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ABSTRAKT: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou častého sociálního vyčlenění duševně nemocných 

lidí a jejich blízkých. Stigmatizace duševně nemocných je současným závažným 

společenským problémem hodným zvýšené pozornosti psychologů, psychiatrů, pedagogů a 
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ÚVOD 

Tazatelský výzkum CIDI, prováděný v zemích po celém světě prokázal, že v ČR lze 

stanovit psychiatrickou diagnózu podle MKN-10 u celých 27% obyvatelstva. V evropském 

regionu trpí závažnými duševními poruchami, schizofrenií a afektivními poruchami, mezi 1až 

6% obyvatel. Procento lidí s psychiatrickou diagnózou v naší společnosti stoupá. Některá tato 

onemocnění se potýkají s hlubokým nepochopením a negativistickým nahlížením laické 

veřejnosti. To způsobuje ještě větší ostych nejen samotných psychicky nemocných, ale i jejich 

nejbližších. Ve společnosti nejvíce mytizovaným psychiatrickým onemocněním je 

schizofrenie, která bývá často laicky definována jako rozdvojení osobnosti. Schizofrenici jsou 

v očích veřejnosti často nahlíženi jako nebezpeční lidé. S těmito předsudky se duševně 

nemocní a rodiny, kde se vyskytuje psychiatrická diagnóza, vyrovnávají obtížně a velmi 

pomalu překonávají ostych při hledání pomoci zvenčí.  

Na rozdíl od již napsaných prací na podobné téma, které se věnují stigmatizaci často 

z pohledu samotného duševně nemocného pacienta, já jsem se rozhodla věnovat se vztahům 

stigmatizovaných ve společnosti. Podobně jako jiní se zabývám současnými prostředky 

destigmatizace a integrace v České republice. 

Na rozdíl od již zpracovaných výzkumů bych ve své bakalářské práci ráda přinesla 

poznatky o náhledu vzorku mládeže ve věku 18 a 19 let z vybraných škol středního 

vzdělávání (SOU, SŠ, gymnázium) v Praze. Ráda bych navázala na B. Kolkovou
1
, která 

podobný výzkum prováděla u vzorku lidí od 20 let a výše. Považuji názor této skupiny 

studentů v Praze za neméně důležitý pro hodnocení stavu stigmatizace.  

Mým cílem bylo definovat příčinu stigmatizace duševně nemocných.  Dále zjistit, jak 

o tomto závažném společenském tématu hovoří odborníci a jak je možné proti stigmatizaci 

dnes bojovat. Cílem mého výzkumného šetření bylo nalézt odpověď na výzkumnou otázku, 

jak nahlíží vybrané skupiny lidí ve věku 18-19 let na duševně nemocné spoluobčany. Cílem 

bylo také nahlédnout, jak by se zachovali při interakci s nimi a porovnat jejich zkušenosti a 

názory na psychická onemocnění. 

  

                                                           
1
KOLKOVÁ, B. Stigma duševní nemoci- mýtus nebo realita. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně, 2011. Diplomová práce. str. 57 
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Teoretická část této práce obsahuje čtyři kapitoly. V první kapitole nastiňuji historii 

nazírání duševních poruch od doby reformátorské osobnosti Philippa Pinela, až po současné 

odborné i laické pohledy na duševní nemoc. Rozebírám některé mýty o duševním 

onemocnění, které v současnosti přetrvávají. Jen stručně se věnuji důsledkům stigmatizace, 

jako jsou izolace, nezaměstnanost nebo bezdomovectví. 

Ve druhé kapitole se zabývám snahami o integraci a inkluzi uživatelů psychiatrické 

péče v české společnosti. Stručně popisuji příčiny izolace a odsunutí problémů duševně 

nemocných na okraj společnosti. Zmiňuji způsoby práce v komunitě a význam Hnutí za 

duševní zdraví a komunitní psychiatrie. Uvádím zde příklady programů, které pomáhají 

psychicky nemocnému se do společnosti lépe integrovat. 

Ve třetí kapitole se věnuji destigmatizačním snahám. Popisuji snahy o destigmatizaci 

ve světě, ovlivňující situaci u nás. Dále vybírám některé příklady destigmatizačních aktivit a 

stručně představuji některé organizace a hnutí, které se věnují tomuto tématu v ČR. Nakonec 

zdůrazňuji význam společenských a kulturních aktivit samotných psychiatrických pacientů, 

které napomáhají vzájemné interakci a pochopení ostatní společnosti. 

V poslední kapitole teoretické části popisuji zákonitosti vyrovnávání se s duševní 

nemocí v rodině a spolupráce rodiny s odborníky. Opět stručně dokládám příklady organizací, 

které jsou nápomocny rodině získat informace a zpětnou vazbu. 

V praktické části jsem směřovala ke zpracování dat orientačního výzkumného šetření, 

jehož respondenty byli lidé ve věku 18-19 let navštěvující SOU, SŠ a gymnázium. Vzešly z 

něho zajímavé výsledky, které napovídají, že respondenty ovlivňuje v jejich postojích vlastní 

zkušenost s duševně nemocným člověkem nebo také obavy a nedostatek informací o 

duševním onemocnění. Formuluji zde cíl a hypotézy a prostřednictvím kvantitativního 

dotazníkového šetření a za pomoci uzavřených či polozavřených otázek uvádím zkušenosti, 

názory a pocity respondentů o duševních nemocech. V této části práce z praktických důvodů 

užívám vlastní zkratku pro duševně nemocného člověka- DN. Součástí mé práce jsou i 

přílohy vždy dvou reprezentativních dotazníků ze tří typů navštívených škol a zpracování 

šetření v programu Excel. Ráda bych, aby se tato práce stala přínosem pedagogům a dalším 

lidem, kteří mohou předávat myšlenku destigmatizace psychicky nemocných širší veřejnosti. 
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1 Vývoj postojů společnosti k osobám s psychiatrickou 

anamnézou 

Na úvod kapitoly nastíním vývoj náhledu společnosti na duševně nemocné osoby 

v době před reformou francouzského lékaře Philippa Pinela. 

Historie duševních poruch a reakce společnosti na ně je stará jako lidstvo samo. 

Zdravotně postižení lidé bývají často objekty soucitu. Osoby s psychiatrickou anamnézou jsou 

spíše obestřeny řadou předsudků a jsou od pradávna společností odmítány.  

O vzniku stigmatu duševně nemocného neexistuje dosud jednotná teorie. Stigma je 

komplexem interakcí mezi sociální vědou, historií, politikou, psychologií, medicínou a 

antropologií. (Stárková, 2013) 

Vývoj postojů společnosti k duševně nemocným lidem podmiňují 3 historické revoluce, 

z nichž první spadá do doby před Pinelem. Díky ní již ve středověku přestali být duševně 

nemocní vnímáni jako lidé posedlí ďáblem a spojení s temnými silami. 

I když ještě během středověku se od předsudku o čarodějnictví ustoupilo, až do konce 

18. století byli duševně nemocní nazýváni šílenými a byli izolováni v nelidských podmínkách, 

údajně aby neublížili sobě a svému okolí. Ještě v 18. století převládalo přesvědčení o zvířecí 

podstatě šílenství. Duševně nemocní lidé byli shromažďováni v zařízeních, jako byla vězení, 

chudobince, špitály, v západoevropských zemích internační zařízení pro chudé lidi. (Chromý, 

1990) V těchto detenčních zařízeních byl uplatňován princip strachu. Ten byl vzbuzován 

personálem, životními podmínkami nemocných a rituály léčení. 

 

1.1 Historie nazírání duševních poruch od doby Philippa Pinela do současnosti 

Lékař a vědec Philippe Pinel se proslavil ve Francii na konci 18. století v době 

císařství. Na vybrané skupině duševně nemocných vězňů vyzkoušel tzv. morální léčbu. 

Osvobodil ze žaláře 13 duševně nemocných. Především tento jeho čin způsobil, že je Pinel 

ověnčen legendou humanistického revolucionáře a díky němu Velká francouzská revoluce 

přinesla nové postoje k duševně nemocným. Za jejich osvobozením stála všudypřítomnost 

vědeckého pozorování. Jelikož vznikl požadavek vytvořit odpovídající instituce pro léčbu 

bláznů, Pinel podnikl filantropický experiment s úmyslem resocializace. Jeho reforma vedla 

ke snaze zahnat strach z duševně nemocných. Pinelovští socioterapeuti chápali duševní nemoc 
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jako infantilitu a odmítání odpovědnosti. Šílenec byl nahlížen jako dítě, které si za příznivých 

okolností může osvojit náležité chování. (Chromý, 1991) 

Období osvícenství je také nazýváno stádiem altruisticko-segregačních postojů 

k osobám se zdravotním postižením. Od tak zvané Pinelovy revoluce byl nastolen 

v psychiatrických léčebnách model tzv. rodinného působení. Pinel zrušil mnohé brutální 

prostředky: kruté násilí, okovy, temné komory, ale udržel jiné metody, kterými uplatňoval 

právo, např. trestání sprchou. (Černoušek, 1994) Foucault uvádí, že Pinel, jeho současníci ani 

jeho nástupci příliš neuvolnili staré internační metody. Využívalo se všech prostředků, které 

vedly u duševně nemocného k pocitům viny. Tzv. první terapeutický přístup k duševně 

nemocným v historii spočíval v budování morálních pout, zesměšňování a omezování 

psychiatrických pacientů. (Foucault, 1997) Zakladatelé prvních azylů Philippe Pinel a také 

angličan Williame Tuke otevřeli podle Černouška (1990) cestu možnostem psychiatrických 

procesů. Duševně nemocný se musel v tehdejší době stále přizpůsobovat autoritě dozorce, 

který pro něj představoval autoritu dospělou a rodičovskou. 

 V 18. století byl, jako jeden z mnoha nesmyslných prostředků k léčbě duševně 

nemocných, vynalezen anglickým lékařem Josephem Coxem rotační přístroj, pomocí něhož 

se choromyslnému člověku měl spravit přirozený tok myšlení. Přístroj byl dále používán v 19. 

století jako trest při projevech bludů a halucinací. Pacient musel uznat svou chybu, sice se s 

ním rotovalo tak dlouho, dokud neomdlel. (Syřišťová, 1974) 

Vědecký zájem Pinela ovlivnil následující vývoj psychiatrie. Neméně důležitý je 

náhled laické veřejnosti na duševně nemocné a jejich internátní léčbu. Foucault zmiňuje 

Malesherbova slova vyřčená hluboko v 18. století: „Jestliže někdo svými špatnými a 

odpornými mravy, dělá svým rodičům hanbu, čest rodiny patrně požaduje odstranit ho ze 

společnosti.“
2
 Z výroku je možné vyvodit silnou stigmatizaci celých rodin duševně 

nemocných a společenskou potřebu jejich segregace ze společnosti. 

Černoušek mluví o tom, že v 19. století byly předvědecké a mytické koncepce duševní 

nemoci ještě velmi živé a předmět duševní nemoci byl „do jisté míry sociálně tabuizovaná a 

pověrami a předsudky obestřená oblast.“
3
 Tento fakt dokládá i skutečnost, že duševní nemoci 

                                                           
2
 Foucault, M. Dějiny šílenství v době osvícenství : hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 1994. 80-7106-085-2 str.58 

 
3
 ČERNOUŠEK, M. Historie pojmu duševní zdraví a duševní nemoc. Studie k dějinám psychiatrického myšlení 

III. Praha: Výzkumný ústav psychiatrický, 1990. ISBN 80-7013-047-4. str. 84 
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nebylo v té době stále možné s úspěšností léčit. Strach z neustupujících projevů chování 

nemocných a jejich mytizace jsou v tehdejší době pochopitelné. To byl pravděpodobně jeden 

z důvodů, proč se duševní nemoci staly předmětem širšího vědeckého zkoumání. 

V 19. století se ocitla v popředí otázka klasifikace duševních chorob. V roce 1896 

profesor Emil Kraepelin ve svém pátém vydání Psychiatrie
4
 utřídil složité příznaky 

schizofrenie v jednotný systém, ale demencí předčasnou, postupující a chronickou ji označil 

nesprávně. Odborný názor na schizofrenii se vyjasnil až kolem roku 1910, kdy švýcarský 

psychiatr Eugen Bleuler upřesnil její popis.
5
 Ovšem všeobecný náhled na skutečnost, že 

duševně nemocné není možné zcela vyléčit, trval od novověku až po začátek 20. století. 

(Syřišťová, 1974) 

Druhá revoluce v postojích k psychiatrickým pacientům se datuje do přelomu 19. a 20. 

století, kdy náhled na duševně nemocného mění vznik psychoanalýzy Sigmunda Freuda. 

Z psychoanalytické praxe pak vyšla teorie dynamiky a struktury duševního života. Ta pak 

mimo psychologii a sociologii ovlivnila různé oblasti kultury. (Hyhlík, Nakonečný, 1976) 

V tomto období modernismu dochází ke vzniku „sociálního státu“, který má snahu se 

postarat o všechny občany. Podle Chromého (1991) došlo v souvislosti s rozvojem 

nemocniční medicíny k prosazení medicíny i v této problematice. Na počátku 20. století byly 

také zásluhou prací o mentální hygieně rozšířeny poznatky o podstatě duševní nemoci a 

preventivních možnostech, jak toto lidské utrpení zmenšit či mu zabránit. (Černoušek, 1988) 

  Strach z duševních onemocnění byl pozitivně ovlivněn nadějí na úspěšnou léčbu. 

Např. v USA v 2. polovině 30. let 20. století zkoumali vědci příčiny alkoholismu. Od roku 

1943 propagovalo univerzitní středisko pro výzkum alkoholu tvrzení, že alkoholismus je 

duševní nemoc. Závislostem jako takovým nálepka duševní nemoci naopak v jistém smyslu 

pomohla k akceptaci společností. (Chromý, 1991) Podle Chromého (1984) vycházejí tendence 

medicinizace z obou stran - od laické populace i ze strany příslušných odborníků. Příkladem 

psychiatrizace provokované odborníky je právě alkoholismus.  

Před druhou světovou válkou kalifornský sociolog Thomas Scheff popsal základní 

teorii nálepkování (labeling). Tato teorie deviantního chování byla nejpodrobněji zpracována 

v oblasti duševních nemocí. Podle ní duševně nemocný plní očekávání a chová se v souladu 

                                                           
4
 KRAEPELIN, E. Psychiatrie. Leipzig: Barth,1896. K4287. 

 
5
SYŘIŠŤOVÁ, E. Imaginární svět. Praha: Mladá fronta, 1974. ISBN 23-086-74. str. 16 
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se svým deviantním označením, a tím naplňuje představu, o které předpokládá, že ji má 

naplnit. Tato teorie znamenala v sociologii objasnění problému stigmatizace a další krok ve 

způsobu nahlížení na psychiatrické pacienty. Náhled na duševně nemocné byl však ve 30. 

letech stále dosti stigmatizující. Před nástupem Hitlera k moci byl velký zájem o eugeniku, 

neboli snahu o vylepšování lidského rodu podle modelu umělého výběru, britského autora 

Francise Galtona. Eugenika byla systematickým přístupem k řešení některých společenských 

problémů. (Blažek, 2009) Již ve 30. letech byla eugenika přejmenována na rasovou hygienu. 

Německá propaganda nejčastěji argumentovala tím, že společnost prostřednictvím různě 

chronicky neduživých lidí degeneruje a péče o ně je zbytečně nákladná. V Německu byly 

masově prováděny sterilizace zdravotně postižených jedinců automaticky schvalované 

soudem. Němci rozšířili svou propagandu proti lidem se všemi mentálními poruchami i do 

zemí Skandinávie, Velké Británie a USA. V USA měly přednášky o mentální hygieně úspěch 

a ve 27 státech byla uzákoněna sterilizace duševně nemocných a mentálně retardovaných, ve 

4 státech byla prováděna jako součást trestu. (David, 2013) 

Po nástupu Hitlera k moci se v ulici Tiergartenstraße 4, kde sídlila berlínská státní vila, 

ustanovila tzv. akce T4 - vyvražďování duševně nemocných. Akce byla tajná a byla dokonce 

v rozporu se zákony fašistické říše. V Německu bylo vytipováno 6 psychiatrických ústavů, ze 

kterých se staly tzv. likvidační ústavy s plynovými sprchami, kam byli sváženi pečlivě 

vybraní pacienti z ústavů z celého Německa. Všechny ušetřené finanční zdroje měly být na 

začátku války určeny k vojenským účelům. Systematická likvidace asi 70 tisíc duševně 

nemocných lidí trvala od ledna 1940 do srpna 1941.
6
 (David, 2009) Na duševně nemocné 

bylo tedy nahlíženo zejména fašisty jako na méněcenné a zcela neužitečné osoby.  

Po pádu 3. říše se naštěstí situace změnila. K tomu pomohla třetí revoluce vývoje 

postojů společnosti k duševně nemocným lidem, kterou je po druhé světové válce nazýván 

vznik a rozvoj komunitní psychiatrie.
7
 Skupinová práce se již v té době orientovala významně 

terapeuticky (Mahrová, 2008), což pravděpodobně dále pozitivně ovlivňovalo vztah pacientů 

a lékařů. Veřejný náhled na duševně nemocné a psychiatrii jako obor však stále 

poznamenával strach a předsudky. 

                                                           
6
V rámci tzv. euthanasie bylo v letech 1940–1945 vyvražděno celkem 200 tisíc různě nemocných osob. Tyto 

hrůzné činy byly v samotném Německu tabuizovány až do roku 1982. 

 
7
soudobá sociálně orientovaná psychiatrie, kladoucí důraz na sociální faktory při prevenci, léčení a rehabilitaci 

duševních poruch 
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Od 50. let 20. století se nejvíce hovoří o sociálně kontrolní funkci psychiatrie. 

Psychiatři různých zemí diskutovali o různých předpokladech duševně nemocných lidí 

fungovat ve společnosti: příčetnost, způsobilost k právním úkonům, předpoklady pro výchovu 

dítěte, schopnost účasti při jednání před soudem, možnost převýchovy pachatele apod. 

Sociálně kontrolní funkce mohla být snadným prostředkem manipulace rolí duševně 

nemocných osob. 

Od 60. let 20. století se péče o duševní zdraví v nejrozvinutějších demokratických 

zemích intenzivně proměňuje, zejména vlivem kritiky tehdejší psychiatrie.
8
 V té době angličtí 

psychiatři Ronald Laing a David Cooper vytvořili tzv. psychedelický model, ve kterém došli 

k představě, že duševní nemoc nepotřebuje žádný lékařský zásah, ale spíše pokusy o cestu do 

vlastního nitra. Poprvé použili slovo antipsychiatrie v pokusu, při kterém radikálně změnili 

svazující režim na jednom oddělení psychiatrie. Psychedelický model se snažil pojímat 

duševní nemoc jako pozitivní jev. Tito angličtí psychiatři vyhledali dobrovolníky, kteří se 

účastnili skupinových aktivit a činností s duševně nemocnými v charitativně dotovaných 

domácnostech. (Chromý, 1991) 

Do 60. let 20. století jsou datovány i počátky antipsychiatrického hnutí, jehož hlavním 

ideologem je profesor psychiatrie Thomas Szasz. Mezi další zakladatele patřili například 

psycholog Michael Foucault nebo sociolog Erwing Goffman. Antipsychiatrie považovala 

duševní nemoci jako přirozené fyziologické reakce člověka na psychosociální stres. Právě 

antipsychiatrie seznámila veřejnost s nevyhovujícími podmínkami v psychiatrických 

léčebnách a pomohla deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Pozdější směry antipsychiatrie 

bojovaly také proti stigmatizaci duševních onemocnění. (Přikryl, 2010) 

V  sedmdesátých letech podobně jako Laing a Cooper se italský psychiatr Franco 

Basaglia, zakladatel tzv. demokratické psychiatrie v Itálii, zaměřuje na práci s duševně 

nemocnými mimo ústav. Občané měli možnost komunitu v jeho psychiatrické nemocnici v 

Padově navštěvovat, pacienti vycházeli ven a někteří z nich pracovali ve městě. Svou reformu 

dokázal prosadit na legislativní úrovni. Za smysl koncepce svého zařízení považoval:  

                                                           
8
Model sledování, hodnocení a zkvalitnění komunitní péče o duševně nemocné, Závěrečná zpráva o řešení 

programového projektu podpořeného interní grantovou agenturou MZČR. . [online]. 2003. [cit. 2013-30-04]. 

Dostupné na WWW:http://www.cmhcd.cz/dokumenty/zaverecna-zprava-grant.pdf. 

