
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Pedagogická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

 

 

Diplomová práce:  

Psychoterapeutické přístupy k jedincům s psychotickým 
onemocněním 

 

 

 

 

 

Autorka diplomové práce: Martina Burianová 

Vedoucí diplomové práce:  PhDr. Tereza Soukupová PhD. 

© Praha 2013 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím literatury 

uvedené na konci práce v seznamu použité literatury. 

 

V Praze dne 25.6.2013 

 

……………………………………Martina Burianová 

 
 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí práce PhDr. Tereze Soukupové, Ph.D. za 

odborné vedení diplomové práce.  

 

 

 

 

 



4 

 

Abstrakt: 

Ve své práci mapuji zkušenosti psychoterapeutů s klienty s diagnózou 

schizofrenie. Práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou účinné faktory v psychoterapii 

jedinců s psychotickým onemocněním, konkrétně s jedinců diagnózou schizofrenie. 

Výzkum podrobně popisuje psychoterapeutickou praxi čtyř klinických psychologů  - 

psychoterapeutů. Terapeuti byli vybráni tak, aby zastupovali různé 

psychoterapeutické směry. Data byla sesbírána metodou polostrukturovaného 

rozhovoru a následně analyzována pomocí metody zakotvené teorie. Ve své práci 

odhaluji, které konkrétní faktory zohledňují jednotliví psychoterapeuti v terapii 

s klienty s tímto onemocněním, a jak tyto faktory kombinují tak, aby psychoterapie 

byla z jejich pohledu účinná.  

 

 

Klí čová slova: psychóza, schizofrenie, psychoterapie, účinné faktory  
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Abstract:  

In this study I try to survey experiences of psychotherapists who work with 

people that are diagnosed with schizophrenia disorder.  The goal of this study is to 

find out what therapeutic factors contribute to effectiveness of such psychotherapy. 

The study is a detailed description of work experience of four clinical psychologists 

– therapists. The therapists were chosen in a way to represent variety of 

psychotherapeutic schools. Data were collected with the use of semistructured 

interview and then analyzed with the use of Grounded Theory Method. The study 

shows particular psychotherapeutic factors that are used by individual 

psychotherapists and how are these factors combined so such combination 

contributes to the effectiveness of psychotherapy.  

 

Key words: psychosis, schizophrenia, psychotherapy, effective psychotherapeutic 

factors 
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Úvod 
 

 Současné výzkumy týkající se léčby schizofrenie potvrzují stále lepší 

účinnost psychofarmakologické léčby, která pomáhá eliminovat především pozitivní 

symptomy, takže lidé s tímto onemocněním mohou vést kvalitnější život. Na druhou 

stranu je ale z těchto výzkumů patrné, že medikace sama o sobě, i když působí 

příznivě, nedokáže postihnout všechny problémy, které z onemocnění vyplývají. I po 

zaléčení mohou přetrvávat například kognitivní deficity, poruchy myšlení, lidé se 

schizofrenií selhávají v osobních i jiných rolích, obtížně si hledají a udržují 

zaměstnání a často se v jejich vztazích objevují konflikty, které nezvládají řešit.  

 Ze strany odborné i laické veřejnosti vychází naléhavá potřeba tyto problémy 

nějak zvládnout. Schizofrenie je nemoc velmi závažná a těm lidem, kteří jí 

onemocnění, ale i lidem v jejich blízkém okolí může zásadním způsobem snižovat 

kvalitu života. 

 Ukazuje se, že právě ty problémy, které zůstávají medikací nevyřešené, 

mohou pomoci pozitivně ovlivňovat různé psychosociální intervence. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o velmi komplexní onemocnění, nelze jednoznačně určit jeden 

typ intervence jako nejvhodnější. Zkoušejí se jejich různé kombinace a varianty. 

Nemocní schizofrenií mají různé symptomy, které se projevují různou intenzitou a 

trváním, nemoc se projevuje vždy o něco jinak v jejích jednotlivých fázích, ale navíc 

také osobnost nemocných a jejich potřeby, možnosti a schopnosti jsou velmi 

variabilní. Z této komplexnosti vyplývá nutnost kombinování a individuálního 

přizpůsobování jednotlivých intervencí.  

 Jednou z možných psychosociálních intervencí je psychoterapie. Aktuální 

výzkumy v této oblasti se zaměřují mimo jiné na sledování účinnosti různých 

psychoterapeutických směrů a zamýšlejí se nad možnostmi jejich využití. Vesměs se 

shodují na tom, že není účinné následovat pouze jediný směr a pracovat pouze 

jedním určitým způsobem právě z důvodu výše popisované komplexnosti 

onemocnění.  
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 Ve svém výzkumu se snažím zmapovat zkušenosti psychoterapeutů, 

reprezentujících vybrané směry, kteří ve své klinické praxi pracují s jedinci 

s diagnózou schizofrenie. Konkrétně se pokouším pochopit, co vše hraje roli 

v účinnosti psychoterapie schizofrenie.  

 Pro účely výzkumu jsem zvolila kvalitativní analýzu rozhovorů 

s psychoterapeuty, kteří mají zkušenost s psychoterapií klientů s diagnózou 

schizofrenie. Rozhovory jsem pak následně zpracovávala pomocí metody zakotvené 

teorie autorů Strausse a Corbinové.  

 Práci rozděluji na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se 

zabývám obecně problematikou schizofrenie, její léčbou a vybranými tématy 

z oblasti psychoterapie. V úvodu praktické části práce nejprve vymezují cíl výzkumu 

a popisuji výzkumné otázky. Dále charakterizuji výzkumný soubor, představuji 

probandy různých terapeutických směrů a jejich pracoviště. Následně popisuji 

metodu sběru dat a představuji metodologii použitou k analýze rozhovorů. V další 

části prezentuji analýzu rozhovorů, při které jsem s využitím metody zakotvené 

teorie nacházela jednotlivé kategorie. Jak jsem přemýšlela o jejich podstatě, začala 

jsem mezi nimi objevovat jednotlivé vztahy. Na základě těchto vztahů pak 

odpovídám na výzkumné otázky. V diskuzi se pokouším o vlastní interpretaci dat 

vzešlých z analýzy rozhovorů. V závěru se pokouším o syntézu výsledků výzkumu a 

poukazuji na jejich význam. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1. Vymezení schizofrenie 

1.1. Psychózy  
 

 „Schizofrenie je závažné psychotické onemocnění“ (Libiger in Höschl, 2004, 

str. 352). Souvislost psychózy a schizofrenie popisuje například Probstová: 

„Psychóza je obecný sběrný pojem, stejně jako schizofrenie, která je často 

s psychózou ztotožňována“ (Probstová in Pěč a Probstová, 2009, str. 34).  

O psychózách hovoří například Praško (2001), Raboch a Zvolský (2001), Pěč 

a Probstová (2009) a další. Popisují psychózu jako takové onemocnění, jehož 

základní charakteristikou je porucha kontaktu s realitou. V psychóze člověk jinak 

vnímá, myslí a prožívá. Není to jeden stav nebo jedna nemoc, ale celá řada prožitků. 

Změny v myšlení, vnímání a citech nabývají velké intenzity a člověk nedokáže 

odlišit, co je skutečné a co ne.  

1.2. Definice schizofrenie 
 

 Například Raboch a Zvolský (2001) vymezují schizofrenii jako závažné 

psychotické onemocnění, které významně narušuje schopnost srozumitelně jednat a 

chovat se v souladu s okolím.  

 Při vymezování schizofrenie je možné opřít se také o pojetí Libigera.  Chápe 

schizofrenii jako pojem, který pomáhá ve zkratce formulovat nález a utřídit, co 

nemocný prožívá.  Pojem slouží i k předvídání průběhu léčby onemocnění. Příznaky 

a projevy jsou objektivně pozorovatelné a popsatelné, avšak podstata těchto projevů 

a příznaků není známa. Onemocnění není jasně ohraničené. „Symptomy schizofrenie 

nejsou specifické. Jsou vnějším projevem narušené duševní funkce nebo její 

kompenzací. Mohou se vyskytovat jako příznaky u jiných duševních poruch, ale také 

ve zdravé populaci“ (Libiger in Höschl, 2004, str. 353). Z výše uvedeného je zřejmé, 

že schizofrenii nelze jasně ohraničit a definovat. Ve vymezení nemoci si odborníci 

pomáhají souborem pozorovatelných symptomů a projevů, které sdružují do 
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syndromů a klasifikují v rámci společensky konstruovaných systémů, například 

diagnostických klasifikací.  

1.3. Diagnostika schizofrenie 
 

 „Diagnóza onemocnění vede ke stanovení hypotézy o tom, jak bude nějaké 

onemocnění probíhat a jak ho lze ovlivnit. Má zásadní vliv na volbu dalšího postupu 

lékaře, zdravotníků i všech, kteří mohou nemocnému pomoci. Je také důležitou 

informací pro nemocného“ (Libiger in Höschl, 2004, str. 357).  

 

 Barbato (1998) uvádí, že v důsledku absence biologických markerů, musí být 

schizofrenie diagnostikována na základě vyšetření duševního stavu pacienta.  

Například Libiger popisuje, že klinická diagnóza schizofrenie se opírá o studium 

anamnézy a duševního stavu. Jedná se o sběr údajů o prožívání a chování pacienta, 

který je nezbytně doplňován vlastním pozorováním. Stanovení diagnózy je 

nejednoznačné: „V současné době neznáme žádný jednoznačný specifický příznak 

schizofrenie ani v oblasti psychopatologie, ani v oblasti tělesné a laboratorní 

diagnostiky“ (Libiger, in Höschl, str. 357). Příznaky schizofrenie mají různou váhu 

pro diagnostiku a ta se mění podle jejich kontextu. V tomto případě kontext znamená 

přítomnost nebo chybění jiných příznaků, životní situace a postoje pacienta. 

