) 
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Podle Špatenkové (2004) k základním charakteristikám distanční formy pomoci 

patří: 

 Permanentní nebo převaţující oddělení krizového interventa a klienta 

v průběhu krizové intervence 

 Institucionalizace  - jedná se o kontakt klienta s institucí, výhodou je 

přenesení procesu krizové intervence do soukromí klienta 

 Vyuţívání technických prostředků – jedná se o moderní technické 

prostředky (telefon, internet, pošta), které mohou být vyuţívány pro 

poskytování pomoci. 

 Nízké náklady – sluţby krizové intervence jsou zpravidla zdarma 

 Vysoká dostupnost – sluţby distanční pomoci mohou vyuţívat i lidé 

s omezeným přístupem k prezenčním formám pomoci 

 Široká škála pouţití – vzhledem k současným moderním trendům se dá 

předpokládat, ţe zájem o distanční formy pomoci se bude navyšovat 

 Efektivita – klient můţe díky interventovi obdrţet kontakt, podporu a 

oporu, uklidnění a uvolnění, radu, povzbuzení, ventilaci emocí, eliminaci 

napětí, redukci pocitu ohroţení atd. 

2.3 Krizová intervence u pozůstalých 

Na začátku průběhu krizové intervence je důleţité navázání kontaktu 

s pozůstalým a vytvořit takovou atmosféru, aby pozůstalý mohl dát najevo emoce, které 

jsou spjaté se smrtí blízkého člověka, aby cítil, ţe je přijímán a ţe se můţe se svými 

problémy kdykoli obrátit na pracoviště krizové intervence. Dále dát najevo, ţe 

informace, které klient řekne, jsou důvěrné, ţe i intervent se s někým radí a je pod 

dohledem supervize.  Zásadní roli zde hraje emocionální podpora.  Vhodné je pouţít 

například následující formulace:  

 „Vaše utrpení se mne velmi dotýká.“ „Je mi to líto.“ „Cítím s vámi.“ „Jak to 

všechno zvládáte?“ „Nevím, proč se to stalo.“  

Pozůstalý potřebuje pomoc a podporu, aby se dokázal se ztrátou blízkého 

vyrovnat.  Je pro něho důleţité, aby proţil truchlení, zpracoval ztrátu a vypořádal se 
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s ní. Cílem je tedy proţít si svým zármutkem a vyrovnat se se zkušeností ztráty někoho 

blízkého. Zdroj pomoci by měl vycházet z primární členské skupiny – tedy rodiny, 

přátel, příbuzných, známých. V dnešní společnosti však tato opora selhává a truchlící 

tak vyhledávají více pomoc u odborníka. Pro některé pozůstalé můţe být příjemnější 

mluvit o problémech s interventem tedy „cizím“ člověkem neţ se členem vlastní rodiny. 

Atmosféra, při setkání krizového interventa s truchlícím klientem, můţe být napjatá a to 

hlavně z důvodu problematiky smrti. V průběhu procesu krizové intervence krizový 

intervent kromě poskytování emocionální podpory vysvětluje pozůstalému, ţe kaţdý 

člověk proţívá truchlení jiným způsobem a kaţdému to trvá různou dobu, podporuje ho, 

aby dával plně najevo své emoce (plakal, zlobil se), aktivizuje zdroje sociální opory, 

hovoří s pozůstalým o zemřelém. (Špatenková a kol., 2004) Mezi účinnou techniku, jak 

pracovat s pozůstalým, je technika „prázdného křesla“. Intervent nechá v místnosti 

prázdnou ţidli a řekne klientovi, ať si představí, ţe je tam zemřelý, ať mu řekne, co mu 

říci chtěl a nestačil to, či napsat zemřelému dopis.  Tyto metody jsou dobré, kdy má 

pozůstalý vztek, pocit viny či nevyřešené problémy. (Parkes, Relfová, Couldricková, 

2007) 

Není dobré klientovi nabízet své osobní traumatické zkušenosti s myšlenkami, 

ţe mu tím dám najevo, ţe chápu jeho situaci. Dobré je zrcadlit a potvrzovat klientovy 

emoce např. „vidím, jak jste zdrcený, jak zoufale se cítíte, jak jste rozzlobený“ apod.  

Mnoho lidí můţe být vyděšeno poměrně běţnými znaky zármutku, jako jsou 

například hypnagogické halucinace, kdy člověk slyší či vidí mrtvého, má o něm ţivé 

sny. Je důleţité upozornit klienta, ţe to, co se mu děje, je normální. Kdyţ však intervent 

začne klienta tímto způsobem utěšovat příliš brzy, klient si můţe myslet, ţe zlehčuje 

jeho obavy a starosti. Pozůstalý často zjistí, ţe po nějaké době od úmrtí blízkého, zbude 

jen málo lidí, kteří jsou ochotni mu naslouchat. Můţe se pak cítit tak, ţe jeho ztráta a 

proţitky nikoho nezajímají a začne pociťovat izolaci a odcizení od ostatních. Důleţité je 

pomoci klientovi přizpůsobit se světu, ve kterém chybí osoba, o kterou přišel. (Parkes, 

Relfová, Couldricková, 2007) 

Od krizového interventa se vyţaduje hlavně, aby byl schopný soustrastně 

naslouchat. Tento typ naslouchání je obtíţný. Proto je dobré si na rozhovor 

s pozůstalým udělat dostatek času, být trpělivý, citlivý, vnímavý, představit si sám sebe 
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v roli pozůstalého, pouţívat otevřené otázky, neskákat do řeči, nechat mluvit hlavně 

pozůstalého a podporovat pozůstalého v návratu ke starým zájmům. 

Pravidlo práce s pozůstalými je soustředit se na jejich pocity, ujistit je, ţe to, co 

cítí a proţívají, je normální a přirozené. (Špatenková a kol., 2004) 

Podle Parkes,Relfové, Couldrickové (2007) je důleţité během krizové intervence 

vyhodnocovat s klientem dosaţený pokrok. Pozůstalý se můţe ustavičně zabývat stále 

stejnými problémy.  Dobré je vést přesné záznamy ze setkání, které interventovi umoţní 

porovnat dřívější stav se současností.  Své závěry můţe říci klientovi a tomu to můţe 

pomoci ke zvýšení jeho sebejistoty. Greene, Lee, Trask, Rheinscheld (2000) in Baštecká 

mají opačný názor na interventovo zaměření na klientovu aktivitu a upozorňují, ţe jeho 

chválení a oceňování, můţe být klientem vnímáno jako umělé, povrchní a neupřímné.  

Aby intervent mohl pozůstalého bezpečně a dobře doprovázet, musí smrt vnímat 

jako součást ţivota. V oblasti krizové intervence se s tématem smrti setkáváme spíše na 

linkách důvěry neţ v rozhovorech tváří v tvář. V krizové intervenci tváří v tvář intervent 

často potká lidi poté, co někdo z jeho blízkých zemřel. Často se jedná o tragická a náhlá 

úmrtí. Intervent by při poskytování intervence pozůstalému měl cítit podporu od celého 

týmu. (Vodáčková, 2002) 

Smutek ze ztráty můţe otevřít rány a problémy nebo můţe zhoršit jiţ dříve 

existující napětí v rodině či mezi přáteli. Je důleţité, aby intervent poznal, zdali se klient 

nedostal do stavu klinické deprese a v tomto případě klienta přenechal odborníkovi. 

Krizoví pracovníci se mohou během poskytování krizové intervence dopustit těchto 

chyb: mohou přehlédnout závaţnost situace nebo krizi zbytečně psychologizovat či 

patologizovat. (Baštecká, 2005) Práce krizového pracovníka je velice náročná, protoţe 

je na něho kladen obrovský tlak, a tak není divu, ţe se mohou dopustit fatálních chyb. 

Způsob ukončení intervence je velice důleţitý pro to, aby klient necítil toto 

ukončení jako dozvuk ztráty předchozí. Je dobré, aby měl intervent zakončení krizové 

intervence naplánováno předem – klientovi říci o zakončení, protoţe by mohly nastat 

problémy na obou stranách. Intervent by měl ukončení připravovat tím, ţe uzná klientův 

pokrok a postupně bude prodluţovat intervaly mezi jednotlivými 

setkáními.(Parkes,Relfová, Couldricková, 2007) 
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3 Pomoc při zvládání zármutku 

Zármutek se můţe projevovat mnoha způsoby – např. nutkání k hlasitému nářku, 

hledání ztracené osoby. Potlačování a vyhýbání se smutku můţe pozůstalým bránit 

zpracování bolesti ze ztráty blízkého člověka. Lidé můţou svůj ţivot vyplňovat 

aktivitami, skrývat fotografie, zakazovat okolí vyslovovat jméno zemřelého, ale 

zármutek si svojí cestu najde. Mohou se začít objevovat noční můry, záchvaty paniky a 

pláče na veřejnosti. Není dobré řešit např. nespavost sedativy, protoţe můţe dojít 

k tomu, ţe člověk, který utrpěl velkou ztrátu, se stane závislým. Mezi další strategie 

vyhýbání se zármutku patří zbavení se všech věcí, které zemřelého připomínaly. Je 

dobré překonat strach a rozloučit se se svým blízkým. Pohled na tělo mrtvého můţe 

přinést více kladů neţ záporů. Pozůstalí se často bojí, jak bude mrtvý vypadat, jestli 

pohled na něj zvládnou, mohou se bát i skutečnosti, ţe se ocitají tak blízko smrti. 