 

 

http://www.cmhcd.cz/dokumenty/zaverecna-zprava-grant.pdf
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„…vzájemné poznání a odstranění předpokladu nebezpečnosti duševně nemocných občanů.“
9
 

Šlo tedy o empatický postoj k duševně nemocným osobám a jeden z prvních, zdá se celkem 

úspěšných, pokusů o jejich destigmatizaci.  

V osmdesátých letech 20. století se další různé projevy deviantního chování reformulují 

do podoby nemoci, a tím získávají z hlediska stigmatizace duševně nemocných paradoxně 

akceptovatelnější status. U nás se však za komunistického režimu projevilo zneužití 

psychiatrizace, kdy se nálepka duševní nemoci stala pomůckou k odsunutí nepohodlných osob 

z veřejnosti do psychiatrické léčebny. Chromý (1991) uvádí, že zmíněná psychiatrizace byla 

důvodem radikálního zhoršení atmosféry v psychiatrických léčebnách v Československu. 

Praško (2005) mluví o tom, že od 80. let 20. století je zastánci psychiatrické rehabilitace 

zdůrazňováno, že duševní nemoc se projevuje také: „značnými sociálními limity, 

nezpůsobilostmi pro určité činnosti, handicapem v různých oblastech. Dopady jejich potíží se 

ve velké míře ukazují v oblasti sociální a společenské: nezaměstnanost, bezdomovectví, 

sebevražednost, stigmatizace, společenské izolace, marginalizace.“ Všechny tyto jevy zde 

byly již dříve, ale nastala doba, kdy se stala stigmatizace i ostatní jevy předmětem širší 

odborné diskuse. 

Od 90. let se České republice, stejně jako v celé střední a východní Evropě, 

v souvislosti se změnou společenského uspořádání, také proměňuje péče o duševní zdraví.
10

 

Stereotyp duševně nemocného můžeme nalézt např. v dřívějších i dnešních hovorových 

obratech, ve vtipech o bláznech, v literatuře, ve filmu, ve zprávách v médiích apod. Mezi tzv. 

pozitivní důsledky tohoto stereotypu může patřit soucit s jedincem, jeho ochrana, kladení 

menších nároků na jeho výkon. Negativním důsledkem je výše zmíněná stigmatizace. 

V dnešní době prezentují média často negativní obraz lidí s psychiatrickou diagnózou 

popisem některých negativních událostí, anebo skandalizováním duševních onemocnění. Za 

vše mluví věta jedné české celebrity v nejmenovaném českém bulvárním plátku: Jsem 

v pořádku, nezhroutila jsem se a nejsem na prášcích ani na psychiatrii. Takovéto popírání 

                                                           
9
CHROMÝ, K. Duševní nemoc Sociologický a sociálně psychologický pohled.  Praha: Avicenum, 1991. ISBN 80-201-0050.  

str. 36 

 
10

Model sledování, hodnocení a zkvalitnění komunitní péče o duševně nemocné, Závěrečná zpráva o řešení programového 

projektu podpořeného interní grantovou agenturou MZČR[online]. 2003. [cit. 2013-30-04]. Dostupné na 

WWW:http://www.cmhcd.cz/dokumenty/zaverecna-zprava-grant.pdf. 
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možných duševních problémů a negativní postoj k léčbě duševních onemocnění vyjádřila 

poté, co byla označena za psychicky zdeptanou uživatelku léků proti depresi. Na problém, že 

zmíněnou větu si přečetly možná tisíce čtenářů, upozornila Skálová: „Tato společnost, jejíž 

samotný postoj k duševně trpícím je choromyslný a slabošský, nachází až sadistickou zálibu 

(zdaleka nejen mediální) v lynčování sebemenšího náznaku slabosti“
11

 Rozhořčený názor 

autorky je reakcí na tu část společnosti, která se možná také jen tak z nudy vysmívá všem 

podivínům. Musím však polemizovat s generalizovaným tvrzením, že touto stigmatizující 

náladou je nakažena většina společnosti, jak autorka naznačuje. Bylo potvrzeno několika 

současnými výzkumy, že názory na duševně nemocné spoluobčany jsou v české společnosti 

různé. 

Nicméně média představují pro veřejnost jeden z nejviditelnějších zdrojů informací o 

duševně nemocných spoluobčanech. V roce 2007 se mezinárodní komparativní studie 

zabývala obsahy mediálních sdělení o duševních nemocech v České republice, na Slovensku a 

v Chorvatsku. Výzkumný soubor tvořily články s touto tématikou publikované během pěti 

týdnů v roce 2007 v šesti nejčtenějších periodikách. V ČR byly negativní postoje vůči 

duševně nemocným osobám nalezeny v 37% takových článků. Na Slovensku a v Chorvatsku 

byly výsledky velmi podobné.
12

 Z analýzy článků vyplynulo, že lidé s psychiatrickou 

diagnózou jsou častěji zobrazováni v roli pachatele trestné činnosti, než v roli oběti.
13

 

Výzkumníci dospěli k závěru, že stav stigmatizace je relativně vysoký a měla by být 

vypracována praktická doporučení pro novináře každé země. (Navková, 2010) 

Dále popíši možné dnešní postoje k duševním nemocem. Podle Praška (2007) by se 

daly postoje laiků k příčinám psychických poruch rozdělit do několika kategorií. Laik 

přepokládá např. příčiny charakterové, jakou jsou duševní méněcennost, zvrhlost, slabost, 

nemorálnost, nebo organické, jako je nemoc mozku či dědičné zatížení. Předpokládá také 

příčiny situační, např. zhroucení po traumatu, na základě životní rány, leknutí, zhoršení 

materiální situace nebo z trápení. Postoj k postiženému se může měnit podle předpokládané 

příčiny.  Předpokládá-li laik charakterové příčiny, doufá v to, že postižený by se měl snažit 

změnit, nebo by měl být převychován. Při organické etiologii by se měl nechat izolovat a léčit, 

pokud je to vůbec možné. Při situační by mu měli všichni pomáhat a chápat ho, nebo by se 

                                                           
11

SKÁLOVÁ, A. To se to destigmatizuje. Zdravotnické noviny, 2012. roč. 61, č.17, s.13. ISSN: 1805-2355. 

12
v 38% článků na Slovensku a ve 40 % článků v Chorvatsku 

 
13

role pachatele 29%, role oběti 9 % 
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mohl pacient konečně vzchopit. Duševně nemocnému člověku žádný s těchto postojů 

pochopitelně není ku prospěchu. 

Negativní stereotypy o pacientech s psychiatrickou anamnézou jsou tedy ve společnosti 

zakotveny po generace. Studie v USA prokázala, že více než 80% duševně nemocných 

respondentů se setkalo s urážkami a jízlivými poznámkami, týkajícími se jejich nemoci. 

(Hamid- Balma et al., 2009) Nicméně v posledních 20 letech v západních zemích se 

proměňují postoje veřejnosti k některým duševním nemocem. Toto zjištění se týká hlavně lidí 

s depresí, kteří jsou nahlíženi pozitivněji. (Stárková, 2013) Tato skutečnost souvisí i s vyšší 

mírou výskytu tohoto onemocnění, potažmo i s vyšší informovaností veřejnosti. Janík hovoří 

o společenském obrazu duševně nemocného, který „není budován podle jednotných principů, 

nýbrž jsou vedle sebe tolerovány nejrůznější, často protichůdné představy a názory a je 

vlastně synkretismem. Prolíná se v něm minulost s přítomností, fantastické s reálným, 

pověrčivé s empirickým a odborné je v něm procesem simplifikace asimilováno v karikované 

podobě.“
14

 V současné společnosti tedy dochází k míšení různých postojů k duševně 

nemocným. Z velké části jsou však stále ovlivněny neinformovaností a strachem a je patrná 

návaznost na historické postoje k duševním onemocněním. 

Černoušek (1987) shrnuje, že psychiatrie byla nejen využívána, ale také zneužívána při 

řešení citlivých společenských problémů v posledních 200 letech. To dokládají příklady 

ovlivnění chování a postojů k duševně nemocným lidem různými nesprávnými teoriemi a 

ideologiemi. Jak uvádí Praško (2005), negativní emoce u veřejnosti vzbuzují v současnosti 

zejména schizofrenie a bipolární afektivní porucha. Rovněž je tomu tak proto, že zároveň 

patří mezi nejzávažnější onemocnění s nejbizarnějšími projevy. 

V roce 2005 byla podepsána Deklarace o duševním zdraví pro Evropu jako další 

odpověď na narůstající počet psychiatrických diagnóz.  Deklarace je výzvou pro všechny 

členské země EU. Mimo jiné obsahuje požadavek na vyloučení diskriminace a stigmatu a 

požadavek o zařazení do společnosti pomocí prohlubování informovanosti a správného 

povědomí veřejnosti a také pomocí zmocnění ohrožených jedinců. Velkou nadějí do 

budoucna jsou cíle chystané reformy psychiatrické péče, které směřují mimo jiné i 

k destigmatizačním a osvětovým aktivitám. Kromě zdravotnických a nezdravotnických 

pracovníků bude v souvislosti se změnami systému vzděláváno i „okolí uživatelů 

psychiatrické péče – pracovníci samosprávy, policie, justice, školství, pracovních úřadů 

                                                           
14

JANÍK, A. Veřejnost a duševně nemocný. Praha: Avicenum, 1987. ISBN 08-073-87. str. 18 
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apod.“
15

 Dokument realizačního plánu má být zpracován do konce prosince 2013.
16

 Zatím je 

v ČR psychiatrie dlouhodobě podfinancována. V EU jde na psychiatrickou péči průměrně 8% 

peněz rezortu zdravotnictví, u nás je to pouze 3,5 %.
17

 Tuto reformu lze vnímat jako pozitivní 

krok z hlediska kvality péče i z hlediska destigmatizace duševně nemocných spolu s oborem 

psychiatrie. Bude znamenat pokus o šíření současného dobrého jména kvalitní české 

psychiatrie na místech, která jsou pro společnost autoritou. 

  

                                                           
15

Strategie reformy psychiatrické péče, Projektový blog Strategické projektové kanceláře MZ. [online]. 2013. 

[cit. 2013- 27-4]. Dostupné na WWW:  

http://www.reformapsychiatrie.cz.scimitar.blueboard.cz/proc_reformujeme/#.UWFV8qIqxIE. 

 

 
16

Strategie reformy psychiatrické péče, Projektový blog Strategické projektové kanceláře MZ. [online]. 2013. 

[cit. 2013- 27-4]. Dostupné na WWW:  http://www.reformapsychiatrie.cz/2013/04/02/reforma-soucasti-

narodniho-planu-reforem-2013/#.UX0XZKIqxIE. 

 
17

ČTK, Reforma psychiatrie udělá z pacientů bezdomovce varují kritici. E15 [online]. 2013. [cit. 2013-01-05]. 

Dostupné na WWW:http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/reforma-psychiatrie-udela-z-pacientu-bezdomovce-

varuji-kritici-964650. 
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1.2 Některé současné mýty obestírající osoby s psychiatrickou anamnézou a jejich 

příčiny 

Duševní nemoci u laické veřejnosti obestírá jakýsi háv tajemna. Historie položila základ 

mnoha tradovaným mýtům a společenským náladám. V sociální psychologii můžeme nazvat 

dané jevy stereotypy.
18

 Stereotyp lze charakterizovat rigiditou, iracionalitou a obtížným 

přijímáním vlivů nových poznatků, mnohdy slouží jako laické diagnostické kritérium.
19

 Užší 

skupinu tvoří heterostereotypy, tj. představy o členech jiných skupin. (Hyhlík a Nakonečný, 

1977) Takzvaně duševně zdraví lidé posuzují duševně nemocné skrze stereotypy a 

heterostereotypy, což znamená iracionálně a zjednodušeně. Nevnímají pak individuální 

vlastnosti a odlišnosti různých případů. Tradiční interpretace a dlouhodobé předsudky jsou 

podstatou. Tento relativně neměnný fiktivní obraz v čase se označuje také jako „stereotyp 

obrazu o duševně nemocném“(Janík, 1987). 

Setkáváme se s určitým zúženým náhledem na psychiatrické pacienty ve všech 

společenských strukturách. Na jejich stigmatizaci se dokonce podíleli i lékaři a psychologové. 

(Hartmann, 2013) Mýtus o tom, že není možné léčit psychicky nemocné, není tak dávný (viz 

kapitola 1.1). Někteří lidé dokonce zavrhují duševně nemocné jako líné občany, ze kterých 

plynou četné náklady, zátěž a ztráty. Takový pohled je silně nehumánní, zejména 

vzpomeneme-li, že podobnými argumenty bylo hájeno vraždění duševně nemocných 

v německé Třetí říši za 2. světové války. Nepravdivé mýty týkající se života duševně 

nemocných v dnešní době přetrvávají. Stereotyp psychiatrického pacienta s mnoha předsudky 

o jeho chování udržuje zejména nedostatek informací. Mýtem duševní choroby se zabývali 

odborníci i v minulosti, např. newyorský psychiatr Thomas Szasz a také různí propagátoři 

značkovací teorie. Tato teorie vychází z poznatku, že stereotypu se učí již malé děti a dále 

v budoucnu je posilován různými příhodami a vtipy o bláznech. (Chromý,1991) 

Pokud jsou jakýkoliv zločin, nehoda, agrese nebo sebevražda spáchány duševně 

nemocným, je to vždy uvedeno v médiích. Publicisté dobře vědí, že lidé s psychiatrickou 

diagnózou jsou vnímáni většinovou společností jako jiní a příběhy, kde se vyskytují, mají 

tendenci vzbudit ve společnosti senzaci. Praško vypočítává některé společenské postoje 

k duševně nemocným: „Převládají názory, že jsou nebezpeční, nepředvídatelní, že je možné 

                                                           
18

Jsou to pasivně přijímané způsoby posuzování určitých skupin lidí na základě předsudků a tradic.  

19
 VÁGNEROVÁ, M., et al. Psychologie handicapu. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-7184-929-4. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Zdroje_knih/8071849294


18 
 

jim klást za vinu jejich onemocnění, že nejsou schopni dát se dohromady a je s nimi obtížná 

komunikace. To vede k odlišení my a oni a k následné ztrátě postavení a diskriminaci“
20

 

Příčiny těchto heterostereotypů dále rozvedu v konkrétních příkladech mýtů týkajících 

se schizofrenních pacientů. Jak potvrdila konference Mapování stavu psychiatrické péče a 

jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky a zahraničí v roce 

2012
21

, následky stigmatu nejvíce zasahují osoby, které trpí schizofrenií. (Faltus, 2008) Ve 

společnosti jsou hluboce zakořeněné zejména mýty o schizofrenii. Neinformovanost mnoha 

laiků s touto nemocí stále přispívá k udržování silného stigmatu. Dovoluji si uvést pět z těchto 

mýtů s pomocí webových stránek www.stopstigma.cz a doplnit jejich příčiny. 

 

1. mýtus: Schizofrenie je porucha rozpolcené osobnosti nebo vícenásobné osobnosti 

Skutečnost: Nejedná se o poruchu rozpolcené osobnosti. Tzv. rozštěpení se týká 

poruchy myšlenkových a citových pochodů člověka.  

Příčina mýtu: Někteří lidé opět simplifikují vysvětlení nemoci, které se nabízí hned 

v jejím názvu. Původem řecké slovo „schizophrenia, se skládá ze dvou kořenů, jejichž 

přeložené významy jsou rozštěpený a mysl. 

 

2. mýtus: Rodiče jsou příčinou schizofrenie 

Skutečnost: Schizofrenie je způsobena mnoha faktory a existují silné důkazy o tom, že 

podstatnou roli při jejím vzniku hraje genetika, tedy biologické faktory. Neexistují žádné 

validní důkazy pro teorii, že schizofrenii způsobuje rodinné prostředí. Praško (2005) zmiňuje, 

že trvalo mnoho let, než se podařilo obhájit jiná možná vysvětlení, proč nevhodné styly 

výchovy nejsou příčinou schizofrenie. 

Příčina mýtu: Názor, že příčinou psychického onemocnění je nevhodná výchova 

v dětství, se nabízí opět jako simplifikující vysvětlení problému. Jako příklad mohu uvést 

možný pohled laika: Rodiče na něj tak dlouho tlačili a trápili ho, až se z toho zbláznil. 

Podobná vysvětlení vrhají stigma na celou rodinu, kde postižený žije.  

                                                           
20

PRAŠKO,J. Stigmatizace u psychogenních poruch [online]. 2007, [cit. 2013-22-03]. 

Dostupné na WWW: http://hodinasurrael.wordpress.com/2007/04/06/stigmatizace-u-psychogennich-poruch-

jan-prasko/ (bez stránkování). 
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Na projektu se spolupodíleli Česká psychiatrická společnost o. s. a Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. 

 

http://www.stopstigma.cz/
http://hodinasurrael.wordpress.com/2007/04/06/stigmatizace-u-psychogennich-poruch-jan-prasko/
http://hodinasurrael.wordpress.com/2007/04/06/stigmatizace-u-psychogennich-poruch-jan-prasko/
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3. mýtus: Lidé trpící schizofrenií mají sklony k násilí.  

 Skutečnost: Jak vyjádřil Hoschl: „Násilné činy se vyskytují ani ne u pěti procent 

duševně nemocných. Podle zahraničních pramenů schizofrenie zvyšuje riziko usvědčení z 

vraždy asi osmkrát u mužů a šestapůlkrát u žen.“ 
22

 Hoschl (2012) dále dodává, že výskyt 

násilí u psychiatrických pacientů by se nelišil od výskytu v duševně zdravé části populace, 

pokud by nebyly započítány i takové poruchy, jako například závislosti na návykových 

látkách a alkoholu. Kriminalita obecně za posledních dvacet let narostla, ale mezi duševně 

nemocnými byla zaznamenána stagnace v počtu kriminálních činů. Z těchto faktů vyplývá, že 

obraz duševně nemocného jako zločince není správný. 

Příčina mýtu: Jak bylo již naznačeno v předchozí kapitole, na vzniku tohoto mýtu mají 

velký podíl sdělovací prostředky, které vyhledávají pikantnosti a senzace. Někdy je za 

duševně nemocného označen člověk, který nemá stanovenou psychiatrickou diagnózu, či jsou 

o ní vedeny spekulace mezi odborníky. Jako příklad uvádím mediální kauzu z července roku 

2011 týkající se trestného činu Anderse B. Breivika, který má vinu na smrti celkem 77 lidí. 

Podle Hoschla docházelo k: „mimoodborným motivacím různých subjektů interpretovat onen 

hrůzný čin podle toho, jak se to komu hodí.“
23

 Rovněž M. Radimský (ředitel Psychiatrické 

léčebny v Brně-Čenkovicích) se vyjádřil s pohoršením k této mediální kauze: „Veřejnost má 

tendenci každý šílený čin považovat za čin duševně nemocného člověka, ale tak tomu 

většinou není.“
24

 Takovéto kauzy jednoznačně napomáhají stigmatizaci psychiatrických 

pacientů. Prezentace podobných událostí v médiích by se měly dokázat soustředit i na 

prožívání duševně nemocných lidí. 

Viditelné neadekvátní chování vzbuzuje v lidech také strach z možného násilí. Mnohdy 

deviantní lidé, s nepatřičným či delikventním chováním, na sebe negativním způsobem 

přitahují pozornost veřejnosti. Náhodní kolemjdoucí a zejména okolní obyvatelé jsou tímto 

chováním rozhořčeni a cítí morální opodstatnění svých postojů. (Hartl, 1997) Janík popisuje 

ty nejhorší možné generalizované představy společnosti o násilném duševně nemocném 
                                                           
22

HOSCHL, C. Jsou duševně nemocní lidé násilníky [online]. 2012, [cit. 2013-24-03].Dostupné na WWW: 

http://www.reflex.cz/clanek/nazory/44962/jsou-dusevne-nemocni-lide-nasilniky.html. 
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HOSCHL, C. Jsou duševně nemocní lidé násilníky [online]. 2013. [cit. 2013-24-03].Dostupné na WWW: 

http://www.reflex.cz/clanek/nazory/44962/jsou-dusevne-nemocni-lide-nasilniky.html. 

 
24

KARÁSKOVÁ, I. Norský střelec nebyl šílený, spíš se chtěl proslavit, soudí odborníci [online]. 2011, [cit. 