Diagnostická vodítka přítomnosti či nepřítomnosti charakteristik onemocnění 

poskytují mezinárodní klasifikační systémy.  

 

 Barbato (1998) porovnává dva nejužívanější klasifikační systémy. Těmi jsou 

Diagnostický a statistický manuál duševních onemocnění a Mezinárodní klasifikace 

nemocí. Studie shrnuje, že oba systémy se z velké míry překrývají, nicméně systém 

Mezinárodní klasifikace nemocí je pravděpodobně vhodnější pro celosvětové užití. 

Mezinárodní klasifikace nemocí  

 

Po dobu minimálně jednoho měsíce se objevuje alespoň jeden z těchto syndromů, 

symptomů a znaků: 

a) vkládání, odjímání, ozvučování myšlenek, myšlenkové echo,  
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b) bludy kontrolování, ovlivňování nebo ovládání, zřetelně se projevující 

pohyby těla nebo končetin nebo zvláštní myšlenky, činnosti nebo pocity; 

bludné vnímání,  

c) halucinace hlasů ve formě nepřetržitých komentářů pacientova chování nebo 

hlasů komentujících pacienta mezi sebou nebo jiný typ hlasů přicházejících 

z nějaké části těla,  

d) neustálé bludy jiných typů, kulturně nepatřičné týkající se například 

náboženské nebo politické identity, nadlidských schopností (např. kontrola 

počasí, komunikace s mimozemšťany). 

Nebo alespoň dva z následujících symptomů a znaků po dobu alespoň 

jednoho měsíce: 

e) přetrvávající halucinace různých modalit doprovázené prchavými nebo 

necelistvými bludy bez jasného afektivního obsahu nebo doprovázené trvale 

zvýšeným sebehodnocením; pokud se objevují každý den po týdny nebo po 

měsíce,  

f) přerušování souvislého toku myšlení vyúsťující v inkoherenci či irelevanci 

řečového projevu nebo produkci neologismů,  

g) katatonní chování projevující se vzrušením, nástavou nebo voskovou 

ohebností; negativismus, mutismus a stupor, 

h) „negativní symptomy“ jako zřetelná apatie, ochuzení řeči a ploché nebo 

nepřiměřené odpovědi, řičemž musí být jasné, že se nejedná o depresi nebo 

reakci na neuroleptika (Motlová in Motlová a Koukolík, 2004).  

Výše uvedené symptomy jsou vodítkem k diagnóze schizofrenie, ale jasné 

rozhodnutí o diagnóze by mělo následovat vždy po detailní diferenciální diagnostice, 

jak uvádí například Libiger in Höschl (2004).  Stanovení diagnózy je v ideálním 

případě procesem delším, než jen posouzením aktuální shodnosti chování a prožívání 

s výčtem symptomů vyhledatelných v klasifikaci. Hranice mezi schizofrenií a 

ostatními psychotickými poruchami jsou totiž nejasné, obzvláště v průběhu raných 

stádií nemoci.  
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1.4. Klinický obraz 
 

Klinický obraz popisuje například Motlová (in Motlová a Koukolík, 2004). 

Při klinickém vyšetření se zjišťují poruchy vnímání, myšlení, jazyka, emocí, 

motoriky a kognitivních funkcí. Sledují se specifické příznaky a dysfunkce 

v sociálních a pracovních rolích. Mezi sledované příznaky patří bludy, halucinace, 

dezorganizované myšlení a řeč, dezorganizované chování, katatonie a poruchy 

emocí.  

1.4.1. Bludy 

 

 Bludy jsou výrazným symptomem, který se vyskytuje až u více než 90% 

nemocných schizofrenií (Motlová in Motlová a Koukolík, 2004). Může doprovázet 

nemocného nejen v průběhu ataky či relapsu, ale i v období relativního klidu, 

v období remise. Výrazně zasahuje do interpretace světa a sebepojetí nemocného a je 

jedním z faktorů, který může velmi ovlivňovat průběh léčby, respektive 

psychoterapie.  

 

 Například Raboch a Zvolský se při definování bludů odkazují na prof. 

Myslivečka. Jeho definici pokládají za stále jednu z nejvýstižnějších: „Blud je mylné 

přesvědčení, vzniklé z chorobných duševních předpokladů na chorobném 

psychotickém podkladu, kterému nemocný věří a které má patický vliv na jeho 

jednání“ (Mysliveček in Raboch a Zvolský, 2001, str. 114). Definovat blud pouze 

jako mylné přesvědčení podle autorů není dostatečné, protože taková přesvědčení 

vznikají v rámci normální psychiky. Až kritérium vzniku na chorobném podkladu 

vymezuje patický charakter bludu. Stojí na patické emoci. Základem bludu je tedy 

chorobný emoční stav nemocného, patická nálada. Ta vzniká v důsledku 

onemocnění. Porucha myšlení je vysvětlením toho, proč se nemocný cítí tak, jak se 

cítí. Blud tedy jakoby pomáhá na racionální rovině pochopit situaci a může přinést 

úlevu.  

 Podle Motlové (in Koukolík, 2004) při vzniku bludu hraje roli chybná 

interpretace vjemů či prožitků. Pro schizofrenii uvádí jako nejčastější bludy 

vztahovačnosti (kdy si pacient vztahuje různé situace ke své osobě), paranoidně 
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perzekuční bludy (pocit pronásledování) a bludy kontrolování a ovlivňování (pocit 

působení nebo ovlivňování na dálku). Nezřídka se vyskytují i religiózní bludy, které 

jsou klinický významné, protože jsou spjaty s horším terapeutickým výsledkem. 

Nositelé religiozních bludů jsou oproti ostatním pacientům se schizofrenií vážněji 

nemocní, časté je u nich sebepoškozování.  

 

 Motlová také mluví o psychologických mechanizmech, které se podílejí na 

vzniku paranoidně perzekučních bludů. Jsou jimi prvotní zkušenost, abnormality 

vnímání, motivační faktory a porucha zpracování informací. Například prvotní 

negativní zážitky pak mohou mít souvislost s kognitivní zranitelností nemocného a 

vést k paranoidnímu myšlení (in Motlová a Koukolík, 2004). 

1.4.2. Halucinace 

 

 Halucinace jsou klasifikovány spolu s iluzemi jako poruchy vnímání 

(Motlová in Motlová a Koukolík, 2004; Raboch a Zvolský, 2001 a daší). Jsou 

charakterizovány jako vjemy bez zevně existujícího objektu. Nemocný je o vjemu 

přesvědčen a nelze mu ho vyvrátit. U schizofrenie se nejčastěji vyskytují sluchově 

halucinace, časté jsou i zrakové a taktilní halucinace. Sluchové halucinace mívají 

nepříjemný obsah, nejčastěji jde o výhrůžky nebo nadávky. Nemocný může slyšet 

elementární zvuky, jednotlivé hlasy nebo více hlasů najednou. Charakteristické 

bývají hlasy komentující pacientovo myšlenky či chování. Pacientovi radí, kritizují, 

přikazují, ale i konejší. 

1.4.3. Dezorganizované myšlení, řeč a chování 

 

 Motlová (in Motlová a Koukolík, 2004) navrhuje na poruchy myšlení a řeči 

pohlížet jako na součást širší poruchy, která spočívá v distorzi skutečnosti, chování a 

poruchách myšlení. Nemocný není například schopen udržet téma konverzace, ztrácí 

se asociace a tangencialita, zaobírá se slovy nebo frázemi, projevu chybí smysl. 

Extrémem může být takzvaný „slovní salát“. Mohou se objevovat neologismy, řeč 

bývá chudá v důsledku nedostatečného myšlení nebo se může náhle zarazit. U 

schizofrenie je časté i symbolické myšlení, kdy nemocný přisuzuje jevům mystický, 

symbolický význam. Důsledkem ztráty soudržnosti afektu, řeči, myšlení a pohybu je 
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nápadnost chování. Zvláštním, pro schizofrenii charakteristickým syndromem je 

katatonní syndrom. Jsou to pohyby a úkony variující mezi extrémní pohyblivostí a 

stuporem, kde pohyb chybí. U nemocného můžeme sledovat chování, které je 

charakteristické například nepřirozeností nebo neadekvátností vzhledem k situaci, 

obřadností, stereotypií, automatickými reakcemi na nesmyslné podněty, nástavami 

v jedné pozici, ztuhlostí končetin, nevhodnými grimasami, automatickým 

opakováním projevů druhého člověka, výrazným psychomotorickým neklidem a 

dalšími.   

1.4.4. Poruchy emocí 

 

Poruchy emocí, tedy pocitů, afektů, nálady a motivace u schizofrenie 

nabývají formy oploštění efektivity, apatie a anhedonie, neadekvátního afektu a 

dalších. Výzkumy i klinicky bylo zjištěno, že emoce variují v souvislosti s fázemi 

onemocnění (Motlová in Motlová a Koukolík, 2004).  

  

1.4.5. Kognitivní dysfunkce  

 

 Například Svoboda (2012); Libiger (in Höschl, 2004) nebo Obereignerů  

(2011) hovoří o kognitivní dysfunkci. Spočívá v narušení poznávacích schopností. 