Pozůstalým by mělo být umoţněno, aby s tělem mrtvého strávili tolik času, kolik si 

přejí. Můţou se tak rozloučit se svým blízkým, hovořit s ním, říci věci, které nebyly 

nikdy vyřčeny, zpívat, předčítat či hrát na nějaký nástroj (Parkes, Relfová, 

Couldricková, 2007)  

 

Pamatuji si den pohřbu svého tatínka, kdy v kostele před samotným obřadem 

byla vystavena rakev s jeho tělem. Moc jsem ho chtěla vidět, ale maminka se strýcem 

řekli, že raději ne. Pamatuji si pocit beznaděje, kdy jsem opravdu moc toužila ho vidět a 

rozloučit se s ním. Nevím, jestli jsem to chápala jako akt definitivního rozloučení, ale 

cítila jsem, že ho potřebuji vidět. Bohužel mi to nebylo umožněno, což mě dodnes mrzí a 

obzvlášť po tom, co mi maminka řekla, že tatínek vypadal, jako když spí, akorát byl 

bledý a měl modřinu na čele. 
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4  Akutní reakce na stres a posttraumatická stresová 

porucha 

4.1 Akutní reakce na stres 

Tato reakce musí být bezprostřední a mít jasné časové spojení mezi neobvyklou silnou 

zátěţovou situací a nástupem příznaků.  

Objevuje se do hodiny nebo do 4 týdnů po dopadu události. Její příznaky jsou 

„omráčení“, zúţení pozornosti přes tělesné projevy, panické úzkosti (pocení, bušení 

srdce), disociační projevy (derealizace a depersonalizace) aţ k zmrtvení či únikové 

reakci. Tyto příznaky musí být nejméně tři, aby mohla být stanovena diagnóza akutní 

stresové poruchy. Porucha je vymezena jako přechodná, kdy její příznaky samovolně 

odezní v rozmezí několika týdnů. (Baštecká, 2005) 

4.2 Posttraumatická stresová porucha 

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN - 10 „vzniká jako zpoţděná nebo 

protahovaná odezva na stresovou událost nebo situaci (krátce nebo dlouhotrvající) 

neobvyklého nebo katastrofického rázu, která pravděpodobně u kaţdého vyvolá 

pronikavou tíseň.“ (Autor neuveden, 1992, str. 133) 

Základním rysem této poruchy jsou stále se vracející vzpomínky nebo obrazy 

traumatických událostí.  Tyto vzpomínky navozují stavy paniky a úzkosti. Příčinou 

posttraumatické stresové poruchy jsou obvykle náhlá, neočekávaná a předčasná úmrtí. 

(Perkes, Relfová, Couldricková, 2007) 

Posttraumatická stresová porucha je opoţděná reakce na traumatizující podnět. 

Diagnostikuje se do 6 měsíců po události. Příznaky musí trvat alespoň měsíc, aby se 

diagnóza posttraumatické stresové poruchy mohla stanovit.  

Podle Baštecké (2005) se posttraumatická stresová porucha projevuje těmito 

příznaky: 

 Znovuproţívání – člověku je špatně, kdyţ mu něco připomene 

traumatizující událost 
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 Vyhýbání se čemukoli co událost připomíná nebo s ní souvisí, např. 

vyhýbání se lidem 

 Zvýšená dráţdivost – podráţděnost, lekavost, návaly hněvu, obtíţe se 

spánkem 

Obranou proti posttraumatickým příznakům bývají pozitivní myšlenky o sobě a 

druhých, dostatek sociální opory, uznání a přiměřená pozornost. (Baštecká, 2005) 

Posttraumatická stresová porucha, dále PTSP má někdy podobu tzv. výroční 

reakce, např. rok od tragické události. PTSP jsou více ohroţeni staří, nemocní nebo 

jinak znevýhodnění klienti. (Vodáčková, 2002) 

U některých lidí příznaky PTSP odeznějí v průběhu času samy, někdy 

přetrvávají řadu let i celý ţivot. Lidé mají často vtíravé myšlenky na traumatickou 

událost, cítí se vyhaslí a chladní. Traumatické vzpomínky jsou navozovány podněty, 

které nějakým způsobem, souvisely s traumatickou událostí. PTSP se projevuje sklonem 

zaměřovat se jen na nejhorší moţné důsledky namísto zaměření se na pozitivnější 

moţnosti. Tyto představy se dostavují automaticky, aniţ by si to člověk přál a tím pak 

dochází ke změně nálady do úzkosti, deprese, bezmoci či bezradnosti. Příkladem 

automatických myšlenek u PTSP je sebeobviňování, sebeponiţování, vztahovačnost, 

katastrofické vize do budoucna, otázky bez odpovědí a výroky typu „kdybych“. Dále 

člověk můţe pociťovat pocity viny. Přiměřené pocity viny za něco, co člověk udělal 

špatně, jsou namístě a slouţí k tomu, aby si ujasnil, kde udělal chybu a jak se jí příště 

vyvarovat. Na druhé straně si člověk můţe vyčítat věci, které ovlivnit nemohl. Vůči 

PTSP je výrazně zranitelný ten, kdo se vyznačuje zvýšenou citlivostí a zranitelností 

organismu. Zranitelnost je částečně vrozená, částečně naučená záţitky v dětském i 

dospělém věku. Mezi ně patří např. učení v dětství, předčasné odloučení od matky, které 

vede k nedostatečnému pocitu bezpečí, nápodoba úzkostného rodiče či nadměrně 

trestající, kritizující nebo odmítající výchova k perfekcionismu.  

 

 

 



27 

 

4.2.1  Léčba PTSP  

V současnosti se k léčbě pouţívá psychoterapie a farmakoterapie. 

Léčba můţe probíhat různými formami. Nyní se budu stručně a pouze pro 

ilustraci věnovat farmakoterapii. Pro léčbu PTSP se vyuţívají hlavně antidepresiva a 

anxiolytika – jsou účinná ve zmírňování příznaků úzkosti, méně pomáhají proti 

vtíravým vzpomínkám a flashbackům, nesoustředěnosti a emoční odpoutanosti. Efekt 

antidepresiv není okamţitý, zpravidla se objeví po 3-6 týdnech podávání. Délka uţívání 

léků by mělo pokračovat aspoň 9-12 měsíců po odeznění příznaků. Anxiolytika je dobré 

pouţít při náhlém vzplanutí příznaků úzkosti, při záchvatech paniky a poruchách 

spánku. Jejich uţívání vede k dočasnému sníţení pocitu úzkosti a napětí. Mohou 

pomoci v období krátce po traumatické události. Délka léčby léky u  PTSP by neměla 

přesáhnout 4 měsíce, protoţe na anxiolytika snadno vzniká návyk.  Pak je třeba 

zvaţovat, zda pokračovat nebo strategii změnit. Farmakoterapie samotná, i kdyţ uleví 

v příznacích PTSP je pro léčbu PTSP nedostatečná. U PTSP je vţdy na místě intenzivní 

psychoterapie. Důleţité je získat pro pozůstalého podporu jeho rodiny, přátel a 

blízkých. 

Psychoterapie je nejdůleţitější prostředek léčby. Její efekt je trvalejší neţ 

farmakoterapie. Akutní intenzivní psychoterapie trvá 6 – 12 týdnů. Psychoterapie 

pomáhá porozumět, co se s úzkostným člověkem děje. Snaţí se nalézt souvislosti 

v ţivotě, které souvisejí s rozvojem poruchy. Úzkostný člověk se můţe projevit a 

vyjádřit tak, co ho trápí a psychoterapie mu pomáhá obnovit přirozený pocit kontroly 

nad svými emocemi, myšlenkami a chováním. Psychoterapie umoţňuje, aby se klient 

konfrontoval s tím, co se stalo a přijímal tak trauma jako součást své minulosti. Tím 

přestanou vzpomínky na trauma vyvolávat úzkost a další nepříjemné pocity. Dalším 

krokem terapie je zmírnění pocitu viny, trapnosti a studu, které provázejí většinu lidí 

s PTSP. Důleţité je, aby se člověk mohl přijmout i s tím, ţe nezvládl vše dokonale. 

Mezi další kroky je pomoc klientovi překonat současné ţivotní problémy.  

Individuální psychoterapie pomáhá klientovi postupně nabýt důvěru ke světu, 

druhým a postupně i k sobě samému. Terapie je vedena tak, aby klient aktivně řešil 

ţivotní krizi a přijal sám zodpovědnost za svoje chování a mezilidské vztahy. 
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V průběhu léčby prochází klient 3 stádii:  

 Získávání pocitu bezpečí – míní se tím uklidnění předráţděných 

emočních center, aby bylo moţné se začít učit novým dovednostem. Lidé 

trpící PTSP trpí často pocitem ohroţení, úkolem terapeuta je postupně 

budovat pocit důvěry a bezpečí ve světě. Klient se učí relaxovat, aby lépe 

zvládal svojí podráţděnost a nervozitu.  

 Vzpomínání na podrobnosti traumatické události a akceptace ztrát s ní 

spojených - klient vypráví celý příběh traumatické události. Terapeut 

vede klienta tak, aby o události mluvil co nejţivěji, vzpomněl si na 

kaţdou drobnost, včetně toho, jak se cítil, jak se chovali ostatní apod. 

Smyslem je převést vzpomínku do slov. Klientovi to pomůţe, aby si 

vzpomněl na věci, které vytěsnil ze své paměti a kombinaci 

s terapeutickým přístupem, pak vzpomínky ztrácí silný emoční náboj. 

Klient vlastně znovuproţívá události, v tomto stádiu klienti často 

oplakávají ztrátu.  

 Obnovení normálního ţivota – je důleţité, aby si klient vybudoval novou 

existenci se silnými a spolehlivými mezilidskými vztahy a vrátil se zpět 

do normálního běhu ţivota.  

 „Skupinová psychoterapie umoţňuje sdílet traumatickou událost ve skupině.“ 

(Praško, Hájek, Prašková, Preiss, Šlepecký, Záleský, 2003, s. 76). Kdyţ je skupina 

sestavena z lidí s PTSP, tak mají víc pochopení, nebojí se otevřít. Klienti se učí 

v psychoterapeutické skupině proţívat vřelé vztahy a důvěřovat druhým. Skupinová 

terapie probíhá v denních stacionářích, během hospitalizace i ambulantní formou. 

Skupina mívá 6-12 účastníků, které nejčastěji vedou dva psychoterapeuti (v nejlepším 

případě muţ a ţena).  

Kognitivně - behaviorální terapie – tato terapie je zaměřená na úpravu 

bolestných a vnucujících se vzorců chování a myšlení. Základní postupy v kognitivně-

behaviorální terapii. 