2013-24-03]. Dostupné na WWW: http://zpravy.idnes.cz/norsky-strelec-nebyl-sileny-spis-se-chtel-proslavit-

soudi-odbornici-1jc-/zahranicni.aspx?c=A110726_1624045_zahranicni_stf 
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http://www.reflex.cz/clanek/nazory/44962/jsou-dusevne-nemocni-lide-nasilniky.html
http://zpravy.idnes.cz/norsky-strelec-nebyl-sileny-spis-se-chtel-proslavit-soudi-odbornici-1jc-/zahranicni.aspx?c=A110726_1624045_zahranicni_stf
http://zpravy.idnes.cz/norsky-strelec-nebyl-sileny-spis-se-chtel-proslavit-soudi-odbornici-1jc-/zahranicni.aspx?c=A110726_1624045_zahranicni_stf
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člověku. „Je schopen zavraždit, zabít, dopustit se fyzického násilí, chovat se úchylně, zejména 

vůči dětem. Přitom se agrese dopouští náhle, bez výstrahy. Duševně nemocný je zlý a 

zlomyslný.“
25

 Janíkův přibližně čtvrt století starý popis náhledu na duševně nemocné osoby, 

konkrétně na osoby trpící psychózou, se do dnešní doby příliš nezměnil. Lidé, kteří se nejen 

svým chováním odlišují od ostatních, jsou zpravidla vnímáni jako cizí, ohrožující, nebo 

nebezpeční. (Vágnerová, 2004) 

 

4. mýtus: Lidé trpící schizofrenií jsou mentálně retardovaní 

Skutečnost: Mentální retardace a schizofrenie jsou dva naprosto rozdílné stavy a 

schizofrenie se vyskytuje u lidí různých úrovní IQ. 

Příčina mýtu: Příčinou mýtu je skutečnost, že u lidí trpících schizofrenií někdy dochází 

ke změnám komunikačních schopností, které jsou ovlivněny problémy se soustředěním, 

potížemi s abstraktním myšlením a rozpoznáváním. To je také důvodem, proč má laická 

veřejnost často představu, že při onemocnění dochází vždy ke zhloupnutí pacienta. Nemoc 

však neovlivňuje celkovou inteligenci. Pacientovo zlepšení komunikačních schopností záleží 

na více faktorech, např. na úspěšnosti terapie směřující k uzdravení a začlenění postiženého 

do společnosti. 

 

5. mýtus: Většina lidí trpících schizofrenií nemůže pracovat. 

Skutečnost: Jedinci trpící schizofrenií pracují a pracovat mohou, a to dokonce i někteří 

pacienti s přetrvávajícími symptomy. Práce je navíc začleňována do rehabilitace a napomáhá 

inkluzi těchto jednotlivců do společnosti. Ať už jde o práci v komunitě podobně 

handicapovaných lidí, nebo běžnou práci na úvazek, pomáhá nemocnému zvyšovat 

sebevědomí a smysluplně využít čas. 

Příčina mýtu: Tento mýtus je opět živen médii, která obecně nahlížejí na schizofreniky 

jako na podivíny, zločince a nesoběstačné osoby. Dovolím si tvrdit, že příčina je 

v nedostatečné diskusi o možnostech a inkluzi současných nebo bývalých psychiatrických 

pacientů. Janík mluví o laickém předpokladu sebehodnocení duševně nemocného, který 

počítá s tím, že: „…duševně nemocný neví, co dělá, nechápe, nic si nepamatuje, dělá všechno 

                                                           
25

JANÍK, A. Veřejnost a duševně nemocný. Praha: Avicenum, 1987. ISBN 08-073-87. str. 77 
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obráceně a podobně.“
26

 Je patrné, že i tyto předpoklady ovlivňují postoje veřejnosti, týkající 

se zaměstnávání lidí trpících schizofrenií. Mýtus je rovněž živen strachem zaměstnavatelů a 

dalším generalizovaným šířením dezinformací o problémech s takovými zaměstnanci. Praško 

zdůrazňuje: „K propuknutí psychózy dochází tehdy, když jsou lidé, kteří mají vrozenou vlohu 

k psychotickému onemocnění, vystaveni nadměrné zátěži z okolního prostředí.“
27

 

Je nutné, aby si společnost tuto skutečnost připomínala a napomáhala duševně nemocným, 

podobně jako jinak zdravotně postiženým lidem, hledat nebo znovu najít jejich společenské 

uplatnění. 

V dnešní době je stále dost lidí přesvědčeno o platnosti těchto a dalších mýtů o schizofrenii, 

ale i dalších duševních nemocech. Předsudky si, na základě působení našeho nejbližšího 

okolí, vytváříme už v dětství. Mýty zůstávají v povědomí lidí především díky nedostatečné 

informovanosti a nezájmu o další informace o duševních onemocněních. 

1.3 Důsledky stigmatizace duševně nemocných osob v současné společnosti 

Invalidní, psychicky nemocní lidé trpí mnoha negativními pocity, které jsou 

umocňovány stigmatizací ze strany jejich okolí. Například jde o pocity vykořenění, beznaděje 

a ztráty sebeúcty. Negativním důsledkem předsudků ve společnosti je diskriminace, snižující 

kvalitu života a omezující možnosti jejich uplatnění ve společnosti.  

Z výzkumů vyplývá, že důsledkem stigmatizace je skutečnost, že mnoho lidí 

s duševním onemocněním žije osamoceně, že a mají zábrany komunikovat s druhými lidmi. 

Všichni, nejen duševně nemocní lidé, potřebují emoční oporu a možnost odlehčení svých 

problémů jiným úhlem pohledu. Tito mimořádně izolovaní lidé či lidé vyvržení na okraj 

komunity patří mezi vnější okruh, u kterého není pravděpodobná ani pasivní účast na 

skupinových aktivitách. Nezapojování těchto lidí do skupinových aktivit může podmiňovat 

řada vnějších faktorů, jako jsou např. špatná doprava, vázanost na domácnost či nedostatek 

financí aj. (Hartl, 1997) 

Řada pacientů se ve strachu ze stigmatizace upíná k možným somatickým příznakům 

své choroby a hledá její příčinu jinde než v psychiatrické sféře. Odmítají přijmout nálepku 

psychiatrického pacienta. Nemocní mají často obavu, že nedosáhnou svých cílů a že 

                                                           
26

JANÍK, A. Veřejnost a duševně nemocný. Praha : Avicenum, 1987. ISBN 08-073-87. str .75 
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PRAŠKO, J. et al. Léčíme se s psychózou. , Co byste měli vědět o schizofrenii a jiných psychózách.. Praha: 

Medical Tribune CZ, 2005. ISBN 80-239-5482-2. str. 31. 
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přicházejí o kamarády. Je pro ně těžké si dodat odvahu kontaktovat blízké a podělit se o své 

prožitky. Strach z opětovné stigmatizace může duševně nemocným lidem bránit v kontaktu 

s lidmi nebo v pokusech o získání zaměstnání. (Faltus, 2008) 

Mohou nastat problémy s bydlením, což se týká i otázky soužití s rodinou nebo 

s dalšími lidmi. Jejich následkem může být i bezdomovectví jako extrémní forma vyloučení 

ze společnosti. Hartl (1997) uvádí, že až polovinu bezdomovců tvoří lidé, kteří byli odmítnuti 

svou rodinou. Je otázkou, do jaké míry jsou tato odmítnutí způsobena psychiatrickou 

diagnózou. Podle Davida (2013) narůstá počet bezdomovců mezi duševně nemocnými. Jen 

v Praze se odhaduje jejich počet nejméně na 1000 lidí. V zemích EU žije podle odhadů 25% 

až 40 % bezdomovců s duševní nemocí. V celé České republice se předpokládá procento takto 

nemocných bezdomovců ještě vyšší a minimálně polovina z jejich celkového počtu žije na 

ulici. Žádný program pomoci duševně nemocným občanům není zaměřen ryze do řad 

bezdomovců. (Jarolímek, 2010) 

Praško (2005) uvádí stigma jako příčinu alkoholové i drogové závislosti, příčinu relapsů 

psychického onemocnění a nadměrné hospitalizace. Tyto faktory také snižují naději na 

zapojení nemocného člověka do pracovního procesu a na jeho uzdravení. Lidé s duševním 

onemocněním se uchylují k užívání těžkých drog nebo k alkoholismu často. (Probstová et al., 

2011). 

 Z psychiatrické praxe je známo, že stigma internalizuje převážná většina pacientů. 

(Stárková, 2013) Na základě těchto pocitů, v důsledku většího stresu a zhoršených životních 

podmínek, se zhoršuje celkový zdravotní stav pacienta. Pocity negativních postojů jsou 

jedním z důvodů, proč sami duševně nemocní lidé málokdy hledají pomoc.  

Stigma spolu s dalšími rizikovými faktory, které se mohou pojit s duševní nemocí, 

jako jsou např. přítomnost rodinných konfliktů, vyloučení ze školy, ztráta zaměstnání, 

dlužnictví nebo nedostatek sociálních kontaktů často rozšiřují začarovaný kruh problémů. 

Wenigová (2005) podotýká, že: „Dopady na nositele onemocnění jsou tak značné, že se někdy 

mluví o stigmatu jako o druhotné nemoci. Pravdou je, že mnozí pacienti si více než na 

samotné příznaky nemoci stěžují na izolaci, osamocenost a oslabený pocit vlastní 

sebehodnoty.“
28

 Stigma se rovněž podílí na skryté psychiatrické nemocnosti a bývá překážkou 

vstupu do psychiatrické péče. Když uvážíme, že stigmatizace způsobuje tolik výše zmíněných 

negativních důsledků, označení stigmatu jako tzv. druhotné nemoci je zcela na místě. 
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2 Inkluze duševně nemocných osob v české společnosti 

Inkluze ve smyslu rovnoprávného vztahu a vzájemného obohacování všech jedinců 

určuje kvalitu společenské soudržnosti. Pojem inkluze je často zaměňován některými autory 

za pojem integrace, jako prosté začlenění jedince do společnosti. Integrace jako cíl a součást 

inkluze je dále dělena na integraci dílčí, např. vztah lidí se zdravotním handicapem k určité 

oblasti – zaměstnávání, vzdělávání, volný čas.  

2.1 Nedostatky v inkluzi duševně nemocných spoluobčanů v ČR 

Laická veřejnost nemůže pochopit odlišnosti, pokud věří polopravdám a mýtům o 

psychiatrických pacientech. K integraci potažmo inkluzi osob slouží různé prostředky. 

Některé z nich v ČR fungují. Jiné je třeba dále rozvíjet. Mezi již existující prostředky inkluze 

duševně nemocných patří tzv. integrované zaměstnání a poskytování podpory duševně 

nemocným lidem a jejich rodinám. Taková podpora rozvíjí nezávislost a důležitou vzájemnou 

komunikaci společnosti a takto handicapovaných lidí. 

Součástí inkluze je i vzájemné povzbuzování přátelství společnosti a marginalizované 

skupiny. V případě léčených psychiatrických pacientů se dá mluvit spíše o ochotě lidí v okolí 

s nimi vycházet a tolerovat jejich případné podivínské chování. Blízké okolí s nimi a jejich 

nejbližšími mívá i soucit. Ale ani jeden z těchto jevů nevede k vzájemné komunikaci. Nikdy 

nedojde k situaci, aby všichni přijímali bez problémů projevy duševně nemocných. Inkluze 

však také znamená dát každému to, co právě potřebuje, např. i speciální přístup. Společnost 

bude vědět, jak se k duševně nemocným chovat tehdy, až pochopí, že se bude jednat o jiný 

druh vztahu, než na který je zvyklá. 

Je tedy otázkou, jak docílit vytváření společenství, které by si duševně nemocných 

osob vážilo pro jejich jiný úhel pohledu na život a individuální kvality každého z nich. 

Pravděpodobně se lze tomuto cíli postupně přibližovat rozvíjením programů spojených se 

setkáváním psychiatrických pacientů a duševně zdravých lidí. 

 

2.2 Význam komunitní práce podporující začleňování duševně nemocných osob v 

české společnosti 

Úkolem ošetřujícího psychiatra či psychologa je terapie zaměřená např. na nácvik 

sociálních dovedností, rehabilitaci kognitivních funkcí apod., podle jeho úsudku a přání 
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pacienta. Tyto podpůrné psychoterapie zásadním způsobem ovlivňují úspěšnost integrace 

duševně nemocných v české společnosti a zlepšují kvality života nemocného. 

 Komunitní psychiatrie není pouze složkou psychosociálních služeb, ale jedná se také o 

lůžková zařízení, ambulance, denní stacionáře, rezidenční zařízení, chráněná pracoviště a 

terénní služby. Cílem komunitní práce je sociální rehabilitace, která je procesem, jenž 

zahrnuje konkrétní programy zlepšující sociální dovednosti a postavení psychiatrických 

pacientů ve společnosti. (Na cestě ke komunitní psychiatrii, 2010) 

Komunitní práce obecně přispívá k inkluzi duševně nemocných ve společnosti. 

Prostředí terapeutických skupin se snaží simulovat situace blízké situacím každodenního 

života. Nemocní se pokoušejí řešit běžné problémy a především prostřednictvím sociálních 

vztahů se klienti učí. Úkolem terapie je také naučit pacienta se nad některé problémy povznést 

a dokázat se vyrovnat s nepříjemnými zkušenostmi. Mezi další její důležité úkoly patří trénink 

navazování nových vztahů. Mezi formy komunitní práce patří např. tréninkové kavárny, 

jejichž posláním je nácvik pracovních dovedností, resocializace a destigmatizace 

psychiatrických pacientů. Důležité je zde pro ně setkávání a vzájemná interakce s dalšími 

lidmi.  

Hartl poukazuje na to, že „někteří pacienti však komunitní práci nechtějí přijmout a 

neradi se podílejí na zodpovědnosti za svou léčbu.“
29

 To vyplývá mnohdy právě z jejich 

pocitu možného nebezpečí nálepky pacienta, který dochází někam mezi blázny. Také mohou 

mít klienti pocit, že nenacházejí pro sebe individuální požadovanou službu. 

Účinnost terapeutických komunitních programů je možné zejména u dlouhodobě 

duševně nemocných hodnotit prostřednictvím zpětné vazby ověřující objektivní a subjektivní 

kvalitu jeho života. Mezi oblasti kvality života patří stav bio- psycho- sociální pohody, 

fyzická soběstačnost, prostředí pro život a domov, rodina, mezilidské vztahy, děti, péče o 

sebe, sex, odpočinek, záliby, bezpečí, práce, spravedlnost, svoboda, dostatek financí apod. 

Heger (2012) nastínil nedostatky napříč jednotlivými segmenty péče o duševně 

nemocné v ČR. Poukázal na jisté limity v propojení služeb zdravotních a sociálních. Naopak 

vyzdvihuje rozvinutý systém komunitní péče v zahraničí. V ČR tedy mohou existovat skupiny 

osob s duševním onemocněním, které nemají zatím zcela vytvořené požadované okruhy 

sociální pomoci. Jedná se o děti s psychiatrickou diagnózou, matky s psychiatrickou 
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diagnózou s dětmi, mladistvé s duševní nemocí, bezdomovce s psychiatrickými diagnózami 

atd. (Praško, 2007) Bártlová současnou situaci popsala tímto způsobem: „Renesance rodinné 

péče je v současné době způsobena i zklamáním z institucí, jež se ve své působnosti stále více 

vzdalují nejen přáním, ale také určitým základním lidským potřebám.“
30

 Tato skutečnost 

potvrzuje nutnost restrukturalizace psychiatrické péče. 

 

2.3 Hnutí za duševní zdraví v ČR jako prostředek inkluze osob s psychiatrickou 

anamnézou 

Hartl říká, že základem komunitní psychologie je hnutí za duševní zdraví: „Toto hnutí 

lze charakterizovat jako usilovnou snahu zřizovat a rozvíjet širokou škálu sociálních služeb 

v každé komunitě a jejich prostřednictvím využívat co nejvíce ambulantní služby i léčbu a 

omezit či prakticky vyloučit dlouhodobé hospitalizace ve zdravotnických a psychiatrických 

zařízeních stejně jako v nápravně výchovných zařízeních.“
31

 

Tato snaha v ČR existuje, ale jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, množství 

sociálních služeb pro duševně nemocné je nedostatečné, nebo nejsou vůbec rozvinuty. Jde 

především o zajištění služeb o duševně nemocné bezdomovce, vězně a rodiny postižené touto 

těžkou životní situací. 

V ČR je tedy tendence zavádět nové služby a propojovat složky sociální práce. Léčba 

a život duševně nemocných spoluobčanů mimo komunitu vedoucí k jejich izolaci se 

v současné době zavrhuje. Pokud je léčba mimo komunitu nutná, jejím cílem je hlavně 

dosažení opětovného návratu do domácího prostředí pacienta. Následně by mělo docházet ke 

spolupráci duševně nemocného občana se sítí sociálních služeb, které se mu nabízí. 

Komunitní přístup se zabývá životem duševně nemocného ve všech rovinách, tj. nejen jeho 

vnitřním životem a vztahy v rodině, ale také jeho bydlením, zaměstnáním, seberealizací, 

volným časem, lékařskou péčí, sociálními službami apod.
32

 

Mezi priority komunitní péče patří poskytování služeb v přirozeném prostředí klienta 

dle jeho přání, např. formou terénní práce zkracovat hospitalizace na dobu nezbytně nutnou. 
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Komunitní péče se také orientuje na zajištění následné péče a pracuje s celým socio-

zdravotním zázemím klienta. Pokud dojde k vyjmutí občana z komunity a k jeho následné 

hospitalizaci, je podle Hartla (1997) třeba zkrátit hospitalizaci na minimum a postarat se o 

rychlý návrat do komunity. Rehabilitační péče už probíhá v domácnosti a v přirozeném 

prostředí klienta. Klíčovou roli pro její úspěšnost hraje především rychlý způsob výměny 

informací mezi všemi komunitními službami. Právě rehabilitace zlepšuje návrat pacientů do 

každodenního života.  

Někdy až chronické stavy pacientů představují pro rodinu velký sociální i ekonomický 

problém. Takoví pacienti často střídají dočasná a charitativní útočiště. Přes veškerou snahu 

odborníků se však některým klientům nepodaří zpět dosahovat původních cílů a pokračovat 

v započatém studiu nebo práci. Proto je nutné hledat jiné alternativy seberealizace. Určitou 

formou způsobu začlenění duševně nemocných do společnosti v ČR je i chráněné bydlení, 

díky kterému se nakonec jedinec dokáže osamostatnit od rodiny. 

 

3 Destigmatizace osob s psychiatrickou anamnézou 

Změnit předsudek o člověku trpícím duševní poruchou a docílit jeho inkluzi ve 

společnosti je cílem destigmatizace. Spolu se zlepšením kvality péče se v posledních deseti 

letech stala jedním z hlavních témat psychiatrie. (Stárková, 2013) Do oblasti destigmatizace 

patří také jak dodržování lidských práv pacientů, tak zbavení negativního náhledu na 

psychiatrii jako obor. Veřejnost by měla být seznamována s projevy duševních poruch, aby 

byla schopna jejich porozumění a pochopení duševně nemocných spoluobčanů. 

Stigmatizaci se dá bránit mnoha způsoby. Mezi ně patří i sběr validních informací o 

problému, veřejné akce, publikování v médiích a začleňování lidí s psychiatrickou diagnózou 

do pracovního procesu prostřednictvím tréninkových pracovišť. 

 

3.1 Počátky destigmatizace a destigmatizační aktivity ve světě 

Mnoho aktivit v ČR navazuje na aktivity, které vznikly v zahraničí, proto se jim budu 

ve své práci věnovat dříve.  

Světová psychiatrická organizace, jedna z hlavních organizací, která hájí práva duševně 

nemocných lidí, zahájila v roce 1996 mezinárodní projekt WPA Open The doors na podporu 
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boje proti stigmatu a diskriminaci z důvodu schizofrenního onemocnění. Představy o chování 

duševně nemocného člověka u laické veřejnosti se dle výzkumů shodovaly s projevy 

schizofrenie. Proto je možné předpokládat, odstraní-li se stigmatizace schizofrenie, budou 

destigmatizovány všechny duševní nemoci. (Pěč et al., 2007) Do projektu se zapojilo 20 zemí 

z celého světa a v jednotlivých zemích probíhaly programy různým způsobem. Projekt se 

snaží o zvýšení informovanosti o schizofrenii, vyvíjení činnosti pro odstraňování předsudků a 

diskriminace a zlepšení vztahu veřejnosti k takto nemocným. 