Týká se oblasti paměti včetně pracovní paměti, exekutivní funkce a pozornosti, která 

paralelně ovlivňuje další psychické funkce. Dysfunkce souvisí také s postižení 

schopnosti učit se a to zejména informacím podávaným verbální formou. Z definice 

kognitivního deficitu jsou vyjmuta narušení, která jsou v přímé souvislosti 

s psychotickými symptomy či farmakologickou léčbou.  

 

 Dle Obereignerů (2011) se kognitivní deficit projevuje nemluvností ve 

smyslu omezení množství spontánní řeči a informací obsažených v řeči, omezeným 

prožíváním a expresí emocí, nedostatkem příjemných pocitů, stahováním se ze 

společnosti, apatií a nesoustředěností, která zasahuje všechny cílené činnosti pacienta 

a je patrná v rozhovoru.  
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 Svoboda (2012) kognitivní deficit chápou jako jádrový příznak schizofrenie. 

Příznak je přítomný před manifestací psychózy, je příčinou sociální maladaptace 

v momentě odeznění pozitivních příznaků a je spojován se specifickými abnormitami 

v centrální nervové soustavě.  

 

 Jak píše také například Libiger (in Höschl, 2004), u kognitivního deficitu se 

zdá, že jde spíše o poruchu dostupnosti informací než jejich vymizení. Tato 

domněnka je odvozována za skutečnosti, že nemocný někdy při testování selže, ale 

jindy uspěje a proto nelze mluvit o vymizení, ale spíš například o aktuální 

nedostupnosti informace.  Například v oblasti pracovní paměti se odkazují na 

metaforu poznámkového bloku: „Nemůžeme – li něco z takového mentálního 

notýsku přečíst, naše jednání ztrácí řídící podněty a našim myšlenkám chybí 

plynulost a kontext“ (Libiger in Höschl, 2004, str. 396). Autor mluví o neschopnosti 

vyvolat informace z paměti a použít souvislost, která organizuje chování. Poruchu 

kognice dává do souvislosti s takzvanými negativními symptomy a se syndromem 

dezorganizace.  

 

 Kognitivní dysfunkce je trvalá, v období remise se nevrací na původní úroveň 

a u části nemocných může progredovat. Má vliv na každodenní fungování a souvisí 

úzce se sociálními dovednostmi. Je spojován s nízkou kvalitou života a neschopností 

nemocných žít samostatně, a se selháváním při výkonových situacích (Svoboda, 

2012).   

 

 Obereignerů konstatuje možné výhody případného zařazení kognitivního 

deficitu mezi diagnostická kritéria schizofrenie. Zařazení by „náležitě zvýšilo 

pozornost kliniků pro kritérium, které pomáhá lépe zvážit dlouhodobou prognózu. 

Zařazení kognitivního narušení mezi diagnostická kritéria by také mohlo dále zvýšit 

zájem výzkumu o léčebné postupy, které zlepšují kognitivní fungování“ 

(Obereignerů, 2011, str. 102). Zjištění závažnosti kognitivního narušení může být 

užitečnou informaci, která by mohla umožnit kvalitnější léčbu. Například při využití 

integrovaného psychoterapeutického programu. „Trvalé kognitivní postižení a s ním 

spojená případná invalidita plynou častěji z přítomnosti negativní symptomatiky a 

kognitivních deficitů, které mají závažnější a dlouhodobější dopad než zdánlivě 
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dramatický průběh nemoci s bohatou bludnou a halucinatorní produkcí“ 

(Obereignerů, 2011, str. 104).  

1.4.6. Negativní a pozitivní příznaky 

 

 Příznaky schizofrenie se typicky rozdělují na negativní a pozitivní (Motlová 

in Motlová a Koukolík, 2004; Praško, 2001; Libiger in Höschl, 2004). Mezi takzvané 

pozitivní symptomy se řadí bludy a halucinace. Normálně se u zdravých lidí 

nevyskytují. Negativní symptomy jsou ochuzení citového prožívání, ochuzení 

mimiky, poruchy pozornosti, ambivalence a snížená vůle nebo její úplná ztráta. 

Negativní symptomy bývají spojovány s dysfunkcí frontálního laloku mozku, 

frontální kůra se dává do souvislosti s kognitivními funkcemi, emočním nábojem 

spontaneitou, motivací a schopností organizace jednání. Libiger (in Höschl, 2004) 

považuje negativní symptomy za jádrové. Zdůrazňuje, že byly identifikovány jako 

typické prodromální příznaky. Sledování těchto příznaků zvyšuje pravděpodobnost 

zachycení přicházející ataky.   

 

1.5. Epidemiologie  
 

 Například Libiger (in Höschl, 2004) nebo Motlová (in Motlová a Koukolík, 

2004) pojednávají o epidemiologii schizofrenie. Prevalence schizofrenie se pohybuje 

mezi 1,4  - 4,6 případů na 1000 obyvatel. Incidence se uvádí v rozmezí přibližně 0,7 

– 4,2 na 1000 obyvatel. Mortalita je dvojnásobná v porovnání se zdravou populací. 

Riziko suicida se uvádí mezi 20% až 40%, dokonané suicidum u 10% obyvatel.  

Epidemiologický výzkum schizofrenie má ale řadu omezení. Ta vyplývají 

hlavně z nejistoty kolem kulturní variability diagnostického konstruktu schizofrenie, 

nedostatečné shody na tom, jak vypadá začátek onemocnění a variability prevalence 

v různých populacích. Epidemiologické studie využívají různých diagnostických 

kritérií a systémů a docházejí k různým výsledkům (Libiger in Höschl, 2004). 
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1.6. Etiologie a patogeneze 
 

 Etiologií a patogenezí schizofrenie se zabývají například Orel, (2012), Libiger 

(in Höschl, 2004) a další. Etiologie schizofrenie není známá. Pouze se předpokládá 

multifaktoriální etiologie a mnohočetné patologické vlivy. Nejčastější modely 

etiologie vycházejí z pojetí bio-psycho-sociálního. Existuje mnoho teoretických 

koncepcí vzniku a udržování patologie. Nálezy v oblastech infekční, genetické, 

biochemické, metabolické, hypotézy zasahující do oblasti výhradně psychosociálních 

příčin, ale i hypotézy pracující s oběma možnostmi. Záleží na tom, jak hodnotíme 

funkční stav lidského organismu. Na onemocnění je možné dívat se více optikami. 

Nejčastěji fyziologickou, psychologickou a sociální. V každé je možné nalézt nějaké 

známky narušené funkce.  

 

Zhruba od 70. let 20. století převažuje takzvaná neurovývojová teorie 

etiologie a patogeneze onemocnění (Raboch a Zvolský, 2001; Libiger in Höschl, 

2004; Praško, 2001), ve které se jedná o představu, že schizofrenie je důsledek 

vzájemného působení dvou faktorů dispozice a zátěže. „Dědičná a/nebo získaná 

vloha disponuje k selhání adaptivních funkcí duševního života pod vlivem zátěže. 

Výsledkem je nepřizpůsobivé prožívání a chování, které prohloubí snížení odolnosti 

jedince a vyústí do klinické manifestace onemocnění“ (Höschl, 2004, str. 375). 

Tradiční představa o vlivu patogenní události na zdravý organismus je dnes již 

většinou opuštěna. Teorie vlohy a zátěže tvoří srozumitelný obecný rámec 

vycházející z poznatků z oblastí bio-psycho-sociálních. Praško pro představu 

neurovývojové teorie popisuje: “Zdraví lidé dokáží zevní podněty i vnitřní podněty 

(tělesné podněty, vlastní myšlenky) vnímat uspořádaně bez toho, aby je stále znovu a 

znovu hodnotili. Nemocní schizofrenií tyto podněty nedokáží správně zpracovat. 

V důsledku určité poruchy pozornosti a zpracování informací nedokáží dobře 

rozlišovat mezi důležitým a nedůležitým a tak se stane, že mohou být zaplaveni 

podněty, které přesahují schopnost je utřídit a pochopit“ (Praško, 2001, str. 19).  

 

 Pojetí schizofrenie z hlediska multifaktoriální etiologie a mnohočetných 

patologických vlivů podněcuje výzkumy v mnoha oblastech. Na biologické rovině 

jsou zkoumané oblasti genetiky, morfologie, biochemie, elektrofyziologie a další. Na 
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rovině sociální a psychologické jsou to oblasti jako emoční expresivita, životní 

událost a poruchy komunikace v rodině (Libiger in Höschl, 2004). Motlová (in 

Motlová a Koukolík, 2004) uvádí i poruchy související s jazykem a jeho významy. 

 

 Například Foitová v souvislosti s nutností systémového zabezpečení a 

komplexní péče popisuje mnohočetnost pohledů na projevy lidského organismu: 

“Funkční stav lidského organismu lze zachytit od mikroskopické úrovně – buněčné, 

subcelulární a dokonce molekulární (např. genové exprese), přes úroveň 

fyziologickou (včetně biochemických pochodů), orgánovou a systémovou až po 

úroveň psychologickou a sociální“ (Foitová in Pěč a Probstová, 2009, str. 214).  

1.6.1. Psychosociální faktory podílející se na vzniku onemocnění  

Emoční expresivita 

 

V současnosti se v zásadě psychologické a sociální faktory nevnímají optikou 

prvotní příčinnosti, ale jako faktory, které mají vliv na udržování a proměnlivost 

onemocnění (Libiger in Höschl, 2004).   

 

Například často se v souvislosti se schizofrenií v literatuře objevuje fenomén 

emoční expresivity (Libiger in Höschl, 2004; Praško, 2001; Pěč a Probstová a další). 