1) expozice traumatickým vzpomínkám – znamená opakované vystavení se 

vzpomínkám na trauma. Klient by měl popisovat traumatickou událost s postupným 

upřesňováním podrobností, které u něj budí největší tíseň či somatické příznaky. 
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Expozice se opakuje několikrát, kdy mluvení o traumatické události vyvolává negativní 

příznaky, ale klient se postupně rozpomíná a traumatickou událost kompletuje. Trauma 

tak přestává zasahovat do kaţdodenního ţivota. Expozice můţe probíhat i písemnou 

formou, kdy má klient popsat co nejvíce detailů traumatické události, svoje myšlenky a 

emoce během ní. Důleţité je zmínit, za co se sám člověk obvinuje nebo za co se stydí. 

Dalším úkolem je před terapeutem text přečíst, tím dochází k silné abreakci. Při 

opakovaném popisu a předčítání postupně dochází k uvolnění nepříjemných emocí. 

„Vzpomínka na traumatickou událost však nikdy úplně neutrální nebude“. (Praško, 

Hájek, Prašková, Preiss, Šlepecký, Záleský, 2003, s. 81). Další formou expozice je 

expozice ve fantazii, kdy klient zavře oči a situaci si představí. Jinou formou expozice 

je expozice filmu s podobným tématem. Klienti mají často i tendenci se takovýmto 

filmům vyhýbat, opakované promítání filmu vede postupně k tomu, ţe člověk popisuje 

situaci, ale jiţ nedochází k emoční bouři.  Existuje ještě jedna expozice a to expozice 

situacím, kterých se postiţený obává. Klienti se často vyhýbají místu či situacím, které 

mají spojené s traumatickou událostí. Je však potřeba, aby se postupně těmto situacím 

vystavili, a tak překonali vyhýbavé chování, které nabourává plnohodnotný ţivot a 

pomáhá udrţovat PTSP.  

2) hledání nového adaptivnějšího pohledu na události i sebe sama  

3) učení se novým dovednostem, např. jak relaxovat, plánovat čas, řešit problémy 

v ţivotě (Praško, Hájek, Prašková, Preiss, Šlepecký, Záleský, 2003) 
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5 Další možné reakce na ztrátu blízkého 

Chronický smutek  

Jedná se o formu truchlení, která přetrvává abnormálně dlouhou dobu po smrti 

blízkého, můţe trvat i několik let. Proces truchlení představuje určitý způsob zpracování 

této ztráty – jedná se proces vyrovnání se s danou situací. O tom, jak dlouhé a intenzivní 

truchlení a smutek budou, rozhoduje zejména síla vazby ke ztracenému objektu. 

(Herman, E., Praško,J., Seifertová, D., 2007) 

Rizika sebevraždy 

Reakce na ztrátu blízkého člověka sebevraţdou se vyskytují jen zřídka, ale 

někdy její zvýšení riziko existuje. Truchlící se můţou předávkovat léky, podřezat ţíly 

na zápěstí apod. Těmito aktivitami dávají najevo své zoufalství a beznaděj. Toto 

chování se označuje jako demonstrativní sebevraţdy – jsou projevem volání o pomoc, 

neţ skutečný pokus o ukončení ţivota. Bohuţel se objevují i dokonané sebevraţdy, 

nejčastěji se objevují u starých lidí, kteří ztratili blízkou osobu, nebo lidé trpící 

psychickým onemocněním.  

Intervent by měl během poradenství zjistit, jaká je moţnost rizika sebevraţdy u 

klienta. Pomoci mu můţe například otázka: „Cítil jste se tak hrozně, ţe jste uvaţoval o 

sebevraţdě?“ Na ní by měl intervent skoro vţdy dostat pravdivou odpověď. Opravdové 

riziko nastává u klientů, kteří si jiţ vypracovali scénář sebevraţdy. Intervent by měl 

klienta doporučit do péče psychiatra a poté se přesvědčit, zda ho klient opravdu 

navštívil. Je důleţité, aby byl intervent s klientem stále v kontaktu.  

Syndrom psychického ohrožení  

Projevuje se nesnesitelnou úzkostí, neúnosnými pocity viny, studu, sníţením 

sebehodnocení a můţe se objevovat tzv. Ringelův presuicidální syndrom. Ten se 

projevuje sníţenou schopností vnímat druhé lidi, sebe, hodnoty. Objevují se fixované 

vzory chování, mizí kreativita a potlačenou agresivitu zaměřuje člověk proti sobě. 

Postiţený člověk pak rozvíjí únikové chování, jakým je útěk od zdroje ohroţení (z 

domova), útěk za ochranou a péčí (do nemocnice), útěk do světa fantazie, snů a 

nereálných plánů, někdy i útěk od ţivota.(Matoušek, 2003)  
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Deprese  

Deprese se můţe definovat jako hluboký smutek spojený s pocity bezmoci a 

beznaděje. Jednou z forem deprese je tzv. „klinická deprese“, která se vyznačuje 

zpomalením myšlení a pohybu, častým probouzením, ztrátou chuti k jídlu, tělesné 

hmotnosti a intenzivním sebeobviňováním. Je nezbytné, aby byla co nejdříve zajištěna 

léčba, která zahrnuje léčbu antidepresivy. Mírnější deprese lze zvládnout poradenstvím. 

Pozůstalí potřebují povzbuzení a podporu, aby se dostali z rezignace a apatie, potřebují 

hovořit o věcech, které způsobují jejich depresi.  

Úzkost  

Je běţným příznakem zármutku. Úzkost se stává problémem ve chvíli, kdy je velmi 

intenzivní nebo kdyţ vyvolá začarovaný kruh stupňujícího se strachu a paniky. Tyto 

intenzivní pocity se objevují nejčastěji u psychicky labilnějších lidí nebo ve chvíli, kdy 

se někdo stane svědkem nějaké hrůzné či předčasné smrti. Pozůstalí se mohou zavřít 

doma a odmítat vycházet, děsí se situace, která je čeká. V těchto případech bývají velmi 

účinné relaxační techniky. 

Vztek a pocit viny 

Obvyklými reakcemi lidí, kteří utrpěli ztrátu blízkého člověka, jsou 

podráţděnost a přehnaná kritika. Kdyţ jsou však příliš intenzivní, mohou způsobit, ţe se 

od dané osoby odvrátí všichni, kteří jí chtěli pomoci, a tak se osoba ponoří do 

sebetrestajícího ţalu. Pozůstalí mohou obviňovat lidi ve svém okolí a uchýlit se 

k pomstychtivým hrozbám. V tomto případě je dobré pozůstalého nehodnotit, vztek má 

vţdy nějaké opodstatnění, jeho důsledky však nikoli. Porozumět a pochopit znamená 

odpustit, jak sám sobě tak i ostatním.  

Pozůstalý se můţe obviňovat ze smrti milované osoby. Je dobré, kdyţ pozůstalý 

řekne interventovi celý svůj příběh, vypovídá se mu. A intervent ukáţe, ţe pocit viny 

můţe být negativní emocí, ale i výzvou do budoucna. (Parkes, Relfová, Couldricková, 

2007) 

 

 



32 

 

6 Osamocený rodič  

Příčinou neúplné rodiny můţe být úmrtí, rozvod, svobodné mateřství aj. V této 

kapitole se zaměřím na osamoceného rodiče, jehoţ partner zemřel při dopravní nehodě. 

Pro osamocenou matku je péče o děti, ekonomické zajištění rodiny, vedení domácnosti 

velkou zátěţí. Chybějícím otcem v rodině děti přichází o vzor muţské role. Osamocený 

rodič někdy nedokáţe naplnit potřeby svých dětí tak dobře, jak by chtěl. Můţe se stát, 

ţe děti mohou mít sníţenou sebedůvěru. Často se v literatuře setkáváme s názorem, ţe 

absence otce v rodině způsobuje výchovné problémy ve větší míře i zvýšenou 

delikvenci mládeţe. Důleţitou příčinou absence otce je špatná ekonomická situace 

těchto rodin. Osamocené rodičovství představuje společenský problém – osamocení 

rodiče jsou častěji ohroţeni nezaměstnaností, nedostatečným přístupem k přiměřenému 

bydlení, sociální izolaci, chudobou či sociálním vyloučením. Mezi základní funkce 

rodiny patří zajištění citového zázemí všem svým členům a příprava dětí pro ţivot ve 

společnosti. Obě funkce mohou být v neúplné rodině ohroţeny vzhledem k nedostatku 

času, kterého můţe být méně neţ v úplné rodině. Mohou nastat i ekonomické problémy, 

které mohou ovlivnit kvalitu vzdělávání dítěte. Rodič si nemůţe dovolit zaplatit knihy, 

školní výlety nebo doučování, které by dítěti mohlo v situaci pomoci. Dalším 

problémem můţe být nezaměstnanost. V dnešní době je bohuţel na trhu práce 

osamocený rodič pro zaměstnance neatraktivní. Tyto rodiny se pak stávají příjemci 

sociálních dávek a jejich ţivotní úroveň je na minimální úrovni. U osamoceného rodiče 

můţe dojít k sociální izolaci, kdy je vzhledem ke své zaneprázdněnosti doma izolován 

od kontaktů např. s přáteli či kulturních a sportovních aktivit, protoţe mu nezbývá čas, 

energie a často i finanční prostředky na zaplacení volnočasových aktivit. Podpora 

osamocených rodičů se uskutečňuje ve dvou rovinách: finanční (oblast sociální politiky) 

a nefinanční (oblast sociálních sluţeb). (Matoušek, 2005) 

 

6.1. Sociální práce s osamoceným rodičem 

Sociální práce s rodinou je hlavní odpovědností sociálních pracovníků orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí, dále zákonu o rodině, občanského zákoníku a jiných 

právních norem a dohod (např. Úmluva o právech dítěte). Mezi hlavní úkoly sociální 

pracovnice je vyhledávat ohroţené rodiny, dbát na dodrţování a ochranu práv dítěte, 
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poskytovat poradenskou pomoc a spolupracovat s nestátními organizacemi. Posláním 

sociálního pracovníka je vyrovnávat příleţitosti a zprostředkovávat ţivotní šance dětem 

z osamocených rodin. Sociální pracovnici spolupracují s lékaři, psychology, pedagogy, 

sociology, školami, úřady práce, poradnami pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy, 

pedagogicko -  psychologickými pracovišti apod.  Mimo státní organizace existují i 

nestátní organizace, které se zabývají touto problematikou. Mezi ně patří např. ČSODN 

(České sdruţení obětí dopravních nehod), Národní centrum pro rodinu – Centra pro 

rodinu, Mateřská centra aj., která osamoceným rodičům nabízejí následující aktivity: 

víkendová setkání pro rodiče, kteří se pokouší zvládnout ţivotní situaci. S rodiči se zde 

setkávají různí odborníci včetně sociálního pracovníka a rodiče tak mají moţnost 

osobních konzultací. Integrační programy nabízejí pobyty pro osamocené rodiče a 

maminky na mateřské dovolené, společné pobyty rodiny. Největší důraz je kladen na 

skupinové aktivity, které mají předcházet sociální izolaci osamocených rodičů a jejich 

dětí. Poradny nabízejí psychologické poradenství a konzultace s rodinným poradcem, 

které jsou zaměřené na doprovázení osamocených rodičů a problémy svých dětí 

v neúplné rodině (Matoušek, 2005)  

Chtěla bych zmínit určité aspekty k tomuto tématu, které můţeme najít v Zákoně 

o sociálních sluţbách č.108/2006Sb.  