Za účelem zmírnění stigmatu probíhaly různé destigmatizační aktivity, např. semináře 

a vzdělávací kurzy jak pro odborníky, tak pro laiky, různé mediální a umělecké aktivity, 

tvorba informačních letáků a brožur, vznik sdružení lidí, kterých se onemocnění nejblíže týká 

a další vzdělávání zdravotníků. Jako velmi účinné se ukázaly aktivity podporované médii,  

např. diskusní pořady a spoty vysílané v televizi, v rozhlase nebo v kinech. Dovolím si tvrdit, 

že v naší republice jsou aktivity tohoto druhu stále nedostatečné, což se pokusím doložit 

v následující kapitole. 

Také mezinárodní program přijatý v roce 2002 usnesením vlády ČR Zdraví 21 ve 

svém šestém článku usiluje o Snížení stigmatu psychicky nemocných a odstranění jejich 

diskriminace. (Hoschl, 2013)
33

 
34

 

Evropská unie rovněž věnuje pozornost destigmatizaci duševně nemocných 

schvalováním různých plánů a strategií týkající se psychiatrické péče. V roce 2001 byla 

podepsána Athénská deklarace zabývající se vztahem mezi duševním zdravím a násilím. Dále 

byly v Bruselu v roce 2005 schváleny Deklarace o duševním zdraví, Akční plán pro Evropu a 

tzv. Zelená kniha. Tyto dokumenty také specifikují oblasti diskriminace a snaží se upozornit 

na řešení právních nerovností a stigmatu spolu s podporou duševně nemocných a jejich rodin, 

prevencí sebevražd a zavádění nových systémů péče o duševní zdraví. (Faltus, 2008) Zelená 

kniha obsahuje postupy a předpoklady pro realizaci dílčích cílů. Připomíná také stigmatizaci, 

diskriminaci, nedodržování lidských práv a nedostatek respektu k duševně nemocným 
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osobám a osobám s duševním postižením. Upozorňuje na skutečnost, že duševní zdraví si 

žádá větší uznání státních zastupitelů i veřejnosti a zahájila diskusi o tomto tématu v EU.
35

 

 

3.2 Organizace a hnutí podporující boj proti stigmatizaci duševně nemocných osob v 

ČR 

V České republice je organizováno, ve srovnání s některými zahraničními zeměmi, 

poměrně méně akcí zaměřených na destigmatizaci duševních onemocnění. V ČR jsou 

destigmatizační aktivity otázkou až posledních několika let a podílí se na nich organizace 

státní a z velké části neziskové organizace. 

Česká asociace pro psychické zdraví, založená v roce 1996 sdružuje bez rozdílu 

všechny lidi, které zajímá oblast péče o duševní zdraví, je otevřená různým dalším 

organizacím, laikům i odborníkům. Její prioritou je rozvoj komunitně orientovaných 

přístupů.
36

 

Na destigmatizaci v ČR se dále aktivně podílí např. CRPZD. V dubnu roku 2004 

zahájilo projekt s názvem Změna, který vznikl na půdě Nadace Academia Medica Pragensis. 

Jako jeho součást vznikly webové stránky www.stopstigmapsychiatrie.cz. Projekt Změna se 

stal kamínkem v mozaice již zmíněného celosvětového projektu Open the doors. Jedná se o 

projekt se širokým záběrem, jelikož jeho odbornou radou byli přední psychiatři z celé České 

republiky, a je směřován nejen na odborníky, ale i politiky, média, psychiatrické pacienty 

jejich blízké rodiny. Jeho cílem je destigmatizace a zlepšení péče o duševně nemocné v ČR 

prostřednictvím osvěty o duševních poruchách a o transformaci systému psychiatrie v ČR. 

Stránky slouží také jako anonymní poradna, ve které pravidelně odpovídají na dotazy 

psychiatr, psycholog a sociální pracovník. Mezi akce, které se v jeho rámci pořádají, patří 

semináře, destigmatizační kampaně s mnoha kulturními akcemi a otevřením bezplatné 

telefonické krizové linky, tvorba videí s destigmatizační tematikou a spolupráce s dalšími 

organizacemi. 
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Například film z roku 2008 s názvem Právo volby vzniklý ve spolupráci s celonárodní 

organizací SYMPATHEA, byl rozeslán všem členům poslanecké sněmovny a senátu, a tím 

upozornil na příčiny neadekvátního stavu systému psychiatrické péče. 

Mezi svéráznou osvětu v oblasti duševních onemocnění patří projekt Autobus simulace 

schizofrenie. Díky němu se prostřednictvím multimediálních efektů mohla veřejnost pokusit 

vcítit do nepříjemných stavů, které zažívají lidé se schizofrenií. V Praze byl poprvé 

představen v rámci 1. Světového psychiatrického kongresu v září 2008 pořádaném Světovou 

psychiatrickou společností. Tento autobus vzbudil u veřejnosti zvědavost naposledy v říjnu 

2012. O Autobusu simulace schizofrenie vznikl vzápětí i krátký studentský film stručně 

popisující projekt a jeho účinky na některé návštěvníky.
37

 

Důležitou roli hraje v ČR právě občanské sdružení SYMPATHEA, o.p.s., které 

přednáškami, publikační činností a lobbingem prezentuje zájmy příbuzenských skupin v celé 

ČR. V Praze provozuje poradnu, telefonní linku apod. Je neziskovou společností a 

zaměstnává z velké části příbuzné duševně nemocných. V roce 2013 proběhne již sedmým 

rokem její projekt Psychoterapie a edukace pro rodinné příslušníky.38 

Příkladem sdružení, které chrání práva a sociální spravedlnost duševně nemocných, je 

Sdružení uživatelů služeb duševního zdraví KOLUMBUS o. s., které sdružuje současné i 

bývalé uživatele služeb psychiatrické péče. Mezi jeho činnosti patří zajištění lepšího právního 

zastupování duševně nemocných před soudy, především v řízení o způsobilosti k právním 

úkonům a detenci.
39

 

Destigmatizaci  a seberozvoji duševně nemocných osob pomáhá také např. Vida o. s. - 

www.Vidacentrum.cz. Vida centra, která poskytují především poradenství v oblasti duševních 

nemocí, fungují v mnoha městech naší republiky. Další aktivity společnosti Vida popíši 

v následující kapitole. 
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Destigmatizaci mohou prospět i samotní lékaři. Stárková (2013) mluví o tom, jak je 

důležité se v psychiatrické praxi vyvarovat hovorových, ale hanlivě působících označení 

pacientů a přistupovat k nim i jejich rodině vždy s respektem.  

Důležitá jsou centra denních aktivit pro duševně nemocné. Klienti v nich mají možnost 

nalézt kvalitně strávený volný čas, pocit seberealizace, nové vztahy a novou komunikaci. Patří 

sem například občanská sdružení Baobab, Eset-Help, Fokus, MENS SANA aj. Informaci o 

všech komunitních službách pro duševně nemocné je možné najít na internetových stránkách 

www.askos.cz v adresáři komunitních služeb.  

 

3.3 Možnosti společenských aktivit pacientů s psychiatrickou anamnézou v ČR 

odstraňující jejich stigma 

Aktivity pacientů odstraňující stigma jsou takové činnosti, které si kladou za cíl 

upozornit veřejnost, že jsou vykonávány právě duševně nemocnými lidmi. Jsou to činnosti, 

které mají vzbudit zájem veřejnosti a vědomí, že tito lidé jsou ve společnosti nejen 

rovnoprávně uplatnitelní, ale také v některých případech svými specifickými zkušenostmi a 

schopnostmi nenahraditelní. Dobrým prostředkem k destigmatizaci duševně nemocných je 

tedy jejich inkluze do širokého kulturního života. 

Zdravé sebevědomí si pomáhá každý z nás udržet také pomocí úrovně svého životního 

stylu a splněných cílů. Možnosti různých druhů práce i tvůrčích volnočasových aktivit 

pomáhají k seberealizaci. Např. možnost uměleckého sebevyjádření a vystavení či produkce 

vzniklého díla může pomoci lepšímu začleňování duševně nemocných do společnosti. K další 

prevenci sociálních problémů a duševních chorob a poruch přispívá úsilí stát se lepšími lidmi. 

(Hartl, 1997)  

Mezi destigmatizační aktivity v ČR, na kterých se podílejí sami pacienti psychiatrie, 

patří každoroční Týdny pro duševní zdraví. Jsou pořádány Fokusem Praha a občanským 

sdružením UNIJAZZ. Od roku 1990 vždy od 10. září do 10. října probíhaly na více místech 

v ČR happeningy, debaty, koncerty, výstavy a workshopy.
40

 K dalším kampaním patří od 

roku 1991 Festival Mezi ploty pořádaný Nedomysleno, s. r. o. Jeden až dva dny v areálu 

psychiatrické léčebny Praha Bohnice, Dobřany, Brno Černovice probíhají koncerty, divadlo, 

jarmark apod. Na těchto festivalech je možné si prohlédnout výrobky pacientů pocházející 
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převážně z terapeutických dílen, shlédnout divadelní představení nastudovaná i pacientskými 

divadelními spolky apod. Veřejnost chodí na akce tohoto typu převážně za zábavou, nikoli, 

aby načerpávala informace o duševně nemocných spoluobčanech. K informacím se tak 

dostává bezděky a nenásilnou formou, například v místě konání akce na zdarma dostupných 

letácích a brožurách.  

Zapojení samotných pacientů v destigmatizaci se osvědčilo i ve sféře poradenství. 

Psychiatričtí pacienti mají možnost se zapojit do tzv. terénní práce, která je iniciativou Centra 

pro rozvoj péče o duševní zdraví.  Lidé, kteří mají osobní zkušenost s duševní nemocí, se 

mohou se stát součástí týmu v roli tzv. peer konzultanta- laického terapeuta. Klientům terénní 

práce nabízí pochopení, a zároveň může nemocné motivovat svým vlastním příkladem. 

Kolegům z týmu pomáhá svou schopností bližšího vhledu do situace duševně nemocných. 

Sezení se konají v prostředí vybraném klientem a je také snaha o spolupráci celého týmu 

s rodinou klienta, jeho přáteli nebo také dalšími sociálními službami. (Ticháčková, 2012) 

Poradenství je také poskytováno samotnými uživateli psychiatrických služeb VIDA o. s. 

a probíhá v různých městech ČR v osmi advokačních centrech. Vida centrum rovněž 

organizuje programy pro školy pod názvem Jak se žije s duševním onemocněním, jejich 

součástí jsou besedy a přednášky. 

Nejvíce viditelnou destigmatizací pro veřejnost během celého roku je zapojování 

uživatelů v již zmíněných tréninkových kavárnách a obchodech, které slouží jako místa 

nácviku pracovních dovedností, např. Green Doors, o. s.; Práh o. s.; ESET-HELP o. s.
41

 

Velmi podnětný byl destigmatizační program na středních školách Blázníš? No a! 

pořádaný Fokusem Praha o.s. Na šesti SŠ v Praze proběhly diskuse za účasti odborníků a 

uživatelů psychiatrické péče.
42

 Destigmatizační programy na školách probíhaly také v rámci 

destigmatizačního projektu Změna pořádaném nadací AMEPRA, jehož cílem bylo zvýšit 

informovanost o duševních nemocech a dostupnosti účinné intervence. Studentům byl rovněž 

umožněn přímý kontakt s lidmi, kteří jsou léčeni s duševní poruchou. Zaměření na skupiny 

mladistvých, jejichž věk bývá pro vznik duševních nemocí rizikový má i preventivní 

charakter. Sami pacienti mohou využít svých cenných zkušeností k informování společnosti o 
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problémech s duševní nemocí a poskytnout jim jiný úhel pohledu na život s tímto 

handicapem. 

 

4 Akceptace duševně nemocného člověka v kontextu 

rodinného systému 

Život s duševně nemocným člověkem přináší značnou zátěž jeho nejbližší rodině. Dovolím si 

tvrdit, že přístup rodin s duševně nemocným členem k jeho nemoci, může postupně ovlivnit i 

společenský náhled na tuto nemoc. V následujících kapitolách se zaměřím na situaci v rodině 

duševně nemocného a její možný vývoj od problémů s akceptací nemoci po účinnou 

spolupráci rodiny s odborníky. 

 

4.1 Vyrovnávání se s nastalou situací duševní nemoci v rodině 

V rodině, jejíž součástí je duševně nemocný člověk, panuje často napětí a všeobecná 

úzkost z nastalé nebo opakované situace. (Hartl, 1997) Rodina někdy věří, že podivínské 

chování jejího člena je jen životní fází, která pomine, připisuje jeho chování stresu nebo 

chvilkové slabosti. Je zřejmé, že nemoc blízké osoby způsobuje jisté, větší či menší, utrpení.  

Rodina psychicky nemocného si uvědomuje a připouští možnost psychického 

onemocnění až později s rozvíjejícími se příznaky. Je známo, že k rozeznání psychiatrické 

diagnózy dochází v rodinách, kde duševně nemocný žije, později, než u jiných citově 

nezainteresovaných laiků. Jde o vysokou toleranci vůči symptomům v rodině duševně 

nemocného. (Chromý, 1991) 

Když členové domácnosti tuto diagnózu konečně uznají, snaží se chování postiženého 

člena harmonizovat s požadavky skupiny. Chromý (1991) to nazývá začleňovací reakcí. 

Pokud tyto snahy nemají úspěch, následují tzv. vylučovací reakce, které se projevují 

hostilními postoji k nemocnému a omezením interakce. Rodina mnohdy netuší, jaký má 

zaujmout postoj k projevům nemoci svého člena, a tak může sama reagovat stigmatizujícím 

chováním. Během obou reakcí rodiny se může projevit zájem o psychiatrickou pomoc. 

V jiném případě postižení hledají příčinu, často somatického rázu. Pacient i rodina mají vždy 

tendenci dlouho vyčkávat na samovolné odeznění potíží, nebo se snaží najít vlastní způsob, 
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jak si od nich pomoci. Výrazně zde fungují obranné mechanismy, kam patří popírání a 

potlačování skutečnosti. 

Proto se rodiny pacientů se mohou zdráhat vyhledat pomoc. Praško (2005) zmiňuje 

čtyři velmi časté důvody. První je popření problému. Rodina se domnívá, že se situace časem 

spraví a odmítá jakoukoli pomoc. Druhým důvodem je panika v rodině. Příbuzní se 

domnívají, že onemocnění je následkem nějakého stresu a hledají sami viníka bez odborné 

pomoci. Třetím důvodem je strach z nepochopení okolí a nálepky duševní choroby. 

Posledním častým důvodem je nedůvěra rodiny k psychiatrické léčbě. Rovněž je pro členy 

domácnosti těžké akceptovat doprovodné obtíže, které nemoc v rodině způsobí. Mnohé z nich 

jsem již vyjmenovala v kapitole 1.3. 

Akceptaci duševního onemocnění v rodině může podpořit zjištění, že stav se dá léčit a 

vědomí, že na nastalou situaci nejsou sami. Účelné bývá pracovat s rodinou na konkrétních 

problémech již zpočátku prostřednictvím např. setkání v podpůrných skupinách či rodinné 

edukace. Jestliže se rodina snaží vyrovnat se situací psychicky nemocného, musí se jeho 

situací také aktivně zabývat. To vyžaduje nejen správný přístup k nemocnému, ale také 

pozorování, zda se příznaky nemoci nevrací. Komunikace v rodině ovlivňuje průběh 

duševního onemocnění. Již v 50. letech 20. století v USA výzkumy potvrdily vliv rodinných 

interakcí např. na průběh schizofrenie. (Praško, 2005) 

Pokud se rodinní příslušníci s nemocí svého bližního nesrovnají, tak si nejsou schopni 

přiznat, že nastává další relaps onemocnění a zůstávají nadále raději v pasivitě. V krajním 

případě jim hrozí tzv. Syndrom vyhoření, či jiné neurotické problémy. K vyčerpání rodiny 

dochází zvláště u poruch s dlouhodobým průběhem.  

 K pocitu vyrovnání se s nemocí je zapotřebí vybudovat i jistou psychickou odolnost 

vůči situacím, které mohou nastat, obracet se opakovaně na odborníky a společně se snažit o 

zvládnutí nemoci. Pro duševní rovnováhu všech členů rodiny je lepší nepřerušovat sociální 

kontakty, nepřerušovat své koníčky apod. (Praško, 2005) 

Do 70. let dvacátého století byly údajně schizofrenogenní matky viněny, že způsobily nemoc 

svých potomků. To bylo další negativní překážkou ve zdárném vyrovnání se s duševní nemocí 

dítěte. Ještě v 80. letech 20. století rodiny nenacházely informace, čím mohou samy svému 

duševně nemocnému členovi pomoci, dokonce sami psychiatričtí pracovníci jim nevycházeli 

vstříc. (Dorner, 1999) Dnes by měl přístup multidisciplinárního týmu již napomáhat akceptaci 

duševně nemocného v rodině. 
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Je náročné žít se členem rodiny, který trpí duševní nemocí, zvláště pokud rodina 

nehledá pomoc a je sociálně uzavřená. Mnohé rodiny, které tuto životní zkoušku neunesou, se 

rozpadají a opouštějí svého duševně nemocného člena. 

 

4.2 Příčiny a důsledky sebestigmatizace rodiny pacienta s diagnózou duševní nemoci 

Příčinou sebestigmatizace rodiny je především vědomí společenského stigmatu 

nemoci, tedy tlak zvenčí. Tlaky uvnitř rodiny mnohdy toto vědomí posilují a zveličují. Rodina 

může přijmout za vlastní mýtus, že duševní onemocnění si způsobili rodiče sami svou 

výchovou. S tímto mýtem se rodiče nevyrovnávají snadno, a proto je důležité, aby co nejdříve 

získali informaci o tom, že tomu tak není. 

Soužití s duševně nemocným členem rodiny působí hluboce na všechny osoby ve 

společné domácnosti. Rodinu zatěžují neobvyklé způsoby chování různé v závislosti na typu 

duševní nemoci. Obtěžuje je pasivita, apatie, až stažení se do sebe, stejně jako přehnaná 

aktivita, mánie, až otevřená agrese. Možné narušování chodu domácnosti, jako je např. 

blokování místností, nedodržování nočního klidu, zanedbávání jídelníčku a hygieny 

samotným nemocným, způsobuje v rodině napjatou atmosféru a členové domácnosti se cítí 

být pod neustálým tlakem. (Dorner, 1999) Z domova se vytrácí pocit jistoty, potřebný 

zejména pro děti a dospívající. Také z těchto tenzí a stresu krystalizuje sebestigmatizace 

rodiny duševně nemocných.  

Lidé s pocitem stigmatu přijímají normy a měřítka společnosti a soustředí se na rozdíly, 

jaká by situace v rodině měla být a jaká ve skutečnosti je. Trápí je pocity hanby a ponížení. 

Pokud lidé s pocitem stigmatu nedostávají pozitivní zpětnou vazbu od svého okolí 

v každodenním životě, může dojít k jejich izolaci. Pak můžeme mluvit o sociálně izolovaných 

rodinách. Goffman (2003) mluví o okolí stigmatizovaného jako o zasvěcených: „ …typem 

zasvěcených je jedinec, který je se stigmatizovaným spojen skrze sociální strukturu- díky 

takovému vztahu pak v některých ohledech širší společnost měří oběma stranám stejným 

metrem.“
43

 Příkladem zasvěceného může být právě rodina duševně nemocného člověka- jeho 

rodič, potomek nebo sourozenec. 
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 Zkušenost s negativními narážkami na duševní nemoc má mnoho psychiatrických 

pacientů.  Odtud také pramení jejich časté nízké sebevědomí. Někdy se považují se za 

méněcenné také proto, že sami mají pocit viny či zodpovědnosti za svou nemoc. Cítí se být 

nejistí sami se sebou a tím, co mohou od společnosti čekat. Sami se staví do role lidí 

neschopných začlenit se do společnosti. Přirozenou obranou duševně nemocných je tajení 

jejich handicapu a často řeší otázku, komu se můžou se svým problémem svěřit. (Goffman, 

2003) Zamlčování handicapu ovlivňuje negativně pojetí identity duševně nemocného, a tím i 

jeho svobodný život.  

 

4.3 Význam spolupráce odborníků psychoterapeutické péče a svépomocných skupin 

s rodinami s duševně nemocným členem 

Při představě kvalitní péče o duševně nemocné hovoříme o multidisciplinárním týmu, 

jehož součástí je praktický lékař, psycholog, psychiatr, zdravotní sestry, terapeuti, sociální 

pracovník, podpůrná skupina, linky důvěry, pracovníci chráněných dílen. (Mahrová, 

Venglářová, 2008) V dnešní době by mělo být již přirozené do něj zařadit i rodinu duševně 

nemocného. 