Znamená míru vyjadřování emocí a dává se do souvislosti s mírou závažnosti 

projevů onemocnění. Emoční expresivita se popisuje jako měřítko emocí, či měřítko 

zapojení a postoje rodiny, která pečuje o nemocného. Zjistilo se, že v rodinách 

s vyšší mírou emoční expresivity se u nemocných vyskytuje vyšší míra relapsů. 

Prostředí s vyšší emoční expresivitou je charakteristické kritičností vůči nemocnému, 

obviňováním, sklonem k rigidní, konfliktní a negativní interakcí mezi nemocným a 

rodinou. Patří sem také úzkost a strach pečovatelů, které bývají nemocnými 

popisován jako hysterie nebo přemíra pečování.  

 

Vysoká míra emoční expresivity, hyperkritičnost či hyperprotektivita by ale 

například podle Pěče a Probstové (2009) neměla být chápána ve smyslu 

individuálních charakteristik členů rodiny, ale jako vzájemná součinnost. Emoční 

expresivita se nedá jednoznačně chápat jako příčina spouštějící onemocnění, ale jako 
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přirozená reakce na tíživou situaci v rodině nemocného. Rozhodně však 

prokazatelnost možnosti zhoršení nemoci při intenzivní emoční expresivitě existuje, 

stává se tak jedním z možných cílů léčby onemocnění.  

 Poruchy komunikace v rodině  

 

Například Libiger (in Höschl, 2004) popisuje poruchy komunikace v rodině 

v souvislosti se zvažováním možných příčin onemocnění. Popisuje skupinu starších 

hypotéz, které sdílejí předpoklad o vlivu poruch v rodině na vznik schizofrenie. 

Zmiňují například hypotézy dvojné vazby prezentované Gregory Batesonem 

v padesátých letech minulého století. Dvojná vazba spočívá v současné komunikaci 

dvou protichůdných významů ze strany rodiče a způsobuje zmatení, neřešitelné 

dilema na straně dítěte, která ústí do emoční ambivalence a neschopnosti adaptovat 

se. Zvažovány byly také hypotézy americké neopsychoanalýzy o matce udržující dítě 

v symbiotickém vztahu svou nepřiměřenou hyperprotektivní péčí a uzavírající 

prostor pro normální vývoj dítěte. Jiné teorie připisují vznik schizofrenie porušení 

celého rodinného systému, kde rodiče udržují mezi sebou povrchní vztah a 

manipulují dětmi ve snaze udržet si svou roli v dimenzi dominance-submise. Tyto 

výše zmíněné poruchy komunikace byly u rodin s jedinci se schizofrenií opravdu 

pozorovány, ale jejich specifičnosti se nepodařilo prokázat. Nebylo prokázáno, že by 

se v rodinách schizofrenních nemocných před onemocněním vyskytovaly úplně 

typické vzorce chování nebo styly vzájemné komunikace, které by se v jiných 

rodinách nevyskytovaly. Libiger se staví k hypotézám o vlivu rodiny na nemoc tak, 

že je chápe jako možné příčiny snižování adaptivních schopností jedince a zvyšování 

jeho vulnerabilita k onemocnění. Zasazuje hypotézy do neurovývojového modelu 

spolupůsobení vulnerabilita a stresu.  

 

1.7. Průběh onemocnění 

 

Průběh onemocnění charakterizuje Libiger (in Höschl, 2004) nebo například 

Raboch a Zvolský (2001). Průběh je proměnlivý a lze rozdělit do několika stádií - 

premorbidního, prodromálního, první psychotické epizody a reziduální schizofrenie. 

Raboch a Zvolský navíc ještě charakterizuje stádium stabilizace psychopatologie.  
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1.7.1. Premorbidní období 

 

V premorbidní období se klinicky výrazně nemoc neprojevuje, ale mohou být 

přítomny specifické poruchy kognitivních funkcí jako například poruch pozornosti 

nebo povahové zvláštnosti. Tyto zvláštnosti se objevují v prvních pěti letech života a 

mají tendenci se s přibývajícím věkem prohlubovat. Premorbidní období uniká 

pozornosti a až výrazné projevy první ataky vedou ke snaze o řešení problému 

Libiger (in Höschl, 2004).  

1.7.2. Prodromální období 

 

V prodromálním období se objevují příznaky, které jsou již výraznější a 

mohou se stát důvodem k obavám a ke kontaktu s odborníkem. Objevuje se úzkost, 

depresivní ladění, zahloubanost, vztahovačnost nebo zvláštnosti ve vnímání.   Pro 

toto období je typické zvýraznění negativních příznaků. Dotyčný ztrácí spontaneitu, 

stahuje se emočně i sociálně nebo například přestává komunikovat. Prodromální 

symptomy patří k běžné lidské zkušenosti a jejich interpretace jako choroby by 

mohla vést ke stigmatizaci lidí, kteří procházejí krizí v období adolescence. Proto 

identifikace jasných prodromálních příznaků, které by mohly mít přímou vazbu na 

onemocnění, není možné (Libiger in Höschl, 2004). Svoboda (2012) navrhuje při 

identifikaci prodromálního stádia nemoci orientovat se například podle přítomnosti 

kognitivního deficitu.  

1.7.3. První psychotická epizoda 

 

První psychotická epizoda je charakteristická projevením se psychotických 

příznaků. Nastává změna v mnoha kompetencích nemocného, především sociální a 

pracovní. Závažnost projevů nemocného vedou často k nutnosti hospitalizace. Mezi 

floridní projevy pak spadá zejména ambivalence a nepřiléhavé emoce, nelogičnost a 

inkoherence myšlení, poruchy motoriky, ztráta návaznost a plynulosti úkonů. 

Nemocní selhávají v situacích, které před tím zvládali. Zajímavé je, že ale nemusí 

selhávat úplně ve všech situacích. Mohou si udržovat schopnosti, které od nich nikdo 

nečekal. Například pacient zahlcení bludně podmíněnou bezradností se projeví 

kriticky ke svým psychotickým interpretacím, když je má vysvětlit v cizím jazyce. 
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Z toho je usuzováno na proměnlivost a nesourodost stavu během akutní fáze, čehož 

by bylo možné využít k zachycení pacienta ke spolupráci při terapii (Libiger in 

Höschl, 2004). 

1.7.4.  Proměna příznaků v průběhu onemocnění 

 

„Příznaky onemocnění jsou v různých fázích onemocnění různé“ (Libiger in 

Höschl, 2004, str. 363). Obraz pacienta tak, jak se jeví pozorovateli, krystalizuje a 

proměňuje se. Libiger popisuje pozorovatelné znaky jedince, které naznačují na 

rozvoj nebo přítomnost onemocnění. U části nemocných jsou již premorbidně 

pozorovatelné znaky svědčící pro zranitelnost vůči onemocnění. Jedná se o stahování 

se ze společenského života, psychomotorické poruchy a neuropsychologický deficit. 

Je možné sledovat zvýšený zájem o vlastní tělo a jeho úzkostné sledování, sklíčenost, 

rozlady, existenciální úzkost. Bývají pozorovatelné při důležitých změnách životních 

okolností. Prodromy mohou být také charakteristické plachostí, přecitlivělostí, 

zájmem o nedostupné oblasti intelektuálního života, podrážděností, nespolečenskostí 

a také výlučností ve vztahu k druhým lidem. V momentě, kdy se objevuje změněný 

výklad skutečnosti se sklonem k magickému a symbolickému myšlení, derealizace a 

deprezonalizace už bývá těžké odlišit samotné propuknutí onemocnění od 

prodromálních příznaků a hlavně od intenzivní osobnostní krize typické pro pubertu.  

Známky vlastní psychózy se pak dají najít v ambivalenci, nesrozumitelnosti 

myšlenek a jejich podivné významnosti. V tomto momentě mohou být již 

pozorovatelné typické pozitivní symptomy. Po rozpuku floridních symptomů dochází 

k vyčerpání. Do popředí se dostává emoční oploštělost, poklesá schopnost tolerovat 

zátěž. Některé pozitivní symptomy mohou přetrvávat, převažuje tenze a nejistota a 

malá odolnost k zátěži.  

 

1.8. Formy onemocnění 
 

Literatura (Motlová in Motlová a Koukolík, 2004; Libiger in Höschl, 2004; 

Raboch a Zvolský, 2001; Orel, 2012; Dörner a Plog, 1999 a další) vymezuje 

jednotlivé formy schizofrenie. Jsou jimi formy paranoidní, hebefrenií, katatonní, 

simplexní, nediferencovaná a reziduální.  
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Například Dörner  Plog (1999) poukazují na obtížnosti, se kterými se 

odborníci setkávají při přiřazování poruchy ke specifické kategorii a doporučují 

vnímat nemocného v rámci určité formy s vědomím, že každý nemocný má vlastně 

svou schizofrenii a smysl pojmenování tkví v tom, aby se odborníci mezi sebou 

domluvili. Kategorie jsou umělé a pomáhají pouze poznat rozmanitost možného. 

Libiger (in Höschl, 2004) vidí význam zařazení pacienta do specifické kategorie 

zvláště pro  komunikaci s nemocným a pro diferencovanou péči o něj. Popisuje, že 

současné pojetí schizofrenní psychopatologie má dimenzionální podobu ve smyslu 

kontinua různých vlastností, které sahají od normy až po patologii. To, jak intenzivně 

se tyto vlastnosti projevují a jaká je jejich kontext pak odpovídá různým 

diagnostickým kategoriím.  