Podle Zákona o sociálních sluţbách by měl sociální pracovník aktivně zjišťovat 

potřeby osob ve stanoveném území a hledat způsob jejich uspokojení s vyuţitím 

dostupných zdrojů. Pracovník by měl dále osamocenému rodiči nabídnout některou z 

forem sociálních sluţeb (sociální poradenství, sociální péče, sociální prevence). V této 

konkrétní situaci mi připadá vhodná terénní sluţba, kdy sociální pracovník můţe rodiči 

pomoci s praktickými činnostmi v domácnosti a také  poradit ohledně získání podpory 

od státu či doporučit konkrétní neziskovou organizaci, která by mohla pomoci v tíţivé 

ţivotní situaci. Sociální pracovník je hlavní zárukou pomoci osamoceným rodičům. Ale 

ze zkušenosti mé rodiny musím bohuţel konstatovat, ţe situace je jiná a systém pomoci 

nefunguje příliš dobře. Protoţe aktivně matku nikdo nekontaktoval a nezajímal se o její 

náhlou ţivotní situaci. Vše musela vyřídit sama. Bohuţel tato situace vychází dle mého 

názoru z toho, ţe na sociální pracovnice je stále kladen větší a větší tlak a 

zodpovědnost. Jsou velice zaneprázdněné mnoha případy, z těchto důvodů nemají čas 
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například aktivně vyhledávat ohroţené rodiny. Tuto situaci by mohlo vyřešit větší 

ohodnocení této profese, která je v dnešní společnosti velice podhodnocena.  

6.1 Dávky sociální péče 

Příspěvek na živobytí 

Pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok vzniká v případě, 

pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem částky ţivobytí 

(je stanovena na základě hodnocení snahy osoby a její moţnosti, odvíjí se od částek 

existenčního a ţivotního minima). 

Doplatek na bydlení 

Řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení. Je to v případě, kdy 

nestačí příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení. 

Mimořádná okamžitá pomoc 

Je poskytována těm osobám, které se ocitnou v situaci, která je bezodkladná 

k řešení, např. postiţení váţnou mimořádnou událostí (ţivelná pohroma, poţár atd.), 

nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje, ohroţení sociálním vyloučením 

(osoby vracející se z vězení, z dětského domova). (Pomoc v hmotné nouzi [online]. 

b.m.: MPSV, 2011, [cit.2011-8-10]. Dostupné na WWW:<www.mpsv.cz/cs/5>) 

Státní sociální podpora 

Pohřebné – jedná se o jednorázovou dávku, která přispívá na náklady spojené 

s vypravením pohřbu. Částka je jednotná ve výši 5000 Kč, příjem rodiny se netestuje. 

(Státní sociální podpora [online]. b.m.: MPSV,2011, [cit.2011-8-10]. Dostupné na 

WWW: <www.mpsv.cz/cs/2>) 

Pozůstalostní důchody 

Vdovský a vdovecký důchod – vdovec či vdova má nárok na vdovský důchod po 

zemřelém, který byl poţivatelem starobního či invalidního důchodu nebo splnil ke dni 

smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo nárok na 

starobní důchod či zemřel následkem pracovního úrazu. Vdovský důchod pobírá 

pozůstalý 1 rok od smrti blízkého. Po uplynutí této doby má nárok na vdovský důchod, 

pokud pečuje o nezaopatřené dítě, či dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II 
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aţ IV, nebo pečuje o rodiče či manţelovy rodiče, kteří s ní ţijí v domácnosti a jsou 

závislí na péči jiné osoby ve stupni II aţ IV. Vdova má také nárok na důchod, pokud je 

invalidní v 3. stupni a dosáhla věku o 4 roky niţšího, neţ činí důchodový věk pro muţe 

stejného data narození nebo důchodového věku. 

Sirotčí důchod – nárok na tento důchod má nezaopatření dítě, kterému zemřel 

rodič (osvojitel) nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě 

na ní bylo odkázáno výţivou. Aby dítěti byl přiznán sirotčí důchod, rodič (osvojitel) či 

osoba, která převzala dítě do péče, museli splnit tyto poţadavky – byli poţivateli 

starobního či invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby 

pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod 

anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. (Pozůstalostní důchody [online]. b.m.: 

MPSV, 2011, [cit.2011-9-1]. Dostupné na WWW:<www.mpsv.cz/cs/620>) 

Sociální služby 

Jejich cílem je pomoci osamoceným rodičům překonat náročnou nebo krizovou 

situaci, kterou nemohou nebo neumějí vyřešit, ale hlavně ochránit nezletilé dítě.  

Azylové domy – poskytují péči matkám s dětmi, které se ocitnou v krizové 

ţivotní situaci. Nabízí přístřeší, ale také sociální, psychologické, zdravotní sluţby a 

poradenství.  

Pečovatelská sluţba pro rodiny s dětmi – snaţí se krátkodobě nahradit 

rodičovskou péči nebo pomoci rodině ve zvládání péče o dítě. Můţe být o ní poţádáno 

ve chvíli, kdy rodič či někdo, kdo je odpovědný za výchovu dítěte ji nemohou 

zabezpečit pro váţné překáţky jako jsou např. nemoc, rekonvalescence, úmrtí obou či 

jednoho z rodičů apod. sociální práce s osamocenými rodiči – cílem sociální práce je 

doprovázení a pomoc osamocenému rodiči při zvládání problémů spojených s vedením 

domácnosti, s nároky své práce, případně s hledáním nového místa, se vzděláním, 

bydlením, s péčí o děti a zajišťováním všech jejich potřeb aj., a dalších obtíţných 

ţivotních situací. (Matoušek, 2005) 
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7 Organizace zaměřené na pomoc pozůstalým, kterým 

zemřel blízký při dopravní nehodě 

7.1 Integrovaný záchranný systém (IZS) 

Integrovaný záchranný systém se řídí zákonem 239/200 Sb. a znamená „systém 

vazeb, pravidel, spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních sloţek, orgánů 

státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění 

záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.“ (Integrovaný 

záchranný systém [online]. b.m.: Hasičský záchranný sbor České republiky, 2009, 

[cit.2011-11-30]. Dostupné na WWW: <www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-

system.aspx>) 

Základní složky: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky  

 Zdravotnická záchranná sluţba  

 Policie České republiky 

Ostatní složky: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil  

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,  

 ostatní záchranné sbory,  

 orgány ochrany veřejného zdraví,  

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby,  

 zařízení civilní ochrany,  

 neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a 

likvidačním pracím.  
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7.2 Občanské sdružení 

České sdružení obětí dopravních nehod ČSODN poskytuje pomoc obětem 

dopravních nehod a to jak postiţeným účastníkům, tak i pozůstalým, kteří se dostali do 

těţké ţivotní situace. ČSODN pomáhá formou bezplatné konzultace např. při 

zprostředkování psychologických a právních sluţeb, pomoc při styku s policií a 

pojišťovnami, zajistit podporu po proţitém traumatu apod. V listopadu 2006 byl 

vybudován Památník obětem dopravních nehod, který se nachází u nultého kilometru 

dálnice D1. ČSODN se stará o provozování a údrţbu toho památníků a aktivně se 

zapojuje do bezpečnostně-preventivních projektů, které přispívají ke sníţení počtu 

mrtvých na silnicích v České republice. Pravidelně se pořádají setkání s klienty a 

pracovníky. ČSODN spolupracuje na projektu Nemyslíš - zaplatíš a na projektu 

Virtuální pamětník obětí dopravních nehod, kde pozůstalí mají moţnosti zveřejnit svůj 

příběh či upozornit na nebezpečné místo.  (Výroční zpráva o činnosti ČSODN za rok 

2010 [online]. b.m.: České sdruţení obětí dopravních nehod, 2011,  

[cit.2011-8-10]. Dostupné na WWW:<www.csodn.cz/vyrocni-zpravy>)  

Cesta domů nabízí poradenství, které je určeno těm, kterým zemřel jejich blízký 

a kdo preferuje individuální přístup. Funguje zde Klub Podvečer, který nabízí tyto 

aktivity 1)podvečerní povídání – jedná se o svépomocná setkání, která moderuje 

terapeutka. Pozůstalí se mohou podělit o své pocity, které mají po ztrátě blízké osoby 

s lidmi, kteří mají podobnou zkušenost. 2) tvůrčí dílna – pozůstalí mohou u povídání 

něco drobného vytvořit. 3) vzpomínkové setkání – koná se jednou ročně u příleţitosti 

svátku zemřelých. Pozůstalí mají moţnost zavzpomínat na své blízké, kteří zemřeli. 