Někteří duševně nemocní lidé však mají tendenci setrvávat především v neurologické 

péči, nebo vyhledat jiné péče, např. chiropraktiky, nebo různé alternativní metody léčby, jako 

je akupunktura apod. (Chromý, 1984) Chromý podotýká, že: „Očekávání pomoci od 

zasvěceného odborníka bývá spojeno s pacientovou kladnou odezvou na léčebné zákroky, i 

když se biologický stav nezlepší. Někdy bývá tendence spojovat spontánní úpravu stavu 

s léčbou, i když její kauzální účinnost lze těžko prokázat.“
44

 To je také podstatný důvod, proč 

je nutné při nastalých projevech duševní nemoci vyhledat skutečné psychiatrické odborníky.  

Praško (2005) označuje spolupráci nemocného, jeho rodiny a blízkých s odborníky na 

duševní zdraví jako základ moderní léčby duševních onemocnění. S informacemi získávají i 

větší možnost začít se postupně vyrovnávat s onemocněním blízkého člověka. Při dobré 

spolupráci s lékařem lze navíc i předcházet relapsům onemocnění. Praško (2005) rovněž 

zmiňuje výsledky výzkumů, které potvrdily, že zapojení rodiny do léčby může snížit výskyt 

relapsů až o 20%. 

                                                           
44

CHROMÝ, K. Sociologie duševních poruch. 1. vyd. Brno: Ústav pro další vzdělávání stř. zdravot. pracovníků, 

1984. Knižnice Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. str.5 

 



36 
 

Další výsledky výzkumů komunikace duševně nemocného v rodinách daly vzniknout 

rodinnému interakčnímu modelu v klinické psychiatrii. Rodinná léčba zahrnuje všechny členy 

rodiny žijící v jedné domácnosti. Cílem je péče o zdraví celé rodiny. V rodinném modelu se 

cílí na nápravu komunikace a soustředí se na každého člena rodiny zvlášť. (Chromý, 1991) 

Rodina pod odborným vedením, jako účastník přímé péče, může pomoci svému pacientovi 

prostřednictvím své ochranné, preventivní a podpůrné funkce. Tyto funkce se týkají 

opatrujících osob v rodině, úpravy režimu a vyjádření podpory nemocnému. (Bártlová, 

Matulay, 2009) 

Zejména pro děti v rodině, jejichž příbuzný, např. otec nebo matka, trpí duševním 

onemocněním, je důležité, aby si o svých pocitech měly s kým promluvit. Děti často 

nechápou, proč se jejich blízký najednou chová jinak, může na ně působit jako zlý a často se 

samy obviňují za jeho chování. (Novák, 2008) Proto by děti a mladiství neměli být ušetřeni 

pravdivých informací přiměřených jejich věku. Stigma má u dětí a mladých lidí stejné obecné 

důsledky jako u dospělých. (Stárková, 2013) 

Člověk, který se svěří s problémy spojenými s duševní nemocí někoho v rodině 

člověku, který takovou situaci nikdy nezažil, se může setkat s nepochopením. Někdo v sobě 

potřebu ventilace problému potlačuje nebo nechce zatěžovat okolí svými starostmi. Často u 

takového člověka převládnou obavy, že s ním přátelé nebudou chtít zůstávat v kontaktu, nebo 

se ho stejně jako jeho blízkého a celé rodiny budou bát či za zády pomlouvat.   

Hartl mluví o zvládání emočně vypjaté situace pomocí sdílení problémů a pocitů mezi 

členy rodiny a v tzv. svépomocných skupinách. Postižený jednotlivec získává postupně pocit, 

že není se svým problémem osamocen. Členové svépomocné skupiny si navzájem poskytují 

modely rolí. Účastníci těchto sezení si vyměňují role příjemců a dárců pomoci. Pomocí 

sdílení každodenních zkušeností získávají zpětnou vazbu a osvědčené prostředky ke zvládání 

problémů. Důležité je povzbuzení k hledání nových řešení a morální podpora. Nově nabytá 

síť přátel a sociálních vztahů je pro členy rodiny velkou oporou a bojuje především proti 

problémům sekundární stigmatizace. Svépomocné skupiny se mohou stát legitimní cestou 

v péči o zdraví v každé komunitě. (Hartl, 1997) 

Společně s již zmíněnou organizaci SYMPATHEA, zastřešující svépomocné a podpůrné 

skupiny, dále uvádím příklady svépomocných skupin v Praze. Těmi jsou Svépomocná skupina 

pro sourozence a potomky lidí s duševním onemocněním a Eset-family, podpůrná skupina pro 

rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Svépomocnými skupinami pro rodinné 
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příslušníky jsou např. ONDŘEJ při Denním sanatoriu Ondřejov, OZVĚNA oddělená od o.s. 

Fokus Praha, Psychoterapeutická skupina pro rodinné příslušníky s duševním onemocněním, 

nebo o.s. Kaleidoskop svépomocná a podpůrná skupina pro rodiče osob s poruchou osobnosti. 
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5 Orientační výzkumné šetření směřované k vybrané 

skupině středoškolských studentů v Praze 

Mnoho odborníků mluví o stigmatu a stigmatizaci duševních onemocnění v souvislosti 

s nedostačující informovaností laické veřejnosti o těchto nemocech, přetrvávajícím strachu a 

jejich mytizaci.  

Pro praktickou část bakalářské práce jsem provedla orientační výzkumné šetření. Jeho 

prostřednictvím jsem zjišťovala na úzké věkové skupině současných studentů škol středního 

vzdělávání její zkušenosti a postoje k duševně nemocným spoluobčanům. Dále jsem se 

pokusila nahlédnout, jak studenti předpokládají, že by se zachovali při interakci s nimi. 

Zvolila jsem orientační výzkumné šetření, které mi bylo nejvhodnějším prostředkem ke 

zkoumání názorů úzké věkové skupiny respondentů.  

 

5.1 Použitá metoda  

Jako metodu orientačního výzkumného šetření jsem využila dotazník, který jsem 

rozdala studentům pražských škol středního vzdělávání. U třech školních skupin respondentů 

byla prostředím vyplňování dotazníku školní třída v době před začátkem vyučování většinou 

za účasti vyučujícího. Dalšími dvěma skupinami byly dotazníky vyplňovány v klidných 

prostředích školního hřiště a v restauraci. Krátce se uvedla a podala jsem vysvětlení o tom, že 

se jedná o orientační výzkumné šetření názorů respondentů, nikoliv zkoumání jejich znalostí.  

Dotazníky jsem si od respondentů odebrala ihned po jejich vyplnění.  

Postupovala jsem metodou kvantitativního průzkumu, z důvodu získat orientační a 

snadno zpracovatelné informace, které nejdou v problematice příliš do hloubky. Otázky jsou 

tedy uzavřené a v několika málo případech je rozvíjí následná otevřená otázka, která dává 

respondentům prostor pro vlastní vyjádření názoru či postoje. Více otevřených otázek jsem 

zamítla z důvodu větší časové náročnosti a pravděpodobných problémů při vyplňování 

dotazníku danou věkovou skupinou respondentů v daném prostředí. 

Poté, co byly vyplněny všechny dotazníky ve školní skupině, následoval rozhovor, jež 

jsem uvedla otevřenými otázkami, které se týkaly nejasností a nepřesností při vyplňování. 

Dále jsem respondenty informovala o mýtech ohledně duševních onemocnění, zejména pak o 

mytizaci schizofrenie. Rozhovor byl pro mě pomůckou ke zjištění, jak moc respondenty téma 

zaujalo. Pokud se naskytnul prostor k delšímu rozhovoru, používala jsem, po předchozím 
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optání se, v rozhovoru tykání. Neformální způsob diskuse vedl k větší otevřenosti 

respondentů. 

 

5.2 Cíl a hypotézy 

Součástí hlavního cíle orientačního výzkumného šetření byl pokus nalézt odpovědi na 

výzkumnou otázku, jak nahlíží dnešní ženy a muži ve věku 18 a 19 let na duševně nemocné 

spoluobčany, a jak předpokládají, že by se zachovali při interakci s nimi. Nahlédnout základní 

postoj respondentů k duševně nemocným. V souvislosti s tím mě zajímalo, zda se zde promítá 

skutečnost, jaký typ středního vzdělávání navštěvují, a kde žijí (město či vesnice). Od 

výzkumného orientačního šetření předpokládám soubor dat, které bude možné porovnat s již 

provedenými orientačními výzkumnými šetřeními v této problematice. 

 

Obecná hypotéza (OH) 

 Respondenti neznají organizace a programy pomáhající duševně nemocným a nevědí, 

co je to schizofrenie. (ot. č. 4, 6) 

  Respondenti nebudou mít zkušenost s duševně nemocným člověkem. (ot. č.1) Jejich 

názor a postoje k lidem s psychiatrickou anamnézou budou tedy ovlivněny neznalostí a 

obavami vůči duševně nemocným lidem. (ot. č. 3, 2, 5, 7, 8, 9) 

To je mimo jiné příčinou přetrvávající stigmatizace duševně nemocných, která je stále 

patrná, i přes destigmatizační aktivity probíhající v posledních letech v České republice. 

Mladí lidé jsou dnes orientováni především na vlastní výkon a úspěšnost a příliš se nezajímají 

o problémy minoritních skupin ve společnosti.  
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Obecnou hypotézu rozpracovávají následující pracovní hypotézy (PH):  

PH1: Respondentů, kteří znají duševně nemocného člověka, je méně než 40%. Jejich názor na 

duševně nemocné je ovlivněn vlastní zkušeností se setkáním s takto nemocným. (ot. č. 1, 3, 2, 

5, 7, 8, 9) 

PH2: Ženy častěji než muži předpokládají, že ukončí milostný vztah, pokud byla u partnera 

diagnostikována schizofrenie a nemají touhu pomáhat psychiatrickému pacientovi. (ot. č. 9, 8) 

PH3: Respondenti, kteří žijí ve městě, znají více organizací nebo programů pomáhajících 

duševně nemocným, než lidé žijící na vesnici a jsou jimi ovlivněni. (ot. č. 3, 4) 

PH4: Respondenti navštěvující gymnázium přepokládají u duševně nemocného člověka 

pozitivnější vlastnosti, než respondenti ze SOU a SŠ. (ot. č. 2, 5, 7, 8, 9)  

 

5.3 Popis vlastního výzkumu  

Realizační fáze výzkumu znamenala oslovit různé školy středního vzdělávání v Praze. 

Z oslovených vedení 24 škol prostřednictvím mailové pošty, byly ochotny spolupracovat na 

výzkumném orientačním šetření 2 školy, kde jsem mohla oslovit všechny 3 typy respondentů. 

Nízký zájem o spolupráci vyplýval ze zaneprázdněnosti studentů před závěrečnými 

zkouškami a maturitami. 

Nejprve mě bylo umožněno realizovat dotazník v SOU služeb v Praze 9. V této škole 

mi bylo po předchozí domluvě dovoleno přijít do 3 tříd vždy před začátkem vyučování a 

požádat studenty osobně o vyplnění dotazníku. Po jejich vyplnění jsem jim stručně vysvětlila 

cíl mé práce a nechala prostor pro jejich dotazy. Vyučující ve třídách také projevili zájem o 

dotazník. Ve třídě výučního oboru kosmetička, nebyl vyučující, a proto se mě naskytnul delší 

čas k diskusi v pauze před vyučovací hodinou. Jedna respondentka po dotázání na otázku, jak 

žáci sami vnímají problém stigmatizace, rozpoutala krátkou diskusi. Odpověděla, že má 

s duševně nemocným člověkem (dále již DN) osobní zkušenost, že: „stigmatizace ve 

společnosti je velká, ale duševně nemocní si mohou často za svou situaci sami, když fetují a 

pijí alkohol.“ To vzbudilo zájem u respondentky, která odpověděla, že: „záleží na tom, zda je 

dříve nemoc, nebo požívání drog.“ Většina třídy se dále zdržela komentářů na toto téma. 

Dívky poté více zajímalo téma schizofrenie, její druhy a možnosti uzdravení. Velmi je zaujala 

má životní zkušenost s duševní nemocí v rodině.  
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Dále jsem zavítala po předchozí domluvě s mým bývalým třídním učitelem do SPgŠ a 

gymnázia v Praze 6. Zde mi bylo umožněno zrealizovat dotazník ve dvou třídách gymnázia a 

jedné třídě SŠ. Ve třídě gymnázia jedna studentka vyjádřila svůj negativní postoj 

k psychiatrii, podmíněný četbou o léčebných praktikách minulých dob. Objasnila jsem tedy 

stručně situaci v dnešní psychiatrické léčbě. Další skupinu studentů gymnázia zajímalo, zda 

výzkum nějak souvisí s mou budoucí profesí, a jak souvisí s oborem Výchova ke zdraví. 

Odpověděla jsem tedy studentům gymnázia krátce na všechny jejich dotazy. 

Při setkání se studentkami střední pedagogické školy jsem opět získala delší čas 

k diskusi. Jedna studentka velice aktivně reagovala. Uvedla, že zná chlapce se schizofrenií a 

s přáteli ho chodí navštěvovat do Bohnické PL, kde je v současné době hospitalizován. Podle 

jejího názoru, si člověk musí zvyknout na způsob komunikace. Vlastní zkušenost s takto 

nemocným ji a celou její partu, podle jejích slov, velmi obohatila. Dále jsem studentkám 

odpověděla na jejich dotazy ohledně mé motivace k tématu práce, duševní nemoci v rodině, a 

o možnostech destigmatizace. 

Skupinu respondentů z Gymnázia Sázavská v Praze 2 jsem pro své orientační 

výzkumné šetření získala díky kontaktu na známého jednoho z gymnazistů. Dotazníky byly 

rozdány po vyučování v klidném prostředí hřiště před školou. Chlapci se mě dotazovali opět 

na motivaci psát tuto práci. 

Respondenty ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Praze 2 jsem získala na 

doporučení sestry jednoho z respondentů, která mi zprostředkovala setkání se studenty v 

poměrně klidném prostředí restaurace. Zde jsem jim také rozdala dotazníky. Ohledně 

dotazníku byly kladeny různé dotazy, ale diskuse se příliš nerozvinula, pravděpodobně díky 

přítomnosti dalších nezúčastněných lidí v místnosti. 

Všechny dotazníky byly řádně vyplněny, mohla jsem je tedy zařadit do svého 

výzkumu. U většiny otázek jsem rozlišovala, jak odpovídají studenti na otázky, které se 

bezprostředně týkají hypotéz předpokládajících rozdíl mezi respondenty s různými 

charakteristikami.  
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5.4 Charakteristika výzkumného souboru   

Cílovou populací vyplnění dotazníku byli studenti a studentky škol středního 

vzdělávání SŠ, gymnázia a SOU ve věku 18 a 19 let. Tuto věkovou skupinu respondentů jsem 

zvolila záměrně. Jedná se o studenty, kteří mají před závěrečnými zkouškami a dále se 

rozhodují, kam se chtějí ve studiu a v životě ubírat.  Předpokládala jsem u nich otevřenost a 

ochotu diskutovat o daném tématu. 

Záměrně jsem také zvolila studenty obojího pohlaví, jelikož otázky se týkají celé 

společnosti a přepokládala jsem, že zejména odpověď na otázku v dotazníku ohledně 

partnerského vztahu DN se bude odvíjet od genderové role respondentů. Chlapci mají jiné 

priority při výběru životního protějšku, než dívky. 

Věkovou skupinu jsem omezila jen na 18 -ti leté a 19 -ti leté, z důvodu dalšího 

nedávného orientačního výzkumného šetření podobného charakteru, které se týkalo 

výzkumného souboru od 20 -ti let výše. Další respondenty mladší 18- ti let jsem se rozhodla 

neoslovit, abych zamezila nepřesnostem orientačního výzkumného šetření způsobeným 

velkými rozdíly mezi dospívajícími. 

Po vymezení výběrového vzorku a oslovení vedení škol jsem jako základní výzkumný 

soubor získala 114 respondentů- 83 žen a 31mužů.  

Z nich 50 respondentů je ve věku 18 let, 64 uvedlo, že jim je 19 let. 85 oslovených 

respondentů bydlí ve městě a 29 na vesnici. Všichni respondenti jsou studenty posledních 

ročníků- SOU, SŠ nebo gymnázií v Praze. 

 44 respondentů (36 žen a 8 mužů) se učí na Středním odborném učilišti služeb v Praze 

9, obor podnikání- 13 obor zlatník klenotník, 15 obor kosmetička, 16 různé obory 

v podnikání.  

28 respondentů (25 žen a 3 muži) studuje na Gymnáziu v Praze 6 se zaměřením na 

estetickou výchovu- hudební nebo výtvarnou. Pro doplnění počtu mužů jsem oslovila skupinu 

12- ti studentů z Gymnázia Sázavská v Praze 2. 

Dále bylo dotazováno 19 žen studujících na Střední pedagogické škole v Praze 6. 

Nakonec jsem oslovila skupinu 11- ti studentů ze Střední průmyslové školy elektrotechnické 

v Praze 2 studujících obor informační technologie.  
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76% 

24% 

Graf č. 1: Respondenti podle pohlaví v % a v abs. číslech  

1. celkem mužů: 31

2. celkem žen: 83

39% 

26% 

35% 

Graf č. 2: Respondenti podle typu školy, kterou navštěvují  v % a v 

abs. číslech  

1. SOU: 44 respondentů

2. SŠ: 30 respondentů

3. G: 40 respondentů

75% 

25% 

Graf č. 3: Bydliště respondentů  v % a v abs. číslech  

1. respondenti žijící ve

městě: 85

2. respondenti žijící na

vesnici: 29



44 
 

6 Vyhodnocení výsledků orientačního výzkumného šetření   

Otázka č. 1: Znáš duševně nemocného člověka?  

Respondenty zodpovězená otázka, týkající se míry seznámení s DN ukázala, že 

respondenti mají různé zkušenosti. Téměř jedna čtvrtina respondentů na každé škole 

potvrdila, že zná duševně nemocného člověka dobře, ve smyslu dobrého kamaráda, či člena 

rodiny. Konkrétně 16% respondentů takto odpovědělo v SOU, 23% na SŠ a 23% respondentů 

také na gymnáziích. Celkem takto odpovědělo 23 respondentů, což je 20% z jejich celkového 

počtu. 

 Nejvyšší procentuální hodnoty na všech školách byly však zaznamenány u odpovědi- 

Neznám duševně nemocného člověka, nebo Ano znám ho, ale pouze okrajově. Tyto dvě 

odpovědi na všech školách vždy vytvořily společně silnou nadpoloviční většinu, když je 

označilo celkem 71% respondentů. Odpověď ne neznám označilo celkem 31% (35) 

respondentů. Pokud ovšem sečteme všechny kladné odpovědi, výsledek hovoří o výrazné 

nadpoloviční většině, týkající se ať už povrchního nebo blízkého seznámení s DN, u 

respondentů všech typů škol. Na SOU se jedná o 61% odpovědí, na gymnáziu o 68% 

odpovědí a na SŠ dokonce o 83% kladných odpovědí. Celkem uvedlo  69%  (79) 

respondentů, že zná DN. 

Tabulka č. 1: Míra osobního seznámení respondentů s duševně nemocnými lidmi 

(v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 1 SOU SOŠ G 

a) Ne, neznám. 

 

7  

39% 

5 

 17% 

13  

33% 

b) Ano, ale pouze okrajově. 

 

15 

34% 

15 

50% 

16 

40% 

c) Ano, znám ho osobně, 

 vídáme se pravidelně. 

5 

11% 

3 

10% 

2 

5% 

d) Ano, znám ho dobře.  

 Jedná se o někoho z rodiny, kamaráda, přítele. 

7 

16% 

7 

23% 

9 

23% 
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Otázka č. 2: Na stupnici 1 - 7 zakroužkuj míru dané vlastnosti, kterou předpokládáš u 

duševně nemocného člověka.  

Uzavřenost a samotářství versus otevřenost a společenskost u DN 

Porovnání názorů respondentů všech tří typů škol ukázalo, že ani jeden respondent 

nepředpokládá úplnou otevřenost u DN a jen nízké procento respondentů označilo jiné 

pozitivní možnosti ohledně této otázky. Všichni respondenti se nejvíce přikláněli ke 

dvěma mírně negativním odpovědím o předpokladu spíše uzavřeného charakteru DN. Tyto 

dvě odpovědi společně vytvořily 53% většinu a z celkového počtu respondentů se jedná o 61 

lidí. Naproti této skutečnosti nejvyšší míru uzavřenosti předpokládá u DN pouze 9 lidí tedy 

8% z celkového počtu. 