1.8.1. Paranoidní schizofrenie 

 

Paranoidní schizofrenie je charakterizována převážně bludy, které jsou 

relativně stálé (Libiger in Höschl, 2004; Raboch a Zvolský, 2001). Například 

Svoboda (2012) popisuje paranoidní schizofrenii jako nejběžnější typ onemocnění a 

považují jeho diagnostiku za relativně snadnou. Na rozdíl od ostatních forem 

schizofrenie, kde převažují poruchy emocí, vůle a motoriky, zde převažují poruchy 

myšlení a vnímání. Libiger (in Höschl, 2004) popisuje, že z bludného ladění, které 

má charakter tušení souvislostí krystalizuje typická bludná interpretace skutečnosti. 

Interpretace má formu vztahovačnosti, perzekuce, ovládání, ovlivňování nebo 

například tajné nápomoci. Bludy mohou být doprovázeny halucinacemi, které jsou 

nejčastěji sluchové, komplexní, verbální, projevují se ve formě hodnocení 

nemocného.  

1.8.2. Hebefrenií schizofrenie 

 

Hebefrenií schizofrenii charakterizuje například Libiger (in Höschl, 2004). 

Projevuje se nepřiléhavostí chování a emocí, typické jsou regrese k nezralým 

způsobům řešení životních situací. Projevuje se také výraznou nepřiléhavostí a 

proměnlivostí emočních projevů, projevy nemocného jsou nepředvídatelné a kromě 

poruch v oblasti emocí se vyskytují i formální poruchy myšlení a specifické 



24 

 

motorické projevy. Například Raboch a Zvolský (2001) také charakterizují projevy 

nemocného jako zkarikované, přehnané, vrtkavé, necílení atd.  

1.8.3. Katatonní schizofrenie  

 

U katatonní schizofrenie stojí v popředí poruchy psychomotoriky od 

extrémně zvýšeného neklidu a pohyblivosti až po stupor (Raboch a Zvolský, 2001; 

Libiger in Höschl, 2004; Svoboda, 2012 a jiní). Katatonní syndrom se může 

projevovat například pohybovou autonomií nebo naopak úplnou závislostí na 

podnětech z okolí. Autonomie ve smyslu produkce chování bez objektivního účelu, 

například nemocný grimasuje nebo vyvolává neúčelní pohyby končetinami. Naopak 

závislost na podnětech ve smyslu setrvávání v nastavených polohách, napodobování 

chování atd.  

1.8.4. Simplexní schizofrenie 

 

Tato forma onemocnění je charakteristická pro jedince, u kterých převažují 

projevy postupného stahování ze vztahů k vnějšímu světu a u kterých se utvářejí 

nesrozumitelné postoje doprovázené úzkostí, projevy tělesné nepohody, emoční 

nestabilitou a ztrátou volních projevů. Chybí floridní příznaky a v americké 

klasifikaci jsou jedince s takovými projevy řazeni do schizotypální poruchy 

osobnosti (Svoboda, 2012).   
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2. Léčba schizofrenie 
 

O léčbě schizofrenie píše například Libiger: „Je to dlouhodobý proces 

s důrazem na různé modality v jednotlivých fázích průběhu onemocnění a 

v závislosti na stavu nemocného. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít 

kvalitní život, produktivní a cenný pro ostatní. Špatně vedená terapie pomáhá 

onemocnění chronifikovat“ (Libiger in Höschl, 2004, str. 401).  

2.1. Koncept úzdravy  
 

V souvislosti s léčbou schizofrenie a dalších závažných duševních 

onemocnění se v literatuře objevuje termín recovery, překládáno jako úzdrava (Pěč a 

Probstová, 2009; Lysaker, 2010; Ho, 2010 a další).  

Uzdravení se ze závažného onemocnění jako je schizofrenie, je 

kontroverzním tématem, jelikož dlouhou dobu převažovala v odborné i laické 

společnosti představa o deterioraci psychických funkcí a kvalitě života osob s tímto 

onemocněním (Lysaker, 2010; Rodgers, 2007; Abdel-Baki, 2011) Například Lysaker 

popisuje: „Od poloviny do konce dvacátého století se na osoby se schizofrenií a 

dalšími formami závažného duševního onemocnění pohlíželo jako na někoho, kdo je 

nevyhnutelně odsouzen ke špatné prognóze. Stabilizace či absence negativních 

událostí (hospitalizace nebo konflikty ve vztazích) se chápaly jako největší možný 

dosažitelný úspěch“ (Lysaker, 2010, str. 75). Tato pojetí byla posilována různými 

koncepty, například Kraepelinovým modelem schizofrenie jako progresivně 

deteriorujícího onemocnění, u kterého byly očekávány převážně špatné výsledy 

(Rodgers, 2007).  

Nicméně současné výzkumy (Lysaker, 2010; Rodgers, 2007; Ho, 2010 a 

další) naznačují, že lidé s duševním onemocněním mohou zkvalitňovat svůj život 

daleko za hranice pouhé eliminace nežádoucího. Mohou posilovat žádoucí a 

směřovat k úzdravě ve smyslu dosažení spokojenosti a pocitu smysluplnosti 

vlastního života. „Lidé se závažným duševním onemocněním se mohou dostat za 

hranice svého onemocnění“ (Rodgers, 2007, str. 77). Dostat se za hranice svého 
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onemocnění v tomto smyslu neznamená vždy dosažení jeho úplné absence. Znamená 

dosažení růstu včetně možných období zhoršení či dosažení období větších ale i 

menších změn (Anthony in Rodgers, 2007). Z výzkumů o možnostech úzdravy 

vyplývá, že stav u padesáti až šedesáti procent jedinců nemocných schizofrenií se 

v průběhu několika let, u některých desítek let, postupně zlepšil. (Rodgers, 2007).   

 

Jak píše například také Foitová, v posledních třech desetiletích jsme svědky 

významných změn v péči o duševně nemocné. Dochází k přesunu důrazu epizodické 

léčby na úrovni symptomatologie k důrazu na léčbu z hlediska dlouhodobé 

perspektivy duševně nemocného. Zájem odborníků se rozšířil od otázek ovlivnění 

choroby jako biologické poruchy mozku k zájmu o ovlivnění choroby v kontextu 

celé osobnosti. „Pacient je vnímán také jako bytost sociální, žijící ve vztazích a 

sociálních rolích usilující naplnit své potřeby a využít svůj potenciál a nemoc je 

vnímána jako faktor ovlivňující tento kontext a zpětně jím ovlivňovaný“ (Foitová in 

Pěč a Probstová, 2009, str. 208). Cílem konceptu úzdravy je mimo jiné úsilí o 

zakotvení péče v přirozeném prostředí, v komunitě namísto pobývání ve 

zdravotnickém zařízení.   

Zásady konceptu úzdravy 

 

Jedná se o podporu v těchto oblastech: 1. podporu osobní kontroly a 

svobodného rozhodování, 2. zavádění na osobu zaměřené léčby (takzvané person-

centred), 3. posilování a zplnomocňování, 4. podporu oblastí duševní, duchovní a 

sociální, 5. podporu uvědomění si nelineární povahy úzdravy a podporu poznání, že 

pozitivní změna je možná, 6. zavádění intervencí k podpoře silných stránek pacienta 

k překonání problému a k odolnosti, 7. podporu vzájemné pomoci ve formě peer 

support mezi jedinci s duševním onemocněním, 8. posilování respektu za účelem 

eliminace stigmatu, 9. dodávání odvahy k osobní odpovědnosti a 10. vštěpování 

naděje, že úzdrava je možná.  

 

Úzdrava v současné době mezinárodně uznávaným konceptem a je chápána 

jako těžiště a očekávaný výstup psychiatrické péče (President’s New Freedom 

Commission on Mental Health, 2003 in Lysaker, 2008; Ramon, Healy, & Renouf, 
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2007 in Lysaker, 2010). „Koncept úzdravy usiluje o pozitivní změny v tom, jak 

jedinec chápe a prožívá sama sebe jako jedinečnou lidskou bytost ve světě a o 

změny, které se dějí nezávisle symptomatice nemoci“ (Lysaker, 2010, str. 76).   

 

2.2. Současné přístupy k léčbě schizofrenie 
 

Léčba schizofrenie se v současné době opírá o dva základní široké pilíře a to  

psychofarmakologickou léčbu a psychosociální intervence (Kreyenbuhl, 2009;  

NICE Guideline, 2010; Libiger in Höschl, 2004;  Raboch a Zvolský, 2001; Pěč a 

Probstová, 2009; Motlová a Koukolík, 2004; Barbato, 1998; Praško, 2001 a další). 

Podávání psychofarmak a poskytování psychosociálních intervencí jsou dvěma 

nejvíce zkoumanými a nejvíce doporučovanými léčebnými přístupy k léčbě 

schizofrenie Některé zdroje, například Libiger či Raboch a Zvolský, uvádějí navíc 

elektrokonvulzivní terapii jako součást léčby převážně u pacientů, kteří jsou 

rezistentní vůči psychofarmakům.  

Psychofarmakologická léčba je účinná, důkladné dvojitě slepé studie ve 

znáhodněných souborech pacientů dokazují skutečnost, že farmakoterapie vede ke 

zlepšení a stabilizaci a snižuje pravděpodobnost relapsu (Libiger in Höschl, 2004). 

„Farmakoterapie antipsychotiky je zacílená na znovunastolení kontroly nad vlastním 

prožíváním a chováním. Dokáže zmírnit vnitřní napětí a s ním spojenou bezradnost“ 

(Libiger in Höschl, 2004, str. 401).  

Od padesátých let dvacátého století se v léčbě schizofrenie začaly objevovat 

psychofarmaka, ale psychosociální intervence včetně psychoterapie neustoupily do 

pozadí. Ukazuje se, že samotná psychofarmaka, i přes jejich neustálé zdokonalování, 

k léčbě problémů vyplývajících z onemocnění nepostačují (NICE Guideline, 2010).  