Tyto sluţby jsou přednostně určeny pozůstalým, jejichţ blízký zemřel v péči Domácího 

hospicu Cesty domů, ale podle kapacity i dalším lidem, kteří proţívají zármutek po 

smrti blízkého. (Klub podvečer [online]. b. m.: Cesta domů, 2011 [cit.2011-8-10]. 

Dostupné na WWW: <www.cestadomu.cz/cz/klub-podvecer.html>) 

7.3 Nadace 

Dětská dopravní nadace pomáhá zejména finančně osiřelým dětem a také těm, 

kteří mají v důsledku dopravní nehody trvalé následky na zdraví. Nadace poskytuje 

finanční podporu zejména na studium, zdravotní rehabilitace, pobyty v přírodě a 
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k udrţení ţivotního standardu. (Poslání nadace [online]. b.m.:Dětská dopravní nadace, 

2011[cit.2011- 8-10]. Dostupné na WWW:<www.detskadopravninadace.cz/index.php>)    

S touto nadací má moje rodina velice dobré zkušenosti. Kaţdoročně se před 

Vánoci koná setkání se sponzory a pozůstalými. Tato nadace mé rodině vţdy vyšla 

vstříc v situacích, kdy byly potřeba finance pro mimoškolní aktivity a mě osobně její 

podpora velice pomohla při mém studiu.  

 

8 Analýza statistických dat – dopravní nehodovost a 

statistika 

Tuto kapitolu ve své práci uvádím z důvodu, abych poukázala na tristní situaci 

na našich silnicích, kvůli které lidé mnohdy zbytečně umírají.  

Definice dopravní nehody - dopravní nehodu ve vztahu k provozu na pozemních 

komunikacích definuje ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o 

silničním provozu, takto: 

„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž 

dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s 

provozem vozidla v pohybu.“ 

Pro lepší porozumění definici dopravní nehody jsem vloţila výňatek ze zákona o 

silničním provozu do příloh. 

V této kapitole se chci věnovat dopravní situaci a nehodovosti v České 

republice. Informace jsem čerpala z internetových stránek Ministerstva dopravy – 

Statistika dopravy České republiky, Policie ČR a Centra dopravního výzkumu, 

ze kterých vychází následující výsledky. V 90. letech minulého století začal prudký 

vzrůst nehodovosti vzhledem k rychlému nárůstu motorizace. Například v roce 1994 

bylo zaznamenáno 1637 usmrcených do 30 dnů po nehodě. Dopravní nehodovost 

nebyla do té doby povaţována za váţnější problém vzhledem k nízké úrovni 

motorizace. Vzniklo několik strategických plánů, jak zlepšit bezpečnost v silniční 

dopravě. Jeden z nejvýraznějších byl plán Národní strategie bezpečnosti silničního 

provozu, který předpokládal sníţení počtu usmrcených o 50% (650 mrtvých ročně) 
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v období 2002 – 2010. V roce 2006 nastal další zlom ohledně opatření ke zlepšení 

dopravní situace a tím bylo zavedení bodového systému (bodový systém je takový 

systém, kdy se za vybrané přestupky a trestné činy proti bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích zaznamenávají trestné body). Ze začátku vypadalo, ţe tento 

systém funguje, v roce 2006 se totiţ sníţil počet usmrcených za rok o 17% do 30 dnů. 

Ale v následujících letech nastalo výrazné zhoršení. Důvodem byly zřejmě negativní 

mediální kampaně – nedostatky doprovázející aplikaci bodového systému, pokles 

intenzity dozoru a dohledu v silničním provozu, nedostatky v legislativě a nedostatečná 

vymahatelnost zákona. (Nástroj hodnocení bezpečnosti silničního provozu na základě 

údajů o nehodovosti [online]. b.m.: Observatoř bezpečnosti silničního provozu, 

2009,[cit.2011-8-10]. Dostupné na WWW:<www.czrso.cz/index.php?id=528>) 

(Úvod [online]. b.m.: Srovnání vývoje dopravní nehodovosti na pozemních 

komunikacích v ČR a v zahraničí v letech 2007-2008,2010,[cit.2011-8-10]. Dostupné 

na WWW:<www.sydos.cz/cs/nehody/vyvoj-nehod2007-8.pdf>) 

(Hodnocení českého bodového systému po roce fungování [online]. b.m.: 

Observatoř bezpečnosti silničního provozu, 2008, [cit.2011-8-15]. Dostupné na 

WWW:<www.czrso.cz/index.php?id=503>) 

 

Statistiky sledují dopravní situaci a nehodovost v České republice podle určitých 

ukazatelů, které následně uvádím.  
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Rozdělení nehodovosti podle typů komunikace 

Do roku 1994 převaţoval počet usmrcených v obci nad počtem usmrcených 

mimo obec. Vzhledem k nařízení sníţení rychlosti v obci došlo ke sníţení počtu 

usmrcených, i přesto však počet zraněných v obci převaţuje nad počtem zraněných 

mimo obec. Dálnice je povaţována za nejbezpečnější typ komunikace 

 

Graf 1: ČR - usmrcení v silničním provozu podle typu komunikace (1980 - 2007) (počet 

usmrcených do 30 dnů po nehodě) 

 

 

(Rozdělení nehodovosti podle typů komunikací [online]. b.m.: Observatoř bezpečnosti 

silničního provozu, 2009, [cit.2011-8-12].  

Dostupné na WWW:<www.czrso.cz/index.php?id=318>) 
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Rozdělení nehodovosti na úsecích a křižovatkách 

Většina dopravních nehod se odehraje na přímém úseku komunikace (57%). 

Nejrizikovějším místem vzhledem k moţnosti usmrcení při nehodě jsou zatáčky a přímé 

úseky se zatáčkou. Na okruţních křiţovatkách je riziko úmrtnosti nejmenší. V letech 

1994 - 2005 bylo při nehodách na tomto typu křiţovatek usmrceno 22 osob.   

 

Graf 2: Usmrcení podle směrových poměrů komunikace (2005) 

 

 

 (Rozdělení nehodovosti na úsecích a křiţovatkách [online]. b.m.: Observatoř 

bezpečnosti silničního provozu, 2007, [cit.2011-8-12].  

Dostupné na WWW:<www.czrso.cz/index.php?id=319>) 
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Rozdělení nehodovosti podle typu účastníka 

Na začátku 80. let převaţoval počet usmrcených chodců nad počtem usmrcených 

osob v osobních automobilech. V současné době je počet usmrcených osob v osobních 

autech zhruba dvojnásobný, roste však počet usmrcených motocyklistů, coţ ukazuje 

následující graf. 

 

Graf 3: ČR - usmrcení v silničním provozu podle typu účastníka provozu (1980 - 2007)  

 

(Rozdělení nehodovosti podle typu účastníka provozu[online]. b.m.: Observatoř 

bezpečnosti silničního provozu, 2009 [cit.2011-10-21].  

Dostupné na WWW:<www.czrso.cz/index.php?id=320>) 
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Rozdělení nehodovosti dle věku uživatele 

Nejrizikovější skupinou obyvatelstva jsou lidé ve věku 21 - 24 let, dále pak nad 

80 let, 18 - 20 let a 75 - 79 let. 

 

Tabulka č. 1: usmrcení dle věku účastníka silničního provozu 

Věk řidiče, rok 2010 Počet nehod Počet usmrcených Rozdíl usmrcených 

Do 18 let 119               3 2 

18 - 20 3 107 50 6 

21 - 24 4 835 72 -8 

25 - 34 11 404 120 -42 

35 - 44 8 929 99 9 

45 - 54 5 438 62 -13 

55 - 64 4 082 42 -5 

> 64 2 425 45 -9 

nezjištěno 4 2 1 

 

 (Nehody podle zavinění [online]. b.m.: Přehled o nehodovosti na pozemních 

komunikacích v České republice za rok 2010,2011, [cit.2011-10-30]. 

Dostupné na WWW:<www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx>) 
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Rizikové faktory ovlivňující nehodovost 

Mezi rizikové faktory patří nepřiměřená rychlost, která je dlouhodobě hlavní 

příčinou dopravních nehod. Dalším rizikovým faktorem je nedání přednosti v jízdě, 

která patří mezi druhou hlavní příčinu dopravních nehod. Mezi další rizikové faktory 

patří poţití alkoholu a jiných drog a nepouţití zádrţných systémů.  

 

Tabulka č. 2: usmrcení a počet nehod dle rizikových faktorů 

Hlavní příčina nehody 

rok 2010 

Počet 

nehod 

Tj.% Počet 

usmrcených 

Tj.% Rozdíl 

usmrcených 

Nepřiměřená rychlost 14 633 21,7 279 41,3 -89 

Nesprávné předjíţdění 1 545 2,3 37 5,5 6 

Nedání přednosti 12 060 17,9 114 16,9 10 

Nesprávný způsob jízdy 39 219 58,1 245 36,3 -7 

 

 (Hlavní příčiny nehod [online].b.m.:Přehled o nehodovosti na pozemních 

komunikacích v České republice za rok 2010,2011,[cit. 2011-10-28]. Dostupné na 

WWW:<www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx>) 
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9 Reflexe vlastní zkušenosti a návrh na řešení problematiky 

práce s pozůstalými 

Nejdříve bych chtěla uvést, jak se úřady chovaly po smrti otce a co vše musela 

matka zařizovat. O úmrtí jsme se dozvěděly po telefonu, kdy matce policista suše 

oznámil, ţe je mu velice líto, ale otec měl autonehodu a na místě zemřel. Dále se o 

situaci policie nezajímala. Matka si jen byla vyzvednout pár osobních věcí, které měl u 

sebe. V pojišťovně se řešily věci okolo ţivotního pojištění a odvozu vraku, který matka 

s pomocí známého vyřešila. Dále se vedlo notářské řízení a kaţdé z dětí dostalo svého 

poručníka. Zařizování pozůstalostních důchodů stálo matku hodně času a nervů 

vzhledem k potřebě velké byrokracie. A schvalování a následné vyplácení trvalo dle 

jejího názoru neúměrně dlouho. Musela zařizovat výměnu dokladů a změnu plátce 

v mnoha sluţbách. Kdyby neexistovala velká podpora a pomoc okolí, tak by vše asi 

sama nezvládla. 