Tabulka č. 2: Předpoklad uzavřenosti a samotářství nebo otevřenosti a společenskosti u 

duševně nemocného člověka (v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 2 SOU SŠ G 

1 (určitě uzavřenost) 4 

9% 

2 

7% 

3 

8% 

2 (spíše uzavřenost) 11 

25% 

10 

33% 

9 

23% 

3 (asi uzavřenost) 11 

25% 

6 

20% 

14 

35% 

4 (ani jedna možnost/nevím) 14 

32% 

7 

23% 

9 

23% 

5 (asi otevřenost) 

 

2 

5% 

3 

10% 

5 

13% 

6 (spíše otevřenost) 2 

5% 

2 

7% 

0 

0% 

7 (určitě otevřenost) 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 



46 
 

Nízké IQ versus vysoké IQ u duševně nemocných osob 

Nejvyšší hodnotu IQ u DN označilo na školách mizivé procento respondentů na 

gymnáziu dokonce 0% respondentů. Mnoho dotázaných však stále předpokládá, že DN mají 

spíše vyšší IQ než nižší. Pro vyšší IQ odpovědělo kladně což je 29% (32) z celkového počtu 

respondentů a záporně 37% (42) respondentů. 34% všech respondentů zastalo v této otázce 

neutrální postoj. 

Tabulka č. 3: Předpoklad nízkého IQ či vysokého IQ u duševně nemocného člověka 

(v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 2 SOU SŠ G 

1 (určitě nízké IQ) 2 

5% 

1 

3% 

1 

3% 

2 (spíše nízké IQ) 4 

9% 

6 

20% 

4 

10% 

3 (asi nižší IQ) 10 

23% 

8 

27% 

6 

15% 

4 (ani jedna možnost/nevím) 16 

36% 

11 

37% 

12 

30% 

5 (asi vyšší IQ) 4 

9% 

2 

7% 

14 

35% 

6 (spíše vysoké IQ) 6 

14% 

1 

3% 

3 

8% 

7 (určitě vysoké IQ) 1 

2% 

1 

3% 

0 

0% 
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Nebezpečnost, agresivita versus pasivita, apatie u duševně nemocných osob 

 Poměrně vysoký počet respondentů všech škol se přiklonil k předpokladu přítomnosti 

agresivity u DN. Dohromady se jedná o 50 lidí, tedy 44% výzkumného vzorku. Pouze 4% 

respondentů však zvolila hodnotu nejvyšší agresivity. Na středních školách tuto odpověď 

dokonce neoznačil ani jeden respondent. Podobně nízké bylo procento předpokladu 

maximální pasivity a apatie na všech školách se pohybovalo od 0 do 5%. Celkem označilo 

všechny odpovědi přiklánějící se k pasivitě a apatii duševně nemocného 28 lidí tj. 25% 

z jejich celkového počtu. Neutrální postoj k agresivitě a pasivitě zaujalo celkem 36 

respondentů tj. 32% z jejich celkového počtu. 

Tabulka č. 4: Předpoklad nebezpečnosti a agresivity nebo pasivity a apatie u duševně 

nemocného člověka (v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 2 SOU SŠ G 

1 (určitě nebezpečný, agresivní) 3 

7% 

0 

0% 

1 

3% 

2 (spíše nebezpečný, agresivní) 7 

16% 

8 

27% 

7 

18% 

3 (asi nebezpečný, agresivní) 9 

20% 

6 

20% 

9 

23% 

4 (ani jedna možnost/nevím) 15 

34% 

13 

43% 

8 

20% 

5 (asi pasivní, apatický) 5 

11% 

2 

7% 

10 

25% 

6 (spíše pasivní, apatický) 4 

9% 

1 

3% 

3 

8% 

7 (určitě pasivní, apatický) 1 

2% 

0 

0% 

2 

5% 
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Nesoběstačnost versus soběstačnost u duševně nemocných osob 

Otázka soběstačnosti DN přinesla zřetelný výsledek. Ve všech typech škol je považuje za 

spíše soběstačné osoby pouze 12% (14) respondentů. Názory o soběstačnosti jsou poměrně 

vyrovnané na všech typech škol. Daleko vyšší procento tedy získala nesoběstačnost. Na všech 

typech škol byl nejvíce označován mírný stupeň nesoběstačnosti. Jedná se o 25% respondentů 

ze SOU, 30% ze SŠ a nejvíce 38% z gymnázia. O číslo vyšší stupeň nesoběstačnosti byl 

označován méně, ale též poměrně často. Nejvyšší nesoběstačnost označovalo již nižší 

procento respondentů. K tomuto radikálnímu názoru se přiklonilo nejvíce dotazovaných ze 

SOU v počtu 5 -ti lidí. Respondenti tedy volili nejvíce možnost mírné nesoběstačnosti 31% 

(35) respondentů (jindy resp.) a neutrální postoj 26% (30) resp. z jejich celkového počtu. 

Tabulka č. 5: Předpoklad nesoběstačnosti či soběstačnosti u duševně nemocného člověka 

(v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 2 SOU SŠ G 

1 (určitě nesoběstačný) 5 

11% 

3 

10% 

2 

5% 

2 (spíše nesoběstačný) 10 

23% 

5 

17% 

9 

23% 

3 (asi nesoběstačný) 11 

25% 

9 

30% 

15 

38% 

4 (ani jedna možnost/nevím) 13 

30% 

8 

27% 

9 

23% 

5 (asi soběstačný) 4 

9% 

5 

17% 

4 

10% 

6 (spíše soběstačný) 1 

2% 

0 

0% 

0 

0% 

7 (určitě soběstačný) 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 
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Otázka č. 3: Co si myslíš, že nejvíce ovlivňuje tvůj názor na duševně nemocné?  

Otázka č. 3 přinesla poměrně rovnoměrné rozvrstvení různých typů ovlivnění názorů 

na duševně nemocné spoluobčany. Nejvíce byla volena odpověď, která určovala ovlivnění 

neznalostí a obavami vůči duševně nemocným lidem. Tuto odpověď nejvíce vybírali 

respondenti na SOU - 48% (21) respondentů z celé školy. Na středních školách to bylo 53% 

(16) z tamních respondentů a na gymnáziu 40% (16) z počtu respondentů gymnázií. Celkově 

bylo ovlivněno neznalostí a obavami 46% respondentů tedy téměř polovina z jejich počtu. 

Jako druhá nejčastěji označovaná možnost se ukázala vlastní zkušenost s duševně nemocným 

člověkem, kterou označilo 41% respondentů. Reportáže v tisku a v televizi zvolilo 33% 

respondentů. Naproti tomu odpověď obraz psychiatrického pacienta v uměleckých dílech 

označilo jen 25% respondentů. Osvěta v souvislosti s touto tematikou podle výzkumu 

ovlivňuje 26% resp. 

Doplněné odpovědi -ot. č. 3, možnost f)- na otevřenou otázku: Co si myslíš, že nejvíce 

ovlivňuje tvůj názor na duševně nemocné?  

Žádný student ze SOU nedoplnil vlastní možnost ovlivnění svého názoru. 

  Student SPŠ uvedl jako možnost: „informace ze školy“. Po dotázání uvedl ZŠ a 

předmět rodinná výchova. Ostatní po dotázání vyjádřili, že na ZŠ nezískali žádné informace 

k tématu. 

Na gymnáziu studenti odpovídali takto: „pedagogika ve škole“, „rodina, výchova 

(příklad od rodičů“, „vlastní zkušenost se sebou samou“. Uvedená zkušenost s diagnózou 

duševní nemoci studentky se odráží v jejich odpovědích, týkajících se ovlivnění života 

duševně nemocného, které jsou výrazně pozitivní- např. duševně nemocný žije určitě 

plnohodnotný život a určitě zůstanu ve vztahu. 

 Po dotázání, zda mluvili o tématu na ZŠ nebo ve výuce na gymnáziu, studenti 

upřesnili, že v pedagogice na gymnáziu nemluvili o vlastních duševních nemocech, ale pouze 

o některých duševních poruchách. 
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Tabulka č. 6: Prostředek ovlivnění názorů na duševně nemocné (v abs. číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 3 SOU SŠ G 

a) reportáže v tisku a televizi  

 

18 

41% 

8 

30% 

11 

28% 

b) neznalost a obavy vůči duševně nemocným lidem  

 

21 

48% 

16 

53% 

16 

40% 

c) osvěta v souvislosti s touto tematikou (např. webové stránky 

organizací, dny duševního zdraví atd.) 

 

4 

9% 

15 

50% 

11 

28% 

d) obraz psychiatrického pacienta v uměleckých dílech (literatura, 

film atd.) 

 

5 

11% 

8 

27% 

16 

40% 

e) vlastní zkušenost s duševně nemocným člověkem 

 

16 

36% 

13 

43% 

18 

45% 

f) doplnění vlastního názoru 0 1 3 

 

 

Otázka č. 4: Znáš organizace nebo programy, které jakkoli pomáhají duševně 

nemocným?  

96,5 % respondentů neznalo organizace a programy pomáhající duševně nemocným. 

Jaké respondenti znali organizace a programy: 

1. Jeden respondent ze SOU žijící na vesnici uvedl, že zná OSPDN-ČR.  

2. Jedna žákyně SOU, žijící ve městě, doplnila, že zná festival Mezi ploty. 

3. Jeden respondent ze SPŠE žijící ve městě uvedl také festival Mezi ploty.  

4. Jedna respondentka ze SPgŠ žijící ve městě doplnila Fokus. 

 

Z těchto zjištění tedy vyplývá, že studentů, kteří si vybavili organizace, programy a k tomu 

připočítané osvětové akce je pouze 3,5% z celého výzkumného vzorku. 
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Jaké se respondenti domnívali, že znají organizace a programy: 

Celkem 24 respondentů vyplnilo jiné než požadované, či správné odpovědi, nebo k 

zaškrtnuté možnosti Ano nedoplnili žádnou odpověď. Nejprve se budu věnovat mylným 

odpovědím respondentů všech škol, kterých bylo celkem 11. 

 Na SOU jsem zaznamenala tyto mylné odpovědi označující organizace a programy 

pomáhající DN: „DS Dobřichovice“, „Kapka naděje“ (tři respondenti), „Kuře“, „Jinan a 

Tymián“. Na střední pedagogické škole to byly tyto mylné odpovědi: „Jedličkův ústav“ (dva 

respondenti), „APLA“ (dva respondenti), „Chráněné dílny Pr. Neratov“ a „ČČK- Napomáhá 

je vrátit do života normálního občana“. Dva respondenti z gymnázia také překvapivě doplnili 

mylnou odpověď: „Kuře“. 

 Všechny odpovědi jsem pečlivě prověřovala, zda uvedené programy přeci jen 

nespolupracují na projektech týkajících se duševně nemocných spoluobčanů ve smyslu 

vlastních duševních nemocí (a ne duševních poruch podle MKN-10), ale bohužel se potvrdilo, 

že žádná s těchto odpovědí není správná. Respondenti zaměnili organizace a programy 

pomáhající DN se službami pro seniory (DS Dobřichovice), s dětským nadačním fondem 

(Kapka naděje), se službami pro tělesně postižené (Jedličkův ústav), se službami pro mentálně 

postižené seniory (ČČK), se službami pro klienty s autismem (APLA), s chráněnými dílnami, 

kde pracují lidé s různým zdravotním postižením, ale duševně nemocní zde nejsou 

specifikováni (Chráněné dílny Neratov) anebo vyskytla mýlka v názvech (Tymián a Jinan). 

Celkem 8 respondentů doplnilo místo organizace a programu vědní obor, druh léčby 

nebo léčebného zařízení. Žáci SOU doplnili tyto odpovědi: „psychiatrie“ (2 respondenti) a 

„Bydlím vedle blázince, léčení závislosti, terapie“. Student gymnázia doplnil: „psychiatrické 

léčebny např. Bohnice, alternativní léčba- homeopatie autopatie“ a další tři studenti gymnázia 

opět připsali: „Psychiatrická léčebna“. Tyto odpovědi také nemohly být započítány jako 

relevantní. 

Celkem 5 respondentů zvolilo možnost ano, ale nedoplnilo konkrétní odpověď, proto 

také nebyli započítáni do respondentů, kteří znají tyto organizace a programy. 
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Tabulka č. 7: Informovanost o organizacích a programech, které pomáhají duševně 

nemocným lidem (v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 4 SOU SŠ G 

zná organizace a programy 2 

4,5% 

2 

6,7% 

0 

0% 

pouze se domnívá, že zná organizace a programy 9 

20,5% 

6 

20% 

6 

15% 

nezná organizace a programy 34 

77% 

22 

73,3 % 

34 

85% 

 

Otázka č. 5: Pomohl bys duševně nemocnému v areálu psychiatrické léčebny (např. 

dezorientovaný, zmatený, apod.), pokud by tě požádal o pomoc? 

Na otázku ochoty a odvahy pomoci duševně nemocnému v nesnázích byla na SOU a 

na Gymnáziích v nejvyšší míře označována odpověď: Ano bez obav, která v obou školách 

znamenala s 52% a 53% nadpoloviční většinu. Na SŠ byla nejvíce označována odpověď: Ano, 

ale s obavou, strachem, která zde se svými 53% první odpověď jen těsně převýšila. Neochotu 

pomoci duševně nemocnému projevil jen jeden respondent gymnázia. 

Tabulka č. 8: Otázka ochoty pomoci duševně nemocné osobě (v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 5 SOU SŠ G 

a) Ano, bez obav. 

 

23 

52% 

14 

47% 

21 

53% 

b) Ano, ale s obavou, strachem. 

 

21 

48% 

16 

53% 

18 

45% 

c) Ne. 

 

0 

0% 

0 

0% 

1 

3% 
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Otázka č. 6: Co je to schizofrenie? 

Při pokusu o označení definice schizofrenie respondenti všech tří typů škol volili 

nejčastěji odpověď: b) tzv. rozdvojení osobnosti (střídavé výpadky paměti). Poměr této 

odpovědi ve školách je poměrně vyrovnaný. Nejvíce ze všech předpokládali tuto odpověď 

gymnazisté- 75% z jejich celkového počtu. Předpoklad schizofrenie jako těžké poruchy 

osobnosti s impulzivním chováním a agresí označilo nejčastěji 36% žáků ze SOU. Správnou 

odpověď označilo16% respondentů ze SOU, 23% ze SŠ a 35% gymnazistů. Jako rozdvojení 

osobnosti tedy označila schizofrenii 67% většina všech respondentů tj. celkem 76 lidí. 

Správnou odpověď označilo 28 lidí neboli 25% respondentů. 

Doplněné odpovědi -ot. č. 6, možnost d)- na otevřenou otázku: Co je to schizofrenie? 

Na otázku, co je to schizofrenie, uvedl jeden respondent navštěvující SOU tuto další 

možnost odpovědi: „paranoia“. 

Studentka SŠ uvedla jako možnost: „vidiny a představy věcí které neexistují“ a jinou 

možnost nezvolila. 

Studenti gymnázia doplnili vlastní odpověď v pěti případech. Jednou gymnazistka bez 

jiné zvolené odpovědi uvedla: „rozpolcení osobnosti“. Ostatní se přikláněli k odpovědi b) 

schizofrenie je tzv. rozdvojení osobnosti a psali tyto další popisy člověka s psychózou: 

„paranoia“, „jiné vnímání- myšlení mimo realitu (má svůj svět- né vždy)“, „rozmlouvá sám se 

sebou“. Na rozdíl od pasivně zvolené odpovědi b) byla jejich představa v konkrétních 

pojmech správná.  Jedna odpověď: „člověk žije dva životy, nepamatuje si, co dělá v jednom, 

či druhém“ a označená odpověď b), potvrdila mou domněnku možného nesprávného výkladu 

pojmu schizofrenie ve skupině mladých lidí.  

Vyjma jedné studentky studenti všech škol, kteří se vyjádřili vlastními slovy, 

popisovali konkrétní individuálně možné projevy různých typů schizofrenie. 
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 Tabulka č. 9: Pokusy o definování schizofrenie (v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 6 SOU SŠ G 

a) těžká porucha osobnosti (impulzivní chování, agrese) 

 

16 

36% 

9 

30% 

9 

23% 

b) tzv. rozdvojení osobnosti (střídavé výpadky paměti) 

 

27 

61% 

19 

63% 

30 

75% 

c) porucha mnoha duševních funkcí (myšlení, vnímání, emotivity) 

 

7 

16% 

7 

23% 

14 

35% 

 

Otázka č. 7. Myslíš, že lidé trpící schizofrenií mohou žít plnohodnotný život (mít rodinu, 

práci, koníčky apod.)? 

Respondenti se u otázky ohledně kvality života lidí trpících schizofrenií přikláněli 

nejvíce k možnosti mírně neplnohodnotný život. Názory všech tří škol jsou v této otázce opět 

poměrně dosti vyrovnané. Všechny odpovědi, které se přiklánějí k možnosti neplnohodnotný 

život, označilo celkem 39% (44) resp. z výzkumného vzorku. K možnosti plnohodnotný život 

se přiklonilo 44% (51) resp., tedy nakonec mírně převládnul tento názor. Neutrální postoj 

k otázce zaujmulo 19 respondentů. 
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Tabulka č. 10: Úsudek o kvalitě života osob trpících schizofrenií (v abs. číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 7 SOU SŠ G 

1 (zcela plnohodnotný) 2 

5% 

1 

3% 

4 

10% 

2 (spíše plnohodnotný) 13 

30% 

6 

20% 

4 

10% 

3 (asi plnohodnotný) 5 

11% 

8 

27% 

8 

20% 

4 (ani jedna možnost/nevím) 7 

16% 

5 

17% 

7 

18% 

5 (asi neplnohodnotný) 11 

25% 

8 

27% 

 

9 

23% 

6 (spíše neplnohodnotný) 4 

9% 

2 

7% 

8 

20% 

7 (určitě neplnohodnotný) 2 

5% 

0 

0% 

0 

0% 

 

 

Otázka č. 8. Byl/byla bys ochoten/ochotna  pomáhat člověku, který byl opakovaně 

hospitalizován v psychiatrické léčebně? 

Otázka ohledně pomáhání člověku opakovaně hospitalizovaném v PL se setkala 

s různými odpověďmi respondentů. Překvapivě by chtělo v nejvyšší míře pomáhat nejvíce 

respondentů ze SŠ tedy 27% (8) resp. ze SŠ. Celkově se ke kladné odpovědi pomáhat 

přiklonilo celých 61% (18) resp. ze SŠ, dále 59% (23) resp. z gymnázia. Pouze na SOU by 

pomáhalo duševně nemocnému 37% (16) resp. Na rozdíl od SŠ a gymnázia je to méně než 

polovina dotázaných. Radikální odpověď určitě nebudu chtít pomáhat, označil ze všech typů 

škol pouze jeden respondent ze SOU. Celkově se přiklonilo k odpovědi- nebudu chtít 
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pomáhat celých 28% (11) respondentů z gymnázia, 20% (9) respondentů ze SOU a 7% (2) 

resp. ze SŠ. Neutrální postoj k pomáhání DN zaujalo ze SOU 43% (19) resp., ze SŠ. 33% 

(10)resp. a15% (6 l) resp. z gymnázia 

Tabulka č. 11: Ochota pomáhat člověku opakovaně hospitalizovanému v PL (v absolutních 

číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 8 SOU SŠ G 

1 (určitě budu chtít pomáhat) 4 

9% 

8 

27% 

5 

13% 

2 (spíše budu chtít pomáhat) 6 

14% 

5 

17% 

9 

23% 

3 (asi budu chtít pomáhat) 6 

14% 

5 

17% 

9 

23% 

4 (nevím) 19 

43% 

10 

33% 

6 

15% 

5 (asi nebudu chtít pomáhat) 3 

7% 

0 

0% 

10 

25% 

6 (spíše nebudu chtít pomáhat) 5 

11% 

2 

7% 

1 

3% 

7 (určitě nebudu chtít pomáhat) 1 

2% 

0 

0% 

0 

0% 

. 

Otázka č. 9. Byl /byla bys pro rozchod, z důvodu diagnostikování vážné duševní nemoci 

u tvého partnera/partnerky. 

Překvapivě zvolilo nejkladnější odpověď- zůstanu ve vztahu s partnerem trpícím 

vážnou duševní nemocí- celých 33% (10) respondentů ze SŠ, ale i na ostatních školách je 

procento této odpovědi vysoké. Na SOU se jedná o 25%, a na Gymnáziích 18% respondentů. 