V této souvislosti například Barbato (1998) poukazuje na účinnost 

psychofarmak, ale relativizuje jejich vliv na prevenci relapsu. Potlačení pozitivních 

symptomů psychofarmaky není ještě zárukou omezení relapsů. Studie popisuje 

výzkumy, které zachycují výrazné zlepšení u pacientů se schizofrenií ve smyslu 

redukce pozitivních symptomů krátce po nasazení léků, zlepšení se projevilo u tří 

čtvrtin pacientů v porovnání s jednou čtvrtinou pacientů na placebu. Nicméně po 
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přibližně dvou až třech letech se u těchto dvou skupin pacientů riziko relapsů ukázalo 

jako téměř stejné.  Na toto téma se vyjadřuje také například Kane (2012). Ve svém 

příspěvku shrnuje výsledky studií, které ukazují na velmi dobrou účinnosti některých 

psychofarmak, ale zároveň podotýká, že psychofarmaka zabírají většinou jen na 

určité druhy symptomů, převážně na pozitivní symptomy, a na jiné, převážně 

negativní symptomy, mají vliv malý nebo nemají vliv žádný. Doporučuje využití 

strategií kombinujících přístup farmakoterapie i psychosociálních intervencí, a 

hodnotí tento postup jako nejúčinnější.  

Kombinace obou přístupů při léčbě schizofrenie je zdůrazňována také 

v dokumentech ošetřujících systém péče o duševní zdraví v jednotlivých zemích. 

Tyto směrnice vznikají v rámci výzkumu léčby schizofrenie a poskytují specifické 

návody a komplexní doporučení, které by měly sloužit všem profesím, které se 

účastní rehabilitace jedinců s tímto onemocněním. Směrnice nejsou zaměřeny pouze 

k rukám psychiatrů, ale i k rukám psychologů a dalších nelékařských profesí. Jejich 

cílem je pomoci utvořit komplexní návrhy, zahrnují léčbu ovlivňující biologické i 

psychosociální kontexty onemocnění.  Snaží se sjednotit přístupy k léčbě v rámci 

systému péče o duševní onemocnění (Gaebel, 2005).   

Meta-analytická studie z roku 2005 mapuje jednotlivé směrnice a snaží se o 

jejich srovnání. Celkem bylo studováno 27 směrnic. Tato mezinárodní studie 

postihuje, v jakých oblastech se přístupy k léčbě schizofrenie v jednotlivých zemích 

shodují a v čem se odlišují. Projekt byl iniciován světovou zdravotnickou organizací 

a světovou asociací psychiatrů. Výsledky studie poukazují na to, že celkově se 

směrnice především zabývají detailní analýzou psychofarmakologické léčby 

s ohledem na různé fáze onemocnění, efekty jednotlivých psychofarmak, jejich 

vedlejšími účinky atd. Méně je pak v těchto směrnicích věnováno prostoru pro 

zhodnocení a přínosy jednotlivých psychosociálních intervencí. Toto se týkalo všech 

zkoumaných směrnic až na dvě, směrnici Dánskou a směrnici Velké Británie, které 

se zabývají psychofarmakologickou léčbou minimálně a spíše akcentují účinné 

intervence v oblasti psychosociální. Navíc studie odhalila, že na rozdíl od 

psychofarmakologické léčby, která byla ve směrnicích prezentována velmi detailně 

se specifickým zaměřením na různé formy a fáze onemocnění, psychosociální 

intervence směrnice prezentují velmi obecně a nespecificky. Nakonec studie také 
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poukazuje na to, že jednotlivé směrnice doporučují velmi obdobné způsoby využití 

psychofarmak, ale celkem zásadně se navzájem liší v návrzích poskytování 

psychosociálních intervencí (Gaebel, 2005). 

S ohledem na zaměření této práce se budu zabývat psychosociálními intervencemi. 

V následujícím textu představím obecně užívané a doporučované formy 

psychosociálních intervencí, které se ukazují jako užitečné v léčbě schizofrenie.   

2.2.1. Psychosociální intervence 

 

O psychosociálních intervencích hovoří například Pěč a Probstová. Nazývají 

je psychiatrickou rehabilitací. Oba termíny sdílí stejný význam a tím je pomoc 

psychiatrickým pacientům nabýt schopností vedoucích k zlepšení kvality jejich 

života. Autoři se v této souvislost odvolávají na definici týmu Williama Anthonyho 

z osmdesátých let: „Psychiatrická rehabilitace má pomoci lidem s psychiatrickým 

postižením k tomu, aby mohli zvýšit svojí schopnosti fungovat tak, aby byli úspěšní 

a spokojení v prostředí, které si vybrali k životu s co nejmenší mírou trvalé 

profesionální podpory (Anthony in Pěč a Probstová, 2009, str. 94). S odkazem na 

tuto definici poukazují na důležitost zvyšování schopnosti jedince s psychotickým 

onemocněním samostatně a spokojeně fungovat. Psychiatrická rehabilitace slouží 

jednotlivci k tomu, aby si uměl vybírat prostředí, ve kterém chce žít a uměl v něm 

fungovat ke své spokojenosti bez pomoci profesionála. V souvislosti s tím doplňují, 

že „…současná psychiatrická léčba dokáže zmírnit nebo odstranit symptomy 

závažných psychiatrických poruch, nedokáže však zmírnit funkční deficity, které 

z poruchy vyplývají“ (Pěč a Probstová, 2009, str. 94).  

O účinnosti psychosociálních intervencí hovoří Pěč (2009) v článku 

pojednávajícím o psychoterapii psychóz. Odkazuje se na meta-analytické studie a 

popisuje jejich výsledky. Psychoterapie a psychosociální intervence patří do 

integrální léčby vedle léčby somatické, přinášejí přídatný účinek. Účinnost se nejvíce 

projevuje v oblasti poruch myšlení, negativních symptomů, spolupráce při léčbě a ve 

frekvenci relapsů. Účinnost psychosociálních intervencí spočívá ve zmírnění 

symptomů, obohacení kompetencí v oblasti sociálních rolí, nabytí vlastní autenticity, 
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uvědomění se vlastní životní kontinuity, vytvoření představy a plánu do budoucna či 

obohacení v oblasti kompetencí zvládat života vlastními silami.  

 

Mezi nejvíce zkoumané psychosociální intervence patří například 

psychoedukace, práce s rodinou, nácvik sociálních dovedností a kognitivních funkcí, 

podpora zaměstnání a bydlení, komunitní terapie, case management, programy peer 

support, psychoterapie a jiné (Libiger in Höschl, 2004; Pěč, 2009; Kane, 2012; 

Praško, 2001; Raboch a Zvolský, 2001, a další).  Pro příklad uvádím některé z nich.  

Psychoedukace 

 

Psychoedukace je terapeutická technika, která je zaměřená na nemocné a také 

na jejich příbuzné. Poskytuje informace o povaze nemoci a možnostech léčby. 

Pacienta i rodinu v rámci psychoedukace připravují na možné obtíže plynoucí 

z onemocnění. Převážně je psychoedukace zaměřená na prevenci relapsu (Pěč a 

Probstová, 2009). Praško, (2001), Libiger (in Höschl, 2004), Motlová a Koukolík 

(2004) obzvláště zdůrazňují, že v rámci psychoedukace se rodině i pacientovi 

podrobně vysvětluje důležitost medikace. Psychoedukace je sledem kroků, které 

vedou k lepší orientaci v onemocnění a možnostech léčby.  

V rámci psychoedukace se zdůrazňuje zapojit příbuzné nemocného. Rodina 

má velký vliv na to, jak se bude stav pacienta dále vyvíjet. „Pacient, který v důsledku 

onemocnění přišel o mnohé sociální dovednosti, se je v rodinném prostředí snáze 

naučí“ (Praško, 2001, str. 33). Rodina je mnohdy první, kdo může včas rozpoznat 

počínající relaps onemocnění.   

Rodinná terapie 

 

Savenje (in Pěč a Probstová, 2009) vidí rodinu jako hlavní a kromě 

zdravotníků jako často jediný zdroj podpory a přikládá jí velkou důležitost. Popisuje 

současné programy pro rodinu, které pomáhají zvládat zátěž vyplývající 

z onemocnění člena rodiny. Za prvé, rodina potřebuje informace o chorobě, přístup 

k ní a její známé příčiny. Potřebují informace o projevech nemoci, příčinách, 

diagnóze a důsledcích diagnózy a hlavně o léčbě a také ošetřování, které bude 
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vycházet z jejich strany. Za druhé potřebují zaměřit se na silné stránky, aby struktura 

rodiny byla považována za funkční, dokud se neukáže opak. Poradce při práci s 

rodinou zdůrazňuje, že členové rodiny fungují, jak nejlépe dovedou se všemi 

důsledky příjemnými i nepříjemnými. Tím pomáhá odstraňovat pocity viny či 

selhání, které z náročné situace často vyplývají.  Za třetí potřebuje rodina sdílet 

emoce, emocionální zátěž. Členové rodiny sdělují a porovnávají své emoce a 

očekávání. Za čtvrté za léčebné se považuje pomoc rodině naučit se zvládat 

komunikaci, obzvláště vyjadřování negativních a kritických poznámek, které často 

přispívají ke zhoršování onemocnění. Za páté, pomáhá rodině pracovat na hlídání si 

vlastních hranic, nadměrná angažovanost je jedním z faktorů přispívající ke 

zhoršování stavu. Za šesté se doporučuje naučit za odborné pomoci efektivně řešit 

problémy tak, aby nedocházelo k jejich prohlubování. Doporučuje se i práce na 

obnovování společenských vazeb, které vyvádí rodinu z izolace.   