Myslím si, ţe v České republice je nastaven špatný systém, který je příliš 

zdlouhavý. Pro zlepšení situace jak se chovat k pozůstalým bych navrhla: 

1. Aby informace o smrti blízkého byla předána nejlépe osobně a to člověkem, 

který bude mít vzdělání či psychologický výcvik pro to, jak se chovat k lidem, 

kteří se ocitnou v náhlé těţké ţivotní situaci. 

2. V pojišťovnách a dalších institucích by bylo vhodné, kdyby ubylo byrokracie a 

pracovali tam lidé, kteří dokáţou pomoci i poradit. Bylo by dobré, kdyby 

existovaly broţurky a informační letáky, co všechno by měl pozůstalý vyřídit a 

na co má právo. Všechny tyto informace poskytuje ČSODN, avšak o této 

organizaci jsem se dozvěděla náhodou. Bylo by tedy vhodné, kdyby přímo 

pracovníci např. pojišťoven či úřadů odkazovali pozůstalé na tuto organizaci, 

protoţe její sluţby jsou rozsáhlé.  

3. Myslím, ţe sociální pracovníci by měli být více aktivní a vyhledávat sami 

rodiny, které se ocitly v této náročné situaci a aktivně jim pomoci. Ohledně 

sociální práce s pozůstalými si myslím, ţe ani v České republice neexistuje. 

Týká se jen pozůstalostních důchodů a pohřebného. Protoţe zatím systém 

funguje spíše tak, ţe pozůstalí musí aktivně hledat pomoc, ale vzhledem 
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k situaci, ve které se nachází, by bylo namístě, aby jim byla pomoc nabídnuta 

aktivně. 

4. Moţnost výhodnější půjčky pro pozůstalé. Člověk se můţe kvůli náhlé smrti 

blízkého ocitnout ve velkých finančních potíţích. Navrhla bych lepší podmínky 

získání půjčky pro tuto cílovou skupinu. Vzhledem k zdlouhavému vyřizování a 

vyplácení pozůstalostních důchodů, by bylo vhodné, kdyby existovala určitá 

částka, která by pozůstalému mohla tuto čekací dobu vynahradit.  

5. Tento návrh úzce navazuje na předchozí. Představovala bych si, aby celý 

sociální systém fungoval pruţněji a orgány spolu více spolupracovaly. Tím by 

velice pomohly pozůstalým ve zvládání jejich těţké ţivotní situace. 

6. Asi největším problémem je to, ţe téma smrti při dopravních nehodách je stále 

velmi tabuizované. Jakoby společnost z lidí, kterým někdo náhle zemřel, měla 

strach. Je pravda, ţe tato ztráta kaţdého do určité míry změní, ale nemyslím si, 

ţe je to téma, o kterém není vhodné diskutovat. Dobrým krokem by bylo toto 

téma obecně více prezentovat.  
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10 Úvod k praktické části 

Pro praktickou část jsem zvolila zpracovat dvě kazuistiky. V těchto kazuistikách 

popisuji příběhy rodiny, kdy náhle zemřel otec při dopravní nehodě. Pokusím se 

nastínit, jak tato událost ovlivnila rodinu a vztahy v ní.  

Cílem kazuistik je tedy ukázat, jaký byl dopad na rodinu, kdyţ zemřel jejich 

blízký. Jestli tento fakt rodinu spíše stmelil či rozdělil. 

V kazuistikách jsem zachovala anonymitu klientů, a tudíţ jsou změněna jejich 

jména a všechny identifikační údaje. 

10.1  Kazuistika č. 1 

1. Základní údaje 

Jméno: Daniela 

Věk: 25 

Pohlaví: ţena 

Vzdělání: střední odborná škola  

2. První kontakt s klientkou 

K setkání s klientkou došlo v jejím bydlišti. Současné době ţije ve společné 

domácnosti s matkou a 16letou sestrou. Studuje vysokou školu obor andragogika. Svůj 

současný psychický stav klientka popisuje jako velmi špatný. Ve škole má průměrné 

výsledky, studium jí příliš nenaplňuje. Rodina na ní tlačí, aby vystudovala vysokou 

školu, aby to někam dotáhla. Přivydělává si jako asistentka v jedné neziskové 

organizaci. Vztahy v práci jsou bezproblémové aţ na některé kolegyně, které rády 

pomlouvají okolí. V současné době je největším problémem vztah klientky a matky, 

která se na Danielu příliš upnula a začala se k ní chovat jako ke svému partnerovi. 

Klientka má pocit, ţe je tlačena do něčeho, co nechce. Matka s ní často řeší své intimní 

a soukromé věci, o kterých si klientka myslí, ţe by je matka s dcerou nikdy řešit 

neměla. Nedokáţe jí však odmítnout, protoţe je jí líto, ţe je matka většinu času sama a 

nemá si s kým povídat. 
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3. Sociální anamnéza 

Klientka popisuje vztah s rodiči jako dobrý. Před smrtelnou nehodou otce, který 

zemřel v jejích 12 letech, s ním měla velmi hezký vztah. Byla povaţována za „tatínkovu 

holčičku“. Otec k ní nebyl příliš přísný, často jí koupil vše, na co si vzpomněla. Dnes na 

to vzpomíná, ţe vzhledem ke svému zaměstnání se nemohl dětem tolik věnovat, tak  

tento chybějící čas kompenzoval dárky. S matkou měla klientka velmi dobrý vztah do 

svých 12 let. Udělala přijímací zkoušky na výběrové gymnázium, v 1. ročníku se učila 

velmi dobře, avšak ve 2. se výrazně zhoršila, občas chodila za školu. Matka tento 

propad špatně snášela a dceru často fyzicky napadala nebo jí zakazovala kontakt 

s vrstevníky. Tento kritický stav trval dalších 10 let, kdy klientka začala být více 

submisivní a matka poté přestala se svými agresivními výpady.  

Klientka popisuje sociální situaci kompletní rodiny jako ucházející. Po smrti 

otce matka musela více pracovat, ale hmotnou nouzi rodina nikdy nepocítila. Klientce 

spíše chyběla citová opora, kterou časem přestala vyţadovat vzhledem k matčině 

zaneprázdněnosti a odporu k bliţšímu kontaktu. 

Klientka vidí největší problémy v rodině od otcovy smrti, kdy matka zůstala 

sama na péči o 3 děti a vzhledem k tomu, ţe je chtěla hmotně zabezpečit, nemohla se 

jim více věnovat jinak.  

4. Rodinná anamnéza 

Osoby v rodině: matka (Marie), sourozenci (Daniela 25, Miriam 30, Tereza 16) 

Matka ţije v panelákovém bytě s dcerami Danielou a Terezou. Miriam bydlí 

nedaleko se svým manţelem a 2 – letou dcerou. Daniela měla a má problémový vztah 

s oběma sestrami, často svou vznětlivou povahou vyvolává konflikty. Daniela uvádí, ţe 

měla vţdy radši otce neţ matku. Matka na ní byla více přísná a měla často přehnané 

nároky hlavně vzhledem k věku klientky. Od svých 15 let Daniela musela chodit na 

brigády a matka jí nepřispívala na nic, co se netýkalo školy. Do dnešní doby se matka 

velice intenzivně zajímá, za co klienta utrácí své peníze. Daniela nemá příliš blízký 

vztah ani k matce ani ke svým sestrám. Starší sestra po smrti otce převzala jeho místo, a 

tak i zodpovědnost za spoustu věcí, a kdyţ se jí klientka snaţila svěřit se svými 

starostmi, tak Miriam to řekla matce a často následovala hádka či výprask. S Terezou 

má klientka lepší vztah, snaţí se být pro ní oporou, aby se jí mohla svěřit. Tento vztah 
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však nese nelibě matka, která obě dcery často osočuje, ať se neflákají, nepovídají si 

apod. I přesto klientka uvádí, ţe vztah s matkou je jiţ lepší. 

Z klientky jsem cítila, ţe má velký smysl pro rodinu a rodinné hodnoty a kvůli 

těmto postojům často zapomíná na uspokojení vlastních potřeb. Rodina je pro ní za 

kaţdou cenu na prvním místě. Klientka se bojí odporovat matce a je strachem z ní 

pohlcena. Často raději tráví čas s lidmi, kteří jí nejsou nejblíţe, či proţívá krátkodobé 

známosti, neţ aby trávila čas doma.  

Klientka se domnívá, ţe si matka neuvědomuje, ţe svým chováním Danielu i 

ostatní dcery ztrácí. Klientka si myslí, ţe matce by pomohlo, kdyby si našla nového 

partnera. V průběhu ţivota byla matka na děti přísná, vše se ale vystupňovalo po smrti 

otce, kdy zůstala na vše sama. Miriam převzala velkou část péče o domácnost a 

výchovu, předčasně dospěla a dnes ve svých 30 letech působí jako 50 – letá usedlá paní. 

Daniela nemá vybudovaný kladný vztah sama k sobě, protoţe má pocit, ţe jí matka 

sníţila sebevědomí svými poniţujícími nadávkami. Tereza má v současné době 

problematické vztahy s okolím, ale vzhledem k jejímu věku je to pochopitelné. 

Za největší rodinnou krizi označuje dobu, kdy otec náhle zemřel a matka sama vše 

dobře nezvládala. 

5. osobní anamnéza 

Zdravotní stav: dobrý 

Povahové rysy: tvrdohlavost, uráţlivost, přílišná empatie, roztěkanost, vstřícnost, 

laskavost 

Zkušenosti s drogou: marihuana, hašiš, pervitin 

Školní docházka: při studiu na gymnáziu byla několikrát za školou 

Profese: studentka vysoké školy 

6. Anamnéza problému 

Problém nastal v době, kdy otec zemřel. Matka zůstala sama se třemi dětmi – 

v té době Tereze byl rok, Daniele 11 let a Miriam 15 let. Matka byla na mateřské 

dovolené, ale vzhledem k náhlé situaci nastoupila do zaměstnání na zkrácený úvazek. 

Na děti v té době neměla příliš času a při kaţdé chybě či problému byla na děti zlá a 

agresivní. Klientka si je vědoma, ţe v období puberty se k matce chovala neuctivě a 
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v dnešní době, kdyţ spolu normálně komunikují, jí matka často vyčítá věci minulosti. 