Celkem tuto odpověď označilo celých 25 % (28) respondentů. Celkově se přiklonilo ke všem 

kladným odpovědím zůstanu ve vztahu, 58% (23) resp. z gymnázia, 57% (17) resp. ze SOU 
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tedy v obou případech nadpoloviční většina studentů těchto typů škol. Na SŠ odpovědělo 

kladně 43% (21) resp. Celkem označilo kladnou odpověď 54% (71) z celkového počtu 

respondentů. 

Záporné odpovědi- nezůstanu ve vztahu zvolilo velmi nízké procento respondentů. Na SOU 

takto odpovědělo 16% (7) respondentů, na gymnáziích 11% (4) a na SŠ 9% (3) respondentů. 

Jedná se pouze o 13% z celkového počtu respondentů. Neutrální odpověď označilo 34%  tedy 

celkem 39 resp., počet těchto odpovědí byl v každé škole poměrně vyrovnaný. 

Tabulka č. 12: Předpoklad rozhodnutí setrvat ve vztahu nebo se rozejít s partnerem trpícím 

vážnou duševní nemocí (v absolutních číslech a v %) 

Odpovědi na otázku č. 9 SOU SŠ G 

1 (určitě zůstanu ve vztahu) 11 

25% 

10 

33% 

7 

18% 

2 (spíše zůstanu ve vztahu) 5 

11% 

5 

17% 

12 

30% 

3 (asi zůstanu ve vztahu) 5 

7% 

2 

7% 

4 

10% 

4 (nevím) 16 

36% 

10 

33% 

13 

33% 

5 (asi nezůstanu ve vztahu) 3 

7% 

1 

3% 

3 

8% 

6 (spíše nezůstanu ve vztahu) 1 

2% 

1 

3% 

1 

3% 

7 (určitě nezůstanu ve vztahu) 3 

7% 

1 

3% 

0 

0% 
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7 Vyhodnocení hypotéz 

Nyní přistoupím k potvrzení nebo vyvrácení pracovních hypotéz praktické části mé práce.  

 

PH1: Respondentů, kteří znají duševně nemocného člověka, je méně než 40%. Jejich 

názor na duševně nemocné je ovlivněn vlastní zkušeností se setkáním s takto nemocným.  

První pracovní hypotéza nebyla potvrzena. 

Ke zjištění, zda respondenti znají duševně nemocného člověka, sloužily tři možnosti 

odpovědí otázky č. 1: znám duševně nemocného pouze okrajově, znám ho osobně, vídáme se 

pravidelně a znám ho dobře.  Jedná se o někoho z rodiny, kamaráda, přítele. 

Ze zjištěných dat vyplynulo, že celkem zná duševně nemocného člověka 69% z 

celkového počtu respondentů. Hypotéza, že respondentů, kteří znají duševně nemocného 

člověka, je méně než 40%, tedy nebyla potvrzena. 

Zda je názor respondentů ovlivněn vlastní zkušeností s takto postiženým člověkem 

určovala hlavně možnost e) otázky č. 3 a dále se tato skutečnost promítala v dalších odpovědích 

na otázky č. 2, 5, 7, 8 a 9. 

Podle mého vyhodnocení bylo takto ovlivněno celkem 32% (36) respondentů z celého 

vzorku respondentů. Na 14 resp. měla vliv blízká známost s DN, na 13 resp. mělo patrně vliv jen 

okrajové seznámení s DN a 9 respondentů bylo ovlivněno osobním setkáním a pravidelným 

stykem s DN. Je překvapením, že duševně nemocného člověka zná 69% (79) ze všech 

respondentů. Je možné, že tato skutečnost souvisí s nárůstem duševních nemocí v populaci, ale 

také je možné, že se určité procento respondentů pouze domnívá, že zná duševně nemocného, 

nebo zcela nerozumí pojmu duševní nemoc a zařazuje do této kategorie též mentální poruchy a 

podobně. Zároveň byl u 46% případů respondentů, kteří znají DN, potvrzen předpoklad, že jsou 

touto skutečností ovlivněni. U 54% respondentů, kteří znají DN, byla tato skutečnost vyvrácena. 

Jednalo se především o respondenty, kteří znali DN pouze okrajově. Polarizace postojů k duševně 

nemocným osobám vlivem určitého stupně blízkosti takto postižených lidí v okolí je tedy 

z výzkumu patrná a skutečnost potvrdila mé očekávání. 

U vzorku dotazníků jsem také porovnávala, jak se tato skutečnost promítla v dalších odpovědích 

na otázky č. 2, 5, 7, 8 a 9. Tam, kde respondenti odpovídali prostřednictvím škálování, jsou 

výsledky velmi různé. U těchto respondentů stejně jako u jiných, až na málo výjimek, bývá 

označován neutrální postoj a pozitivní i negativní odpovědi ve střední části škály.  
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69% 

31% 

Graf č. 4: Respondenti, kteří znají a neznají duševně nemocného 

v % a abs. číslech - PH1   

1. respondenti kteří znají DN: 79

2. respondenti kteří neznají DN: 35

45% 

21% 

34% 

Graf č. 5: Respondenti, kteří byli kladně ovlivněni zkušeností s 

duševně nemocným v % a v abs. číslech- PH1  

1. respondenti, kteří byli

kladně ovlivněni: 51

2. respondenti, kteří zaujali

neutrální postoj: 39

3. respondenti, kteří byli

záporně ovlivněni: 24

36% 

25% 

39% 

Graf č. 6: Procentuální rozdělení respondentů, kteří znají duševně 

nemocného- PH1 

1. znají DN pouze

okrajově: 13

2. znají DN osobně vídají

se pravidelně: 9

3. znají DN dobře (jedná

se o někoho z rodiny,

kamaráda, přítele): 14
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PH2: Ženy předpokládají, že ukončí milostný vztah, pokud byla u partnera 

diagnostikována schizofrenie častěji než muži, ale chtějí pomáhat psychiatrickému 

pacientovi.  

Druhá pracovní hypotéza byla potvrzena. 

Ke zjištění, zda ženy častěji než muži ukončí milostný vztah, pokud byla u jejich partnera 

diagnostikována schizofrenie, sloužila sedmibodová škála otázky č. 9. Z výzkumu vyplynulo, že 

muži i ženy odpovídaly na tuto otázku více pozitivně. K odpovědi: zůstanu ve vztahu, se 

přiklonilo 48 % (40) z celkového počtu žen a 48% (15) z celkového počtu mužů. Muži i ženy se 

tedy překvapivě nejvíce přikláněli k odpovědi: zůstanu ve vztahu. Negativní odpovědi zvolilo 4%  

(5) mužů z jejich celkového počtu a 11%  (9 )žen z jejich celku. Ženy tedy o 7% častěji než 

muži volili možnost: rozejdu se. Neutrální postoj k této otázce zaujalo 36 % mužů a 41% žen. 

Potvrdil se tedy můj předpoklad, že ženy častěji než muži ukončí milostný vztah, pokud byla u 

partnera diagnostikována schizofrenie. Číselný rozdíl však není nijak markantní, proto 

nepřikládám této skutečnosti nijak zvlášť podstatný význam. Nicméně je možné, že ženy, 

které zvolily možnost: rozejdu se, budou již v takto mladém věku jednat ve smyslu výběru 

toho nejvhodnějšího budoucího otce jejich dětí. 

 

 

 

 

41% 

48% 

11% 

Graf č. 7: Předpoklad žen ohledně setrvání ve vztahu s přítelem v 

případě diagnostikování duševní nemoci v % a v abs. číslech- PH2 

1. ženy které zaujmuly

neutrální postoj: 34

2. ženy které by zůstaly ve

vztahu: 40

3. ženy které by se

rozešly: 9
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Dále jsem vyhodnotila otázku č. 8, abych zjistila, zda ženy více než muži chtějí 

pomáhat psychiatrickému pacientovi. Zjistila jsem, že 52% (43) žen se přiklonilo 

k pozitivním odpovědím. Muži se přiklonily k pozitivním odpovědím ze 45% (14). Ženy tedy 

volily pozitivní možnosti o 7% častěji než muži. 16 % (13) žen, se přiklonilo k negativním 

odpovědím. 29% (9) mužů se přiklonilo k negativním odpovědím. Muži se tedy o 13% častěji 

vyjadřovali negativně k pomáhání psychiatrickému pacientovi. Porovnala jsem i neutrální 

odpovědi. Ty zaujmulo 32% (27) žen a 26% (8) mužů. Ženy tedy zaujmuly neutrální postoj o 

6% častěji než muži. Z výsledků vyplývá, že zkoumaný vzorek žen se přiklonil častěji 

k pomoci člověku, který byl opakovaně hospitalizován v psychiatrické léčebně. Potvrdil se 

tedy i můj druhý předpoklad první pracovní hypotézy. Tvrzení, že ženy častěji než muži 

ukončí milostný vztah, pokud byla u partnera diagnostikována schizofrenie, ale chtějí 

pomáhat psychiatrickému pacientovi, tedy platí. 

 

 

36% 

16% 

48% 

Graf č. 8:Předpoklad mužů ohledně setrvání ve vztahu s přítelkyní v 

případě diagnostikování duševní nemoci v % a v abs. číslech- PH2 

1. muži kteří zaujmuli

neutrální postoj: 11

2. muži kteří by se

rozešli:5

3. muži kteří by zůstali ve

vztahu: 15
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32% 

16% 

52% 

 Graf č. 9: Předpoklad žen ohledně možného pomáhání člověku, 

který byl opakovaně hospitalizován v psychiatrické léčebně - PH2 

1. neutrální: 27

2. negativní: 13

3. pozitivní: 43

26% 

29% 

45% 

Graf č. 10: Předpoklad mužů ohledně možného pomáhání člověku, 

který byl opakovaně hospitalizován v psychiatrické léčebně -PH2 

1. neutrální: 8

2. negativní: 9

3. pozitivní: 14



63 
 

 

PH3: Respondenti, kteří žijí ve městě, znají organizace nebo programy pomáhající 

duševně nemocným a jsou jimi ovlivněni 

Třetí pracovní hypotéza nebyla potvrzena. 

Ke zjištění, zda respondenti žijící ve městě znají organizace nebo programy 

pomáhající DN sloužila nejprve otázka č. 3, která nabídla možnost ovlivnění názoru na 

duševně nemocné osvětou v souvislosti s touto tematikou (např. webové stránky organizací, 

dny duševního zdraví atd.) Dále pak otázka č. 4, která objasnila, jaké respondenti znají 

organizace nebo programy, které jakkoli pomáhají duševně nemocným. 

Ovlivnění názoru na duševně nemocné osvětovými prostředky potvrdilo 25% (21) z 

respondentů žijících ve městě (85) a 31% (9) z dotázaných žijících na vesnici (29). Tento 

názor je tedy v obou lokalitách poměrně vyrovnaný. Skutečnost, že procentuální hodnota u 

respondentů žijících ve městě je dokonce o 6% nižší, vyvrací předpoklad, že respondenti 

žijící ve městě jsou více ovlivňováni a informováni o osvětových programech. 

 

  

25% 
31% 

75% 
69% 

město: 21 ovliněno osvětou, 64  jinými faktory venkov: 9 ovlivněno osvětou, 20 jinými faktory

Graf č. 11: Míra ovlivnění respondentů žijících ve městě a na venkově 

destigmazační osvětou v % a v abs. číslech - PH3 

respondenti ovlivněni osvětou respondenti ovlivněni jinými faktory
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U otázky č. 4 jsem zjistila, že část respondentů sice odpovídala, že zná organizace 

nebo programy, které jakkoli pomáhají duševně nemocným, ale tato odpověď 

nekorespondovala se skutečností. Nicméně odpověď ano označilo 25% (21) respondentů 

z města a 14% (4) respondenti z vesnice. Respondenti z vesnice odpověděli správně pouze ve 

třech případech a respondenti z města v jednom případě. Viz vyhodnocení otázky č. 4. 

Jelikož vyšla najevo skutečnost, že dotazovaní žijící ve městě, se častěji zmýlili ve 

svých odpovědích, místo bydliště u zkoumaného vzorku respondentů tedy nemělo vliv na 

informovanost o různých druzích osvěty. 

 

PH4: Respondenti navštěvující gymnázium přepokládají u duševně nemocného člověka 

pozitivnější vlastnosti, než respondenti ze SOU a SŠ.  

Čtvrtá hypotéza byla potvrzena. 

Ke zjištění, zda respondenti navštěvují SOU, SŠ nebo gymnázium mi posloužily 

v dotazníku otázky č. 2, 5, 7, 8 a 9. U otázky č. 2 jsem porovnávala takové odpovědi 

respondentů, které označovaly DN pozitivně vnímanými vlastnostmi. Byly to otevřenost, 

vysoké IQ, spíše apatie než agresivita a soběstačnost. Dvě z těchto odpovědí byly označovány 

studenty gymnázií nejvíce. Jedná se o vysoké IQ u DN, které bylo označeno ze 42,5% (17) 

respondentů u studentů gymnázií, ze 13% (4) u studentů SŠ a z 25% (11) respondentů v SOU. 

Druhá nejpozitivněji hodnocená odpověď žáky gymnázií se týká apatie DN. Dále byla 

odpověď označována neutrálně a nejméně bylo označováno negativních odpovědí. 37,5% 

(15) gymnazistů tedy odpovědělo, že je DN spíše apatický. Stejně odpovědělo jen10% 

středoškoláků a dále 23% učňů. Pozitivní odpovědi neznamenají odpovědi pravdivé. 

Nabízením těchto odpovědí jsem si chtěla ověřit, kteří respondenti budou na DN nahlížet 

nejvíce pozitivně. V pozitivním, i když nepravdivém náhledu, spatřuji více zúčastněný postoj 

k DN. Skutečnost, že žáci gymnázií se přikláněli nejvíce k možnosti vyššího IQ u DN, 

potvrdila můj předpoklad, že gymnazisté budou hodnotit DN pozitivněji, než žáci ostatních 

škol. Odpověď, týkající se apatie DN neurčuje sice pozitivní vlastnost, zato se plně distancuje 

od možnosti, že by duševně nemocní lidé byli vždy agresivní. Proto ji, stejně jako neutrální 

postoj k této otázce, vnímám opět pozitivně. I zde se potvrdila moje domněnka, že gymnazisté 

nebudou označovat DN, jako agresivního člověka. Otevřenost a soběstačnost předpokládali u 

DN nejvíce středoškoláci v obou případech 17% z nich, což podle mého názoru svědčí o tom, 

že také nemají, tak velké obavy z psychiatrických pacientů. Žáci SOU nezískali ani u jedné 
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odpovědi otázky č. 2 prvenství v označování pozitivních odpovědí, ale výsledky výzkumu 

jasně hovoří i o jejich pozitivním náhledu v těchto odpovědích. Např. 25% z nich předpokládá 

u DN spíše vysoké IQ a 23% z nich se výrazně distancuje od označení duševně nemocných 

lidí jako agresivních.  

Označené odpovědi na otázku č. 5 ukázaly vysokou míru pozitivní účasti k pomoci 

psychiatrickému pacientovi v nesnázích. Na SOU a SŠ by pomohlo duševně nemocnému, ať 

už bez obav nebo s obavami, 100% respondentů. Na gymnáziu označil pouze jeden 

respondent, že by psychiatrickému pacientovi nepomohl. Odpovědi svědčí o vysokém 

morálním kreditu respondentů všech tří typů škol. 

Pozitivní odpovědi na otázku č. 7 byly nejčastěji označovány opět studenty SŠ. 50% 

(15) z nich se přiklonilo k možnosti, že DN mají plnohodnotný život. Na SOU tak odpovědělo 

45% žáků. Gymnazistů tak odpovědělo jen 40%, což je ovšem 16 lidí z jejich celkového 

počtu. Nicméně gymnazisté se opět nepostavili k této otázce pozitivněji, než ostatní 

respondenti. 

Označené odpovědi na otázku č. 8 ukázaly opět poměrně vysokou míru pozitivní 

účasti k pomoci a vzájemné spolupráci s duševně nemocným člověkem. Respondenti 

z gymnázií stejně jako resp. ze SŠ totiž odpověděli z celých 60 -ti %, že spíše budou chtít 

pomáhat DN. Naproti nim, označilo tuto odpověď, pouze 36% resp. ze SOU. Tato otázka 

potvrdila opět vysoký morální kredit studentů gymnázií a SŠ a nezanedbatelný rovněž u 

studentů SOU. 

Otázka č. 9 se týkala osobního předpokladu možného postoje k duševně nemocnému 

životnímu partnerovi nebo partnerce. Byla jsem překvapena vysokými hodnotami počtů 

respondentů, kteří se přiklonili k možnosti: zůstanu ve vztahu. Nejvíce takto odpovídali opět 

respondenti z gymnázia a to 60% z nich. Na SŠ takto odpovědělo 57% respondentů a na SOU 

48% respondentů. Odpovědi dokládají, že u velkého procenta mladých lidí nehrají odlišnosti 

v milostném vztahu podstatnou roli. Je pravděpodobné, že u jiné věkové kategorie 

respondentů by tato otázka byla označována více negativně. 

Moje domněnka, že respondenti z gymnázií budou předpokládat v porovnání 

s ostatními typy škol často nejvíce pozitivní vlastnosti, byl na základě provedeného výzkumu 

potvrzen. Také jsem ovšem zjistila, že rovněž studenti SŠ předpokládají v mnoha případech 

pozitivní vlastnosti u DN a vyjadřují zvolenými odpověďmi vysokou míru účasti. Na rozdíl 

od gymnazistů, kteří odpovídali nejpozitivněji ve 4 případech, středoškoláci zvolili pozitivní 
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možnosti dokonce v 5 případech. Žáci SOU odpovídali na dané otázky nejméně pozitivními 

možnostmi, ale jejich náhledy na duševně nemocné spoluobčany jsou srovnatelné 

s gymnazisty i středoškoláky.  

Za účelem potvrzení stanovené hypotézy jsem porovnala odpovědi respondentů 

výpočtem průměrné hodnoty kladných odpovědí. Průměrná hodnota kladných odpovědí je u 

resp. ze SOU 38, 25% (tj. průměrně 17 resp. ze SOU) u resp. ze SŠ 40,5% (tj. průměrně 12 

resp. ze SŠ) a u resp. z gymnázia je to 45% (tj. průměrně 18 resp. z G). Jak jsem 

předpokládala, respondenti z gymnázia odpovídali pozitivněji než respondenti ze SŠ (o 4,5%) 

a než respondenti ze SOU o (6,75%). Výsledné hodnoty jsem dále využila ke grafickému 

znázornění a porovnání škol. 

Tabulka č. 13: Předpoklad pozitivních vlastností duševně nemocného člověka 

v postojích respondentů tří typů škol středního vzdělávání v abs. číslech a v % 

 

 

 

 

 

 

Odpověď na ot. č. 2 

Počet 

odp. 

v abs. č. 

/ v % 

 

SOU 

Počet 

odp. 

v abs. č. / 

v % 

 

SŠ 

Počet 

odp. 

v abs. č. 

/v% 

 

G 

 

 

 

Procentuálně 

nejvíce odpovědí 

 

Otevřenost 

 

4 / 9% 

 

5 / 17% 

 

5 / 

12,5% 

 

SŠ 

 

vysoké IQ 

 

11 / 25% 

 

4 / 13% 

17 / 

42,5% 

 

G 

 

Apatický 

 

10 / 23% 

 

3 / 10% 

15/ 

37,5% 

 

G 

 

Soběstačný 

 

5 / 11% 

 

5 / 17% 

 

4 / 10% 

 

SŠ 
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Odpověď na ot. č. 5 SOU 

 

SŠ 

 

G 

 

Nejvíce odp. 

Pomohl bych, bez obav 

nebo 

pomohl bych, ale 

s obavou, strachem. 

 

44 / 

100% 

 

30 / 

100% 

 

39 / 

97,5% 

  

SOU a SŠ 

Odpověď na ot. č. 7 SOU 

 

SŠ 

 

G 

 

Nejvíce odp. 

Plnohodnotný život. 20 / 54% 15 / 50% 16 / 40% 

 

SOU 

Odpověď na ot. č. 8 SOU 

 

SŠ 

 

G 

 

Nejvíce odp. 

Budu chtít pomáhat. 16 / 36% 18 / 60% 23 / 60% 

 

SŠ a G 

Odpověď na ot. č. 9 SOU 

 

SŠ 

 

G 

 

Nejvíce odp. 