Komunitní léčba 

 

Komunitní léčbou se zabývá například Foitová (in Pěč a Probstová, 2009). 

V rámci péče o duševně nemocné se jedná o společenství lidí, kteří žijí v co 

nejpřirozeněji vymezené oblasti a sdílejí její instituce a její funkce, spolupracují 

v běžných záležitostech. Komunita usiluje o integraci všech členů. Jedná se o systém 

terapie, podpory a pomoci, který je uspořádán tak, aby pomohl potřebným žít co 

možná nejvíce v podmínkách běžného života tak, aby se jejich život naplňoval co 

nejuspokojivějším způsobem. Cílem je dosažení soběstačnosti a kontroly nad svým 

životem.  
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3. Psychoterapie 
 

3.1. Vymezení Psychoterapie 
 

 Nad významem a smyslem psychoterapie přemýšlí například Vymětal (2002). 

Definuje psychoterapii přes etymologii slov různých jazyků, resp. různých kultur.  

Například řecké psyché a therapón. Psyché znamená motýl, ale také duši ve významu 

životní síly, která má zdroj v sobě samé, psyché byla synonymem života. Řecké 

sloveso psychein pak znamenalo dýchati, což je podstatnou podmínkou i projevem 

života.   Pro změnu latinsky duše je anima a znamená vánek, vzduch, život i bytost. 

Také seele nebo soul vyjadřují duši a to ve smyslu síly. Vymětal shrnuje, že lze 

usuzovat na to, že duše ve svých nejpůvodnějších významech znamenala něco, co 

bylo proměnlivé, pohyblivé, zdroj života, jeho princip. Therapón je možné chápat 

jako průvodce, služebník a opatrovník Bohů. Toto vymezení nabízí představu 

psychoterapie jako společné cesty psychoterapeuta a klienta proměnami jeho duše.  

 Roubal a Vybíral (2010) nebo Kratochvíl (1997) definují podobně 

psychoterapii jako léčebnou činnost, léčebné působení. Specifikují tuto činnost jako 

působení psychoterapeuta, který využívá své osobnosti a svých dovedností, aby u 

klienta došlo ke změně v oblasti prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu 

začlenění. Kratochvíl navíc ještě dále popisuje psychoterapii jako léčebné působení 

psychologickými prostředky a to záměrně a plánovitě, například pomocí rozhovoru, 

neverbálního chování, podněcování emocí, vytváření vztahu a jiných. V jeho pojetí 

psychoterapie působí na nemoc, poruchu nebo anomálii a upravuje činnost 

organismu. Prostřednictvím působení na psychiku dochází k působení na celý 

organismus, může docházet k odstraňování příčiny, zmírnění potíží, vede k obnovení 

zdraví, k omezení nežádoucího chování, zvládání problémů, konfliktů, posiluje 

pocity sebeuplatnění, naplňování životního smyslu, pocitu vyrovnanosti a 

spokojenosti. Při tom dochází ke změnám v prožívání a chování, mění se myšlení, 

vytváří se kladné očekávání, probouzí se naděje a odvaha, posiluje se sebepoznání, 

získání náhledu, nacvičuje se nové chování a učí se sociálním dovednostem.  
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 Zeig (2005) nad možností nějak jednotně definovat psychoterapii polemizuje. 

Podle něj existují definice osobní, vytvořené na základě individuální zkušenosti a 

teoretické znalosti terapeuta nebo klienta samotného. Každý si definuje psychoterapii 

podle toho, co od ní například očekává, jaký kanál přenosu informace preferuje, 

preferuje - li zážitek přibližování se k cíli nebo touha po radikální změně a tak dále. 

Ať už je pro každého psychoterapie cokoliv, pro Zeiga je nejdůležitější, aby se 

psychoterapeut pokusil posílit klienta, aby klient mohl dosáhnout něčeho, co si 

předsevzal, ale doposud neměl prostředky k dosažení síle, protože nevěřil, že je to 

možné.  

3.2. Vývoj psychoterapie a její současný stav   

 

3.2.1. Vývoj psychoterapie 

 

 Někteří autoři se zabývají ve svých publikacích historií a přínosy jednotlivých 

směrů, například Zeig (2005), Bertolino (2002), Roubal a Vybíral (2010) či 

Kratochvíl (1997) a další. Konkrétně Zeig například popisuje vývoj psychoterapie a 

poukazuje na několik hlavních vlivných proudů. Prvním z nich byla analytická 

tradice. Jejím cílem bylo odkrývání, vhled a porozumění vnitřním motivům. Spojuje 

kořeny takové práce s evropskou teoretickou a analytickou mentalitou, která se liší 

od americké, více pragmatické. „Psychoterapie se vyvíjela v Evropě, a proto se 

zpočátku orientovala na minulost s cílem porozumět svému nitru“ (Zeig, 2005, str. 

30). Od druhé světové války se pak stává psychoterapie více americkou, 

orientovanou na budoucnost a méně na tradici a minulost. Takové trendy se 

orientovaly na intervenci a budoucnost. Zeig zmiňuje význam počinů Carla Rogerse, 

které posouvají psychoterapii k humanistickému trendu uvědomění a sebevyjádření. 

Objevuje se gestalt, encounter, emoční přístupy rozvíjející myšlenku teď a tady. 

Padesátá léta znamenala růst behaviorálních směrů s akcentací oblasti zkoumání 

chování člověka. Takové přístupy pak zrodily kognitivní směry. Dále se také 

rozvíjely proudy inspirované myšlenkou systémů, kdy objektem péče nebyl už pouze 

jedinec a terapeut se mohl zaměřit na vztahové aspekty. Tyto systémové směry pak 

postupně formovaly rodinné přístupy. 
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3.2.2. Současná psychoterapie  

 

 Otázku současné psychoterapie řeší například Roubal a Vybíral (2010), Zeig 

(2005), Vymětal (2003) a další. Shodují se na tom, že současná psychoterapie je více 

méně eklektická. Běžná praxe je využívání více směrů podle potřeby. Také se dnes 

již neužívá rozdělení na polarity typu kauzální versus symptomatická nebo direktivní 

versus nedirektivní psychoterapie. „V praxi se nyní čím dál méně vyskytují krajní 

formy terapeutovy práce“ (Kratochvíl, 2006 in Roubal a Vybíral, 2010, str. 16).  

Například dle Roubala a Vybírala dnes „kognitivně – behaviorální terapeut 

neprovádí to, co by se kdysi označilo za symptomatický přístup (rychlou terapii 

zaměřenou na odstranění obtěžujícího symptomu), ale stará se o terapeutický vztah, o 

prožitky klienta, zajímá se o jeho osobní historii, a kontext symptomu“ (Roubal a 

Vybíral, 2010, str. 18). Podobně také dnešní rodinná terapie není jen pod vlivem 

vztahového paradigmatu, ale otevřela se psychodynamickým výkladům a zaměřuje 

se také na vývojové a intrapsychické aspekty.  

 Například Vymětal (2003) upozorňuje na úskalí eklektického přístupu. Tento 

přístup je podle něj vhodný za předpokladu dostatečné sebekritičnosti a odpovědnosti 

psychoterapeuta. Lehce zde hrozí překročení hranice své kompetence. Na druhou 

stranu Vymětal upozorňuje i na úskalí přílišného lpění na jednom 

psychoterapeutickém směru. Nesouhlasí s vyhraněnými zastánci, kteří předpokládají, 

že jejich směr je jediný správný. “Přílišná vyhraněnost v sobě skrývá nebezpečí, že je 

nesena emočně (terapeut tomu věří) a dojde k přecenění jeho přístupu, jenž je pak 

snadno chápán jako univerzálně vhodný pro všechny s psychickými a 

psychosomatickými obtížemi“ (Vymětal, 2003, str. 39). Některé směry nejsou ale 

pro určité pacienty vhodné, jak píše Vymětal na jiném místě. V souvislosti s tím 

popisuje takzvanou indikaci psychoterapie, což je volba specifického směru 

vhodného pro pacienta. Negativní indikace, to je zvolení nepřiměřeného přístupu, 

může mít negativní efekt na psychoterapii a vést i k závažným důsledkům.  

 Také Zeig (2005) sleduje změny psychoterapie. Poukazuje například na to, že 

se od klientů se očekává, že budou spolupracovat na dosažení změny. To se, podle 

Zeiga také odráží v tom, že psychoterapie se stává kratší, což je výhoda například z 

finančního hlediska, víc lidí si může terapii dovolit. Terapeuti více zdůrazňují 
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mobilizaci zdrojů namísto odkrývání patologie. Pokud jsou rozeznány klientovy 

zdroje síly, psychoterapie probíhá nejlépe.  

 V současné psychoterapii se také rozšiřuje tendence individualizovat postup 

terapie vzhledem ke klientovi. Klient má své specifické potřeby, které je třeba 

zohlednit při práci. Terapeut je nucen hledat pro klienta ten nejlepší postup, najednou 

musí přemýšlet o přizpůsobení své práce jednotlivým klientům namísto toho, aby 

přizpůsoboval práci sobě (Roubal a Vybíra, 2010; Yalom, 2003; Bertolino, 2002). 