Na otázku, co k řešení problému klientka podnikla, odpovídá, ţe se snaţí vyhnout 

konfliktním situacím a ke zlepšení nálady jí pomáhají přátelé a známí. 

7. Hodnocení informací 

Klientku jiţ delší dobu trápí vztah s matkou, která zřejmě není schopná přijmout, 

ţe Daniela je jiţ dospělá ţena. Problém tkví asi nejvíce v matčině samotě. Matka není 

schopná unést fakt, ţe klientka si se svou mladší sestrou rozumí více neţ ona. Ale 

neuvědomuje si, ţe svým chováním od sebe dcery odhání a v Daniele vzbuzuje pocity, 

které jí sniţují sebevědomí. 

8. Návrh řešení a plán pomoci 

Klientce byla během rozhovoru poskytnuta podpora v jejích starostech, protoţe 

naše setkání proběhlo ve chvíli, kdy klientka na tom nebyla psychicky nejlépe. Navrhla 

jsem jí návštěvu v poradně pro rodinu. Myslím, ţe klientka se návštěvy psychologa bojí, 

snaţila jsem se jí vysvětlit, ţe jí psycholog nebude hodnotit, ale snaţit se pomoci, aby 

své problémy vyřešila a mohla posílit své sebevědomí. Ohledně matky by návštěva 

psychologa byla také prospěšná vzhledem k tomu, jak svým chováním negativně 

ovlivňuje pocity o sobě samých u svých dětí. Návštěva psychologa by pro ní byla 

prospěšná i z důvodu, ţe se mohla vypovídat a někdo by jí aktivně naslouchal, coţ je 

něco, co jí dle mého názoru chybí. Vhodné by bylo, kdyby se matka začala aktivně 

věnovat určité činnosti, která by pro ni měla smysl. S klientkou jsme se shodly, ţe by 

v matčině případě pomohlo, kdyby si našla partnera. 

Klientku jsem se snaţila vést k zamyšlení, zda je situace ohledně chování její 

matky v pořádku. Aktivně jsem naslouchala a reflektovala vše, co mi klientka během 

svého vyprávění říkala.  

9. Reflexe vlastní role v případu 

Klientka byla překvapená tím, jaké podrobné informace během rozhovoru si od ní 

ţádám. Ale postupem času nabyla důvěry, a tak jsme si mohly otevřeně povídat o 

věcech, které jí trápí. Daniela je má dobrá přítelkyně, velice mě mrzelo, ţe jsem se aţ 

teď dozvěděla spoustu věcí, díky kterým mohu pochopit její chování a reakce na určité 

věci. Bylo vidět, jak je ráda, ţe se můţe někomu otevřeně svěřit, ţe jí někdo vyslechne, 

aniţ jí soudil. Myslím, ţe naše setkání jí pomohlo, sama se vyjádřila velice kladně 



51 

 

k vedení rozhovoru, k mé taktnosti a ráda by podobné rozhovory vedla v budoucnu. 

K návštěvě psychologa jsem spíše skeptická, klientka cítí určité předsudky vůči této 

formě pomoci. S klientkou Danielou budu nadále v blízkém kontaktu a ráda jí budu 

podporovat snaţit se odbourat obavy z návštěvy psychologa. 
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10.2  Kazuistika č. 2 

1. Základní údaje 

Jméno: Miriam  

Věk: 30 let 

Pohlaví: ţena 

Vzdělání: vysokoškolské 

2. První kontakt s klientkou 

K rozhovoru s klientkou došlo v jejím bytě, který uţívá společně s manţelem a 2 

– letou dcerou. Svůj současný psychický stav popisuje jako ucházející. V současné době 

je na mateřské dovolené. Finančně je závislá na svém manţelovi, který pracuje na 

vysoké pozici v mezinárodní firmě. Klientku občas přepadají stavy, kdy se jí vrací 

vzpomínky z doby náhlé smrti otce. Klientka se pak cítí nejistě aţ depresivně. Manţel jí 

často osočuje, ţe je příliš přecitlivělá a hysterická, coţ jí ve chvílích potřeby podpory, 

sráţí. Miriam má vystudované gymnázium. Zde prospívala velmi dobře, dále 

pokračovala na vysoké škole. Studium pro ní bylo velmi náročné a dle jejích slov jí 

„pocuchalo“ nervy. V současné době občas doučuje individuálně malé děti. 

3. Sociální anamnéza 

Kdyţ klientce zemřel otec, bylo jí 15 let. S otcem měla velmi dobrý vztah, 

podporoval jí v jejím zájmu o hudbu. Často byl na ní přísný, díky společnému zájmu o 

hudbu si však vytvořili velmi úzký vztah. Otec byl velmi časově zaneprázdněn, a tak se 

mohl dcerám věnovat minimálně. Miriam si pamatuje z dětství, ţe spoustu věcí okolo 

domácnosti a dětí, musela matka zvládat sama, protoţe otec neměl čas. Nepamatuje si 

však, ţe by tento fakt matka otci někdy vyčetla. Doma vládla pohoda a při narozeninách 

a podobných příleţitostech se sešla celá rodina a vše náleţitě oslavila. Klientka ráda 

vzpomíná na rodinné dovolené. Kaţdý rok se jezdilo k moři či na výlety po českých 

horách, Miriam vzpomíná na toto období jako na jedno z nejhezčích v ţivotě. Proto pro 

ni byl velký šok, kdyţ otec náhle zemřel při dopravní nehodě. 
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4. Rodinná anamnéza 

Osoby v rodině: matka (Marie), sourozenci (Miriam 30, Daniela 25, Tereza 16) 

Matka ţije v panelákovém bytě s dcerami Danielou a Terezou na kraji Prahy. 

Miriam bydlí poblíţ v panelákovém bytě s manţelem a 2 – letou dcerou. Tereza nyní 

studuje střední odbornou školu. Je velice nesamostatná, potřebuje pomoc při přípravě do 

školy, doma odmítá s čímkoli pomoc. Jen občas pomůţe s drobnými domácími pracemi. 

Doma proto bývá často napjatá atmosféra. Daniela studuje vysokou školu a při ní 

pracuje jako asistentka. V současné době proţívá komplikovaný vztah s muţem, který 

je zadaný a není schopen se rozhodnout, co chce. Daniela se nejspíš z tohoto důvodu 

chová velmi podráţděně. Matka tento vztah neschvaluje a dceři to dává viditelně 

najevo. 

Miriam po smrti otce převzala jeho místo. V 15 letech najednou měla na starost 

tolik věcí, jako kdyby byla dospělá. Musela se starat jak o domácnost, tak o sestry. 

Během této doby se jí stále vracel pocit viny za otcovu smrt. Před nehodou měla 

klientka tušení, ţe se něco zlého stane a chtěla jet s otcem. Matka jí to však zakázala 

s tím, ţe nemůţe zameškat školu. Klientka má od té doby pocit, ţe mohla nehodě 

zabránit. Dva roky po smrti otce se klientka pokusila o sebevraţdu, kdyţ spolykala 

utišující léky. Matka jí naštěstí našla včas. Miriam po tomto pokusu prošla 

psychologickým vyšetřením se závěrem, ţe se jednalo o reakci na ztrátu otce a klientka 

po nějakou dobu přicházela na konzultace k psychologovi. Miriam však lékaři neřekla o 

svém pocitu viny a zášti vůči matce, kterou cítí z důvodu, ţe jí nedovolila s otcem jet. 

Matka jí v tomto období příliš nepomáhala, spíše jí vyčítala, ţe má kvůli ní starosti 

navíc. Miriam nedlouho po návratu z nemocnice potkala svého budoucího manţela. 

Vzali se po osmileté známosti.  

Klientka má stále problém s pocity viny, které se jí vracejí v určitých situacích a i 

nadále v ní ţije vztek na matku. Ta se stále drţí svých zásad a klientce to vadí. Avšak ze 

strachu před matkou o svých pocitech nemluví. 
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5. Osobní anamnéza 

Zdravotní stav: dobrý, klientka se s ničím neléčí 

Povahové rysy: klientka je velice pracovitá a aţ přespříliš zodpovědná. Občas má silné 

pocity úzkosti. Chtěla by více ventilovat své emoce, ale nemá pro to prostor. 

Zkušenosti s drogou: cigarety, alkohol 

Školní docházka: bez problému. Klientka vţdy patřila mezi nejlepší studentky. Vţdy se 

svědomitě připravovala a ve škole chyběla jen v situaci, kdy byla nemocná.  

Profese: středoškolská učitelka, v současné době na mateřské dovolené 

6. Anamnéza problému 

Klientka popisuje, ţe její problém vznikl po smrti otce, kdy měla před jeho 

smrtelnou nehodou tušení, ţe se něco zlého stane. Dodnes trpí pocity viny, ţe nehodě 

mohla zabránit. Ve vyrovnání se s otcovou ztrátou jí ani příliš nepomohlo její okolí, 

protoţe její matka zůstala sama na péči o tři děti, a tak rodina musela řešit praktické 

věci a vlastně nikdo se nezajímal a ani nepromluvil s dětmi, jak se cítí. Miriam tuto 

situaci dlouho snášela, ale jednou, kdyţ byla sama doma, spolykala prášky. Chtěla na 

chvíli uniknout z tohoto světa, neměla v plánu se zabít. Rodina na její čin reagovala 

velice negativně. Klientka má dodnes pocity méněcennosti. Kdyţ jsem se jí zeptala, 

jestli se snaţila své problémy řešit, odpověděla, ţe matce se bojí svěřit se svými 

emocemi, protoţe by jí určitě něco vytkla. Uvaţovala i o návštěvě psychologa, ale tento 

nápad rychle zavrhla. Cítila by se jako blázen. 