Zůstanu ve vztahu. 21 / 48% 17 / 57% 23 / 60% G 

 

Průměrná hodnota 

kladných odpovědí v % 

 

38, 25% 

 

40,5% 

 

45% 

 

Gymnazisté odpovídali 

průměrně nejpozitivněji 
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Graf č. 12: Průměrná hodnota předpokladu pozitivních, negativních a neutrálních 

vlastností u duševně nemocného respondentů tří typů škol středního vzdělávání v % a v abs. 

číslech- PH4 

 

 

8 DISKUSE 

Výsledky svého orientačního výzkumného šetření bych ráda rozvedla v širších 

souvislostech a porovnala je s výsledky orientačního výzkumného šetření práce Mgr. Barbory 

Kolkové a jinými skutečnostmi týkající se problematiky stigmatizace duševně nemocných. 

Nejprve se budu zabývat souvislostmi zjištěných dat, které jsem získala vyhodnocením 

odpovědí na jednotlivé otázky položené respondentům v dotazníku. První otázka, která se 

zabývala mírou seznámení respondentů s duševně nemocným člověkem, mi sloužila k další 

identifikaci respondentů. 32%  respondentů z celku sice odpovědělo na otázku, zda znají 

duševně nemocného, kladně, nicméně 40% respondentů zvolilo kladnou odpověď 

s dodatkem: znám DN pouze okrajově. Označení této odpovědi může znamenat u některých 

respondentů skutečnost, že prakticky takového člověka neznají, nebo se pouze domnívají, že 

ho znají, nebo pouze předpokládají, že trpí duševní chorobou. Proto zjištěná data týkající se 

38,25% 

40,50% 

45,00% 

34,00%

36,00%

38,00%

40,00%

42,00%

44,00%

46,00%

SOU: 17 SŠ: 12 gymnázium: 18
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pozitivních odpovědí na tuto otázku nejsou směrodatná z hlediska opravdového seznámení 

respondentů s DN. Určují však procento všech respondentů, které se zabývá, ať už okrajově 

nebo více do hloubky vztahem s duševně nemocnou osobou. Z výzkumu vyplynulo, že ti 

respondenti, kteří se zabývají tímto vztahem, jsou také pozitivně ovlivněni ve svém náhledu 

na DN. Z této skutečnosti vyvozuji, že destigmatizační programy pro veřejnost, které 

zprostředkovávají lidem kontakt s psychiatrickými pacienty a nabízejí tak alespoň okrajové 

seznámení s duševně nemocnými spoluobčany, mohou veřejnost z velké míry pozitivně 

ovlivňovat v jejich postojích k DN. 

V závislosti na otázce ohledně míry seznámení s DN lze posoudit otázku ovlivnění 

názoru na DN. 46% (53) respondentů uvedlo, že je jejich názor na DN ovlivněn neznalostí a 

obavami vůči nim. 33% (38) respondentů k tomu dále označilo, že jsou ovlivněni reportážemi 

v tisku a v televizi. Tyto dvě odpovědi se nacházely v dotaznících u cca 50% případů vždy 

společně. 

Kolková, která tyto vlivy zkoumala u respondentů ve věku od 20 -ti let a výše, zjistila, že 

názor dvacetiletých až třicetiletých je ovlivněn neznalostí a obavami vůči duševně nemocným 

dokonce ze 64,29% (45) a ovlivnění podle jejích slov: „senzacechtivými a ne zcela 

pravdivými zprávami“ mělo vliv na 12,85 % (9) respondentů. Možnost odpovědi v dotazníku 

Kolkové: „senzacechtivé a ne zcela pravdivé zprávy“ 
45

 respondenty ovlivnila k vybírání 

jiných, než této odpovědi. Přesto procento resp., které toto ovlivnění přiznalo, je poměrně 

vysoké. Názory skupin respondentů podobného věku 18-19-ti letých a 20-30-ti letých jsou 

tedy nejvíce ovlivněny neznalostí a obavami vůči DN. Domnívám se, že zmíněná neznalost a 

obavy pramení z nedostatku informací na jednotlivých stupních vzdělávacího sytému.  

Tato otázka úzce souvisí i s otázkou pomoci duševně nemocnému. Celých 48% (55) 

respondentů uvedlo, že by kdyby je duševně nemocný pacient v areálu psychiatrické léčebny 

poprosil o pomoc, pomohlo by s obavou a strachem. Téměř stejné procento respondentů 

(rozdíl dvou respondentů) odpovědělo, že jejich názor na DN je ovlivněn neznalostí a 

obavami. Kolková ve svém orientačním šetření v této souvislosti zkoumala, zda by 

respondenti pomohli DN, jen v případě, kdyby se jednalo o život ohrožující situaci- 

odpovědělo tak 25% (57) respondentů. Je pravděpodobné, že ti kteří by se odhodlávali 

k interakci s duševně nemocným s obavami, by se rozhodovali také na základě závažnosti 

                                                           
1. 45

 KOLKOVÁ, B. Stigma duševní nemoci- mýtus nebo realita. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

v Brně, 2011. Diplomová práce. [online]. 2011. [cit. 2013-10-04]. Dostupné na WWW: 

http://is.muni.cz/th/363530/lf_m/stigma_dusevni_nemoci_Kolkova.pdf. (str. 83) 
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konkrétní situace. V míře odhodlání k interakci s neznámým člověkem s příznaky duševní 

nemoci jsem se domnívala, že by mohl být zajímavý rozdíl v počtu respondentů- mužů a žen. 

Muži však podle mých výpočtů nepředpokládali častěji, než ženy, že by pomohli duševně 

nemocnému v areálu psychiatrické léčebny. Odpověď ano, bez obav, označilo 48% (15) mužů 

a 57% (47) žen. Odpověď ano, ale s obavou a strachem, označilo 45% (14) mužů a 43% (36) 

žen. Ne odpověděl pouze jeden muž. 

Názory žen a mužů jsem porovnávala pouze v otázce týkající se jejich hypotetického 

vztahu s DN. Osobní předpoklad možného postoje k duševně nemocnému životnímu 

partnerovi nebo partnerce nevnímám jako příliš určující otázku z hlediska postoje k DN 

obecně. Volbu odpovědí na tuto otázku mohla určovat řada faktorů, mezi nimiž můžu 

jmenovat strach z dědičnosti choroby, duševní nemoc již v základní rodině, nebo charakterové 

vlastnosti respondenta. Proto zvolené odpovědi, které se přiklonily k možnosti: rozejdu se, 

nevnímám osobně příliš negativně. Nicméně jsem byla překvapena poměrně vysokými 

hodnotami počtů respondentů, kteří se přiklonili k možnosti: zůstanu ve vztahu. Nejkladnější 

možnost (určitě zůstanu ve vztahu) označilo celkem 25% (28) respondentů. Dohromady se ke 

kladným odpovědím: zůstanu ve vztahu, přiklonila víc než polovina- tedy 54% (71) 

respondentů. 34% (39) neví a 13% (14) předpokládá, že spíše nezůstane ve vztahu. Lidé ve 

věku kolem 18-ti let, většinou nepřemýšlejí o vztazích z natolik dlouhodobé perspektivy, 

proto prokázali poměrně vysokou míru tolerance k duševnímu onemocnění u životního 

partnera. 

Duševní choroba není veřejností nahlížena jako léčitelná nemoc, ale spíše jako životní 

pohroma, mnohdy opředená polopravdami a mýty. To potvrzují v mém orientačním 

výzkumném šetření i některé odpovědi k otázce ověřující znalost nebo osobní náhled 

respondentů na schizofrenní onemocnění. Celých 67% (76) respondentů zvolilo možnost tzv. 

rozdvojení osobnosti a jeden respondent doplnil dokonce další nesprávný výklad tohoto 

pojmu: „člověk žije dva životy, nepamatuje si, co dělá v jednom, či druhém.“ Nicméně 

někteří studenti po dalším optání na příznaky této choroby (dotazníkovém i ústním) její 

projevy částečně znali. V roce 2004 proběhnulo orientační šetření ohledně názorů na 

schizofrenii, které potvrdilo, že 82% respondentů ve věku 18-24 let ví, jak se schizofrenie 

projevuje. V tomto výzkumu je zajímavé sledovat procentuální počty respondentů, kteří 

neznají projevy schizofrenie. Jedná se vždy o hodnoty kolem 20-ti % u respondentů do 24 let 

od 64 let a respondentů vyučených a se základním vzděláním. Je patrné, že jde o skupiny lidí, 

ke kterým se nedostane tak široké spektrum informací týkající se této nemoci. 
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Reprezentativní výzkum v ČR Názory na schizofrenii v roce 2004 rovněž potvrdil, že: 

„Celkově jsou schizofrenici veřejností chápáni jako lidé: s problémy při vyrovnávání se 

s vnějšími požadavky a mezilidskými vztahy (84% souhlasných odpovědí „ano“); 

nevyzpytatelní ve svém chování a projevech (82%); citliví a duševně zranitelní (75%); 

vzbuzující u ostatních úzkost, obavy a nejistotu (71%); poznamenaní osudem (64%); 

násilničtí, nesmyslně agresivní a nebezpeční (43%).“ 

Nevyzpytatelnost byla tedy nejčastěji označovaná vlastnost lidí trpících schizofrenií. Osobně 

jsem ve svém výzkumu zjišťovala jiná data týkající se schizofrenie v otázce na názor o míře 

kvality života pacientů trpících tímto onemocněním. Odpovědi respondentů v mém 

orientačním výzkumném šetření, ukázaly, že 44% (51) respondentů se přiklání k možnostem, 

že DN žije spíše plnohodnotným životem, 39% (46) resp. předpokládá, že DN, žije spíše 

neplnohodnotným životem a 17% (19) resp. v této otázce zaujmulo neutrální postoj. Pozitivní 

a negativní postoje ke kvalitě života DN jsou tedy poměrně vyrovnané. Názor na kvalitu 

života je ovlivněn různými názory respondentů na plnohodnotný život a patrně také 

zmíněnými stereotypy týkající se lidí trpících schizofrenií. 

 

Zjistila jsem tedy, jak nahlíží skupina studentů ve věku 18 a 19 let na duševně nemocné 

spoluobčany, a jak by se zachovali při interakci s nimi. Nahlédla jsem osobní zkušenost a 

základní postoj této věkové skupiny k duševně nemocným lidem a zohlednila jsem, zda se zde 

promítá skutečnost, jaký typ středního vzdělávání navštěvují, a odkud pocházejí (město či 

venkov). Vzhledem k mnoha zajímavým výstupům, které vzešly z vyhodnocení odpovědí 

mého orientačního výzkumného šetření, považuji cíl praktické části mé práce za splněný. 
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ZÁVĚR   

Cílem této bakalářské práce bylo pokusit se definovat příčinu stigmatizace duševně 

nemocných.  Dále zjistit, jak o tomto závažném společenském tématu hovoří odborníci, a jak 

je možné proti stigmatizaci dnes bojovat. Poté následovalo zkoumání, jaké postoje k duševně 

nemocným spoluobčanům zaujímají lidé ve věku 18-19 let, které jsem oslovila 

prostřednictvím dotazníku v jejich školních skupinách.  

Výsledkem práce s knižními a elektronickými zdroji a odbornými články nejen z oboru 

sociologie a psychiatrie, je její teoretická část. Zde jsem se nejprve zabývala historií nazírání 

duševních poruch. Nesnažila jsem se o komplexní uchopení tématu, spíše jsem se pokusila o 

vystižení některých klíčových postojů odborné i laické veřejnosti v různých dobách. Pokusila 

jsem se nastínit, jaké události a filosofie ovlivňovaly vývoj těchto náhledů k duševně 

nemocným lidem a vyzdvihovala jsem události, které sama považuji pro tento vývoj za 

rozhodující. Snažila jsem se od doby Philippa Pinela nalézat i další reformátorské osobnosti, 

které svou činností dokázaly ve své době pozměnit vztah ať už lékařů nebo laické veřejnosti 

k duševně nemocným osobám, nebo k psychiatrii jako oboru. 

Považovala jsem za velmi důležité zmínit v dohledné době plánovanou restrukturalizaci 

psychiatrické péče, která patrně podpoří diskusi o stigmatu psychiatrických pacientů a bude 

nápomocná řešení tohoto společenského problému. Dále jsem uvedla na pravou míru některé 

mýty týkající se především schizofrenního onemocnění. Vyjmenovala jsem možné důsledky 

stigmatizace, jako jsou nízké sebevědomí, pocity beznaděje, izolace nemocných, zvýšená 

psychiatrická nemocnost, nezaměstnanost a bezdomovectví. Jsou dokladem toho, jak je 

jakákoli aktivita podporující destigmatizaci osob s psychiatrickou anamnézou potřebná.  

Do budoucna lze vnímat snahy o destigmatizaci a inkluzi duševně nemocných v ČR jako 

výzvu pro českou společnost, která ve svých destigmatizačních snahách mírně zaostává za 

jinými západními zeměmi. Další rozvoj komunitní psychiatrie a plánované rušení velkých 

psychiatrických léčeben pravděpodobně přinese mnohé nesnáze, ale z hlediska destigmatizace 

a vzájemné komunikace zdravých a nemocných se stane jistě klíčovým postupem. Tato 

společenská změna systému nabyde požadovaných kvalit až v té době, kdy se podaří zajistit 

péči pro všechny skupiny duševně nemocných lidí a jejich rodinných příslušníků. Mluvím 

především o duševně nemocných lidech bez domova, sociálně slabých rodinách s duševním 

onemocněním, duševně nemocných matkách a otcích a dětech osob s psychiatrickou 

anamnézou. Komunitní práce psychiatrických pacientů v ČR zaznamenává úspěchy již dnes. 
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Dále jsem popsala příklady destigmatizačního snažení u nás, mnohdy inspirované a 

ovlivňované snahami o destigmatizaci v zemích Evropské unie. Výsledky činnosti 

představených organizací a hnutí podtrhují důležitost zakládání nových skupin. 

Dále zmíněné společenské a kulturní aktivity samotných psychiatrických pacientů může 

laická veřejnost vnímat někdy jako bláznivé a bizarní projevy. Je však z hlediska 

destigmatizace nutné, aby společnost byla s duševní nemocí a všemi jejími zvláštnostmi 

konfrontována.  

V poslední kapitole teoretické části jsem se věnovala problematice akceptace duševní nemoci 

v rodině nemocného. Vyrovnávání se s nemocí v rodině je z velké míry závislé také na 

postojích a případné účasti dalších rodinných příslušníků a známých. Pochopení situace takto 

postižených rodin pomůže také k odstranění předsudků a mylných postojů, které dle výzkumů 

zaujímá značná část společnosti. 

Vyhodnocením podaných dotazníků v praktické části jsem si ověřila některé postoje 

respondentů na prahu dospělosti k duševně nemocným osobám. Jako možnou příčinu 

mytizace lze určit například početnou domněnku respondentů, že schizofrenie je rozdvojení 

osobnosti. Neznalost a obavy podle výzkumu ovlivňují náhled na duševně nemocné 

spoluobčany u 46 % respondentů a téměř všichni z nich (31% respondentů) potvrdili, že 

neznají ani okrajově duševně nemocného člověka. Dále výzkum odhalil zajímavé zjištění, že 

zkoumaný vzorek mladých lidí z pražských škol většinou nezná žádné organizace a programy, 

které jakkoli pomáhají duševně nemocným lidem. Seznámení s psychicky nemocnou osobou 

nebo získávání informací o duševních nemocech by přispělo k odstranění těchto obav a z nich 

pramenící stigmatizace. Nicméně mezi povzbudivé výsledky výzkumu patří zjištění, že 

poměrně značný počet respondentů se přikláněl k pozitivnímu hodnocení osobnosti duševně 

nemocného člověka a předpokládal vlastní pozitivní interakci s ním.  

V RVP pro základní vzdělávání i gymnaziální vzdělávání je obsažena snaha zlepšit 

informovanost žáků a studentů v oblasti duševních a behaviorálních poruch, ale není zde 

zmínka o objasnění kategorie duševních nemocí. Také školní skupiny oslovených 

respondentů mi ve většině případů ústně potvrdily, že se na ZŠ, ani ve škole kterou navštěvují 

s tématem duševní nemoci nesetkali. Věřím, že pokud se v budoucnosti podaří prosadit téma 

duševních nemocí např. v předmětu Výchova ke zdraví, budou mít žáci větší možnost 

načerpat informace o duševně nemocných potřebné pro život již na ZŠ. 
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Díky těmto zjištěným faktům považuji cíl práce za splněný. Je mým přáním, ať je tento 

dokument dobrým podkladem k jejich další práci. 
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Dotazník 

Milí respondenti, 

jsem studentkou oboru Výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě UK a nyní píši bakalářskou práci s názvem 

Problém společenské stigmatizace a postoje vybraných skupin studentů v Praze k duševně nemocným 

osobám. 

Ke své práci potřebuji získat relevantní informace. Proto vás prosím, abyste pravdivě vyplnili tento dotazník. Je 

anonymní a poslouží mi pouze k bakalářské práci. Pokud vás budou výsledky tohoto šetření zajímat, kontaktujte 

mě na email: misi.blazkova@email.cz,  ráda se o ně s vámi podělím. 

 
Děkuji Vám za spolupráci.  Michaela Blažková 

 

 
Prosím, podtrhni či doplň následující údaje. 

Pohlaví:         žena    muž                                 

Věk:…… 

Bydlím:         ve městě       na vesnici     

Navštěvuji:     SŠ               Gymnázium               SOU 

 

1. Znáš duševně nemocného člověka? Zakroužkuj pouze jednu odpověď. 

a) Ne, neznám. 

b) Ano, ale pouze okrajově. 

c) Ano, znám ho osobně, vídáme se pravidelně. 

d) Ano, znám ho dobře.  Jedná se o někoho z rodiny, kamaráda, přítele. 

 

2. Na stupnici 1 - 7 zakroužkuj míru dané vlastnosti, kterou předpokládáš u duševně nemocného člověka. 

Číslo 4 znamená neutrální předpoklad nebo nevím. 

 

uzavřenost a samotářskost   1      2     3      4     5    6     7  otevřenost a společenskost 

nízké IQ    1      2     3     4      5     6     7  vysoké IQ 

nebezpečnost, agresivita   1      2      3      4      5       6     7  pasivita, apatie 

nesoběstačnost   1      2      3      4      5     6     7   soběstačnost  
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3. Co si myslíš, že nejvíce ovlivňuje tvůj názor na duševně nemocné? Zakroužkuj libovolný počet odpovědí                                                                           

případně doplň možnost f) 

a) reportáže v tisku a televizi  

b) neznalost a obavy vůči duševně nemocným lidem  

c) osvěta v souvislosti s touto tematikou (např. webové stránky organizací, dny duševního zdraví atd.) 

d) obraz psychiatrického pacienta v uměleckých dílech (literatura, film atd.) 

e) vlastní zkušenost s duševně nemocným člověkem 

 

4. Znáš organizace nebo programy, které jakkoli pomáhají duševně nemocným?  

Ano.   Pokud ano, jaké:…………………………………… ……………………….       Ne.         

            

5. Pomohl bys duševně nemocnému v areálu psychiatrické léčebny (např. dezorientovaný, zmatený, 

apod.), pokud by tě požádal o pomoc? 

a) Ano, bez obav. 

b) Ano, ale s obavou, strachem. 

c) Ne. 

6. Co je to schizofrenie?       Vyber jednu či více odpovědí- nebo doplň možnost d) s vlastním vysvětlením. 

a) těžká porucha osobnosti (impulzivní chování, agrese) 

b) tzv. rozdvojení osobnosti (střídavé výpadky paměti) 

c) porucha mnoha duševních funkcí (myšlení, vnímání, emotivity) 

 

U následujících otázek na stupnici od 1 do 7 vyber míru svého předpokladu. Číslo 4 znamená neutrální 

předpoklad nebo nevím. 

7. Myslíš, že lidé trpící schizofrenií mohou žít plnohodnotný život (mít rodinu, práci, koníčky apod.) ? 

plnohodnotný život   1      2      3      4       5     6     7  neplnohodnotný život 

 

 

8. Byl/byla bys ochoten/ochotna  pomáhat člověku, který byl opakovaně hospitalizován v psychiatrické 

léčebně? 

budu chtít pomáhat  1      2      3       4      5     6     7    nebudu chtít pomáhat 

 

 

9. Byl /byla bys pro rozchod, z důvodu diagnostikování vážné duševní nemoci u tvého partnera/partnerky. 

zůstanu ve vztahu  1       2       3     4      5      6      7  rozejdu se 