7. Hodnocení problému 

Klientka Miriam měla téměř bezstarostné dětství do té doby, dokud jí náhle 

nezemřel otec. S touto těţkou ţivotní ztrátou se nedokázala vyrovnat do dnešní doby, 

protoţe se jí stále vracejí silné pocity viny, kdy mohla autonehodě zabránit. Na klientku 

byly od otcovy smrti kladeny vysoké nároky a klientka tak neměla prostor, aby truchlila 

pro otcovu smrt. Musela začít pomalu z dne na den fungovat jako dospělá osoba. 

Zřejmě následkem všech těchto událostí se pokusila o sebevraţdu. Ani po této události 

jí rodina nedala dostatečnou podporu. S matkou má klientka velmi rezervovaný vztah, 

povaţuje jí jako autoritu, velice se jí bojí. Matka se chová tak, jako kdyby za vše špatné 
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mohlo okolí, stále svým dětem něco vyčítá a neuvědomuje si, ţe je svým chováním 

můţe ztratit. 

8. Návrh řešení a plán pomoci 

Klientce jsem doporučila konkrétní poradnu pro rodinu, kde vím, ţe by mohla najít 

tolik potřebné pochopení. Klientce byla poskytnuta emoční podpora. Ve vztahu k matce 

by jí pomohl otevřený rozhovor, nejsem si však jistá, jestli by ho klientka zvládla. 

Navrhla jsem jí, ţe by mohla napsat matce dopis a zde vyjádřit vše, co jí po léta trápí. 

Klientka bude nad tímto způsobem uvaţovat. 

9. Reflexe vlastní role v případu 

Klientku jsem se během rozhovoru snaţila podporovat, protoţe její ţivot není 

opravdu jednoduchý a velice jsem s ní soucítila. Snaţila jsem se jí zvednout 

sebevědomí, protoţe postarat se o tolik věcí, které měla na starost, by zvládl opravdu 

málokdo. Pochválila jsem jí za to, co v ţivotě dokázala – postarat se o rodinu, úspěšně 

studovat.  

Klientka spolupracovala velmi dobře, byla otevřená. Kdyţ mluvila o otci, měla slzy 

v očích. Je vidět, ţe jeho přítomnost jí stále chybí. Navrhla jsem jí, ţe se v případě 

potřeby můţe kdykoli ozvat a ráda jí znovu vyslechnu. 
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11 Shrnutí praktické části 

Ve své praktické části jsem pouţila dva pravdivé příběhy dospělých lidí, kteří 

přišli v dětství o otce. Snaţila jsem se ke klientkám přistupovat jemně, protoţe sama 

vím, o jak citlivé téma se jedná. Při rozhovorech jsem u klientek cítila smutek. Velice 

jsem ocenila, s jakou otevřeností si se mnou povídaly o svém ţivotním traumatu. Mohla 

jsem tak vidět, co tato situace s člověkem udělá, jak ho a jeho ţivot změní. Myslím, ţe 

klientky ocenily hlavně fakt, ţe jim někdo aktivně naslouchal a mohly se vypovídat. 

Na těchto příbězích je vidět, jak dlouho se člověk můţe trápit kvůli pocitu viny a 

jak se v rodině mění vztahy, aţ uţ k lepšímu či k horšímu. Situace v rodině se nyní 

trochu vylepšila. Klientka Daniela matce otevřeně řekla, co si myslí a jak se doma cítí. 

Velmi jí to pomohlo a matka se také snaţí své chování zlepšit, snaţí se trávit svůj volný 

čas více se svými známými. Klientka Miriam nečekaně otěhotněla, takţe nyní se plně 

soustředí na příchod dalšího potomka. Pocity viny se jí občas objevují, snaţí se je 

zahnat myšlenkami na příchod svého dítěte. 

V praktické části jsem pouţila „jen“ dva příběhy z důvodu, ţe toto téma je stále 

velice tabuizované a ne kaţdý se chce otevřít a mluvit o svých ţivotních zkušenostech. 

V kazuistikách je uvedeno, ţe Daniela a Miriam mají ještě mladší sestru, ta ale nebyla 

ochotná se mnou o tomto tématu hovořit, ale vzhledem k danému tématu to akceptuji.  
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Závěr 

Bakalářská práce na téma smrt při dopravních nehodách - dopady na rodinu se 

mi zpracovávala velice dobře. K danému tématu jsem našla zdroje, ale myslím si, ţe by 

bylo vhodné, kdyby se o něm více mluvilo a i se mu více věnovala odborná literatura. 

Toto téma je, dle mého názoru, stále tabuizované.  

Myslím si, ţe jsem splnila cíle práce, které jsme si vytyčila úvodu. Je jasné, ţe 

toto téma je velice rozsáhlé a dalo by se ještě více rozšířit, či dát si za cíl něco jiného, 

ale pro mě bylo velice důleţité, dát do práce něco ze sebe, ze svých vlastních zkušeností 

a konkrétně ukázat, jak vypadá jedna rodina, která přišla o otce. Jsem si vědoma, ţe 

jsem při psaní této práce byla limitována subjektivní zkušeností. Toto téma je velice 

citlivé, a proto jsem velice ocenila otevřenost dvou ţen, které se mnou o tomto tématu 

hovořily naprosto otevřeně.  

Během psaní práce jsem přemýšlela nad tím, zda je lepší, aby člověk, který o 

někoho přijde při automobilové nehodě, hledal odbornou pomoc či se spolehl na 

svépomoc či pomoc své rodiny a přátel. Myslím, ţe je to hodně individuální, protoţe 

kaţdý jsme jiný a kaţdý se s určitou změnou smiřuje vlastním způsobem. Názory nelze 

zobecňovat, protoţe jsou natolik závaţné a zodpovídající, abych je v práci uvedla.  

Cílem mé práce bylo ukázat na konkrétních příbězích, jak vypadá rodina po 

smrti blízkého při autonehodě. Myslím, ţe zvolení formou kazuistik bylo vhodnou 

volbou, protoţe jsem mohla do hloubky porozumět problémům, kterým musela rodina 

čelit. Dalším cílem bylo získat úlevu psaním práce, musím říct, ţe psaní práce mi 

působilo občas potíţe, protoţe se mi vracely určité emoce a vzpomínky, které nebyly 

vţdy příjemné, ale je nutné, aby tímto procesem prošel časem kaţdý. 

Myslím, ţe v našem státě by se měla zlepšit péče o pozůstalé, v současné době 

není tato péče příliš široká. Kdyby neexistoval neziskový sektor, tak by tato oblast 

nebyla dle mého názoru ošetřena skoro vůbec. Jak to ale vypadá, tak v dnešní době 

vládní krize a škrtů to bohuţel vypadá tak, ţe se tato situace příliš nezlepší. 

Dalším krokem, který by byl vhodný ke zlepšení situace v České republice, by 

byly takové, aby Policie ČR důsledněji dbala o bezpečnost na silnicích a celkově se 

zlepšila kvalita silnic. Dobrou akcí pro zlepšení chování řidičů je kampaň Nemyslíš – 
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zaplatíš, kde se na konkrétních situacích názorně, aţ někdy brutálně ukazuje, jak člověk 

můţe skončit při nezodpovědné jízdě.  

Závěr své práce bych ráda uzavřela větou, kterou jsem četla v rozhovoru pro 

Lidové noviny se zpěvákem Tomášem Klusem, kterému v dětství zemřel náhle otec a 

která se hodí na téma mé bakalářské práce. „Přece ve chvíli, kdy mi někdo zemře, chci 

já ţít o to víc, protoţe teď uţ nenaplňuji jen svůj ţivot, ale ţiju za dva.“ 
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Přílohy 

1. příloha 

(1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo sráţka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níţ 

dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s 

provozem vozidla v pohybu. 

(2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen 

a) neprodleně zastavit vozidlo, 

b) zdrţet se poţití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, 

do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy poţil alkoholický 

nápoj nebo návykovou látku, vţdy však do doby příjezdu policisty v případě, ţe jsou 

účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5, 

c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v 

důsledku dopravní nehody a 

d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu. 

(3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni 

a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohroţena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyţadují-li to okolnosti, jsou 

oprávněni zastavovat jiná vozidla, 

b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění 

poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat 

zdravotnickou záchrannou sluţbu, 

c) označit místo dopravní nehody, 

d) umoţnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel 

hromadné dopravy osob, 

e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného 

zařízení nebo ţivotního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, 

f) prokázat si na poţádání navzájem svou totoţnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo 

účast na dopravní nehodě. 

g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný 
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záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam 

musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, 

její příčiny, průběhu a následků. 

(4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné 

škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných 

věcí částku 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni 

a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, 

b) zdrţet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména 

přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména 

je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na 

pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, 

vyznačit situaci a stopy, 

c) setrvat na místě dopravní nehody aţ do příchodu policisty nebo se na toto místo 

neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody. 

(5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě  

a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, 

jehoţ řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto 

vozidle, 

b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace 

podle zákona o pozemních komunikacích20a), nebo 

c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaloţení nepřiměřeného úsilí 

zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

(Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 

Sb. a zákona č. 80/2006 Sb. ) 
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2. příloha  

Krizová centra v České republice 

Zde stručně uvádím základní krizová centra v České republice.  

 Krizové centrum psychiatrické kliniky LFMU v Brně Bohumicích - jedná se o 

vůbec 1. krizové centrum v České republice. Poskytuje telefonickou, ambulantní 

krizovou intervenci a nabízí i krátkodobou hospitalizaci. Tým je tvořen psychiatrem, 

psychologem, vedoucím centra, staniční sestrou, denní sestrou a sociální pracovnicí.    

 Centrum krizové intervence v Praze v Bohnicích, které bylo zaloţené v roce 1991, 

nachází se v areálu psychiatrické nemocnice. Provozuje telefonickou, ambulantní 

krizovou intervenci, ale má k dispozici 8 lůţek. Centrum má nepřetrţitý provoz.    

 RIAPS – centrum vzniklo v roce 1992 při Záchranné sluţbě Praha. Nabízí linku 

důvěry a sluţby ambulantního a lůţkového oddělení.  

 SOS centrum – středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE – je denní krizové 

centrum, které poskytuje krizovou intervenci a návaznou krátkodobou 

psychoterapii. Poskytuje i telefonickou krizovou pomoc. (Vodáčková, 2002) 

 