 Bertolino (2002) nazývá období od 80. let 20. století v USA v oblasti 

psychoterapie, ale také jiných sociálních a zdravotnických služeb, takzvanou „třetí 

vlnou“ (Third Wawe). Je to vlna spolupráce a přístupů zaměřených na rozvoj 

kompetencí klienta. První vlna reprezentovaná psychoanalýzou v první polovině 20. 

století, druhá vlna reprezentovaná ranými systémovými přístupy. Tyto první dvě vlny 

byly obecně kritizovány za zaměřování se na problémy a patologii namísto 

kompetence, na nápady generované terapeutem a ne klientem, na přesvědčení, že se 

některé charakteristiky klienta nemohou změnit, na povzbuzování klientů k chápání 

sebe sama jako někoho, kdo je složený z minulých zážitků a často také na umělém 

vytváření problémů, které klient ani před vstupem do terapie neměl nebo o nich 

nevěděl. Třetí vlna přinesla absolutní důvěru v klienta a jeho schopnost rozhodnout 

se svobodně, co je pro něj dobré a co ne.  

 Jak píše na jiném místě také Roubal a Vybíral (2010), psychoterapeuti 

různých směrů dnes ke klientovi přistupují výhradně jako k plnohodnotné lidské 

bytosti. Mocenské přístupy psychoterapie 20. století často ústily do odlidštění a 

chápaly pacienta v léčbě jako objekt, na který se aplikují techniky.  

 

3.3. Účinnost psychoterapie 

 

 Psychoterapie je účinná (Norcross, Lambert, 2010; Lambert, Ogles, 2004; 

Seligman, 1995; Roubal a Vybíral, 2010; Hanušová in Vymětal, 2004 a další). 

Například Lambert a Ogles, (2004) na základě svého výzkumu v podobě meta-

analýzy vyslovili několik následujících zjištění. Například:  
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 1. U mnoha psychoterapií podrobených výzkumu byl potvrzen prokazatelný 

efekt. Efekt byl vyšší než u klientů, kterým bylo podáváno placebo, nebo nebyli 

léčeni vůbec. Psychoterapie napomáhá remisi symptomů a zlepšuje celkové 

fungování. Psychoterapie urychluje ozdravný proces a často také napomáhá k získání 

copingových strategií a způsobů vyrovnávání se s problémy. Například také 

Seligman ve výzkumu z roku 1994 potvrzuje vysokou spokojenost respondentů s  

psychoterapií. Ze 426 respondentů, kteří se před terapií cítili velmi špatně, se 87% 

cítilo velmi dobře, dobře nebo alespoň celkem dobře v době výzkumu. Dále ze 786 

respondentů, kteří se cítili celkem špatně, se pak 92% z nich cítilo v době výzkumu 

velmi dobře, dobře nebo alespoň celkem dobře.  

 2. Terapie je efektivní v závislosti na délce. Klinicky významná změna 

v průběhu psychoterapie se udála po 20 setkáních asi u poloviny pacientů a po 50 

sekáních asi u tří čtvrtin pacientů. Lambert a Ogles doporučují výsledky jako vhodné 

pro plánování léčby a vytváření obecných zásad pro psychoterapii. Takzvaná krátká 

terapie se ve výzkumu potvrdila jako účinná jen u některých typů problémů. 

Seligman (1995) dospěl ve výzkumu k závěru, že dlouhodobá terapie produkuje větší 

zlepšení než krátká terapie. Toto platí pro pacienty, kteří byli v průběhu 

psychoterapie medikováni, ale také pro ty, kteří nebyli. Navíc Seligman zjistil, že ve 

spokojenosti s léčbou nebyl rozdíl mezi respondenty, kteří byli „jen“ v psychoterapii 

a mezi těmi, kteří byli v psychoterapii a zároveň byli medikováni.  

 3. Efekty psychoterapie mají tendenci být trvalé. Nicméně Lambert a Ogles se 

odvolávají na další výzkumy a doporučují, aby terapeuti obecně vynakládaly více 

systematické snahy pomoci pacientům zpevnit dovednosti získané v terapii a aby 

pomohli pacientům ke konci terapie uvědomit si vlastní význam terapie a změn, 

kterých dosáhli. Také doporučují, aby terapeuti pomohli pacientům vytvořit si 

vhodné metody k samostatnému zvládání problémů, které by se budoucnu mohli 

objevit.  

 4. Ukazuje se, že většina terapeutů pracuje eklekticky. Lambert a Ogles to 

považují za známku zdravého přístupu, který je připraven flexibilně vyjít vstříc 

specifickým potřebám klientů a využívat techniky a postupy nezávisle na rigidní 

vázanosti k jediné psychoterapeutické škole.  
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 5. Interpersonální, sociální a afektivní obecné faktory terapie se stále ukazují 

jako nadmíru efektivní v dosahování zlepšení pacienta. Jako nejdůležitější se ukazují 

faktory důvěry, vřelosti, porozumění, akceptace, vlídnosti a lidské moudrosti. Tyto 

faktory se ukazují jako nejdůležitější i při terapiích, v jejichž teoretickém základu 

dominují techniky jako facilitace změny v pacientovi.  

 6. Zjištění, že obecné faktory velkou mírou přispívají ke zlepšení, nesmí za 

žádnou cenu znamenat, že techniky mají menší hodnotu a neměly by být dál 

zkoumány a zdokonalovány. Rozhodně by se další výzkumy měly technikami také 

zabývat, protože také přispívají facilitaci změny a zlepšení.  

 7. Poloprofesionálové selektováni, cvičeni a supervidováni profesionály se 

ukazují být stejně nápomocní jako profesionálové sami. Tento poznatek, jak se zdá, 

je v souladu s předchozími poznatky o obecných faktorech a nepotřebnosti rigidního 

dodržování jednoho psychologického směru. Výzkum naznačuje, že 

poloprofesionálové pod supervizí mohou nadále působit efektivně v oblasti péče o 

duševní zdraví.  

 8. I když meta-analýza potvrzuje celkově pozitivní vliv psychoterapie, autoři 

přesto upozorňují na slabá místa. Například průměrný pozitivní efekt psychoterapie 

může skrýt značnou variabilitu ve výsledcích. Mezi terapeuty existuje velká 

různorodost a faktor terapeuta významně přispívá k výsledku terapie. Někteří 

terapeuti jsou vysoce efektivní, jiní nedokážou pacientům pomoci. Autoři navrhují 

zavést do praxe hodnocení každého sezení pacienty, aby nedocházelo k těmto slabým 

místům.  

 9. Psychoterapie vede také ke zhoršení. Okolo 5 – 10% pacientů se 

v psychoterapii zhorší. Okolo 15 – 25% pacientů nepocítí zlepšení. Garfield (1995 in 

Roubal a Vybíral, 2010) k tomuto závěru dodává, že je třeba ale zohlednit, že ne 

všechna zhoršení jsou způsobena terapií a také že ne všem zhoršením terapeut může 

zabránit.  

 Další poznatky z výzkumů efektivity psychoterapie ve své knize shrnuje i 

Roubal a Vybíral (2010), odkazují se na studii Lamberta z roku 2001. Píší například, 

že výsledky psychoterapie jsou relevantní, protože účinnost terapie je měřena mnoha 
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způsoby, například sebeposuzovacími metodami, nezávislými posuzovateli, 

institucemi, signifikantními druhými, fyziologickými nástroji, atd. kromě využití 

mnoha metod byl také posuzován široký okruh symptomů, například z oblasti 

psychopatologie, interpersonálních problémů, sociálního fungování, nebo životní 

pohody. 

3.4. Účinné faktory psychoterapie  
 

 „Účinné faktory psychoterapie jsou terapeutem navozené děje, které 

vyvolávají změny v prožívání, jednání, tělesných funkcích anebo sociálních vztazích 

pacienta, přičemž tyto změny jsou v přímé souvislosti s činností terapeuta“ 

(Hanušová in Vymětal, 2004). Terapeut vytváří prostředí a podmínky pro to, aby 

mohla proběhnout žádoucí změna. V těchto podmínkách působí účinné faktory a 

jejich působením dochází ke změně.  

 Účinnost psychoterapie závisí na několika faktorech a jejich součinnosti. 

Například podle Hanušové (in Vymětal, 2004) je to připravenost pacienta pro terapii, 

kvalitní vztah mezi terapeutem a pacientem a schopnost otevřené prezentace 

problémů pacientem. Účinnost terapie závisí také na schopnosti a ochotě nemocného 

přijímat působení terapeuta a vliv specifických postupů.  Roubal a Vybíral (2001) 

mluví o navíc mimoterapeutických faktorech, které vstupují do terapie a mohou 

působit změnu.  

3.4.1. Obecné účinné faktory 

 

 Obecné účinné faktory jsou v různé míře přítomné ve všech nebo téměř ve 

všech psychoterapeutických směrech (Vymětal, 2003). Například Norcross, a 

Prochaska hovoří o společných faktorech: „…vzhledem k tomu, nakolik jsou různě 

teoreticky zaměření kliničtí pracovníci schopni shodnout se na společném souboru 

strategií, lze předpokládat, že to, co vznikne, bude obsahovat skutečně podstatné 

faktory, které obstojí i přes zkreslení, která způsobují terapeuti svými teoretickými 

předpojatostmi“ (Norcross a Prochaska, 1999, str. 18).  
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 Literatura (například Norcross a Prochaska, 1999; Vymětal, 2003, a další) 

odkazuje především na vztah mezi pacientem a psychoterapeutem, dále na osobnost 

terapeuta a osobnost pacienta, celkovou situaci, v níž se psychoterapie odehrává, 

očekávání pacienta od terapie a zvláštní pozornost, která se dostává pacientovi od 

terapeuta. Význam obecných psychoterapeutických faktorů popisuje Vymětal: „Dnes 

již považujeme za prokázané, že různé psychoterapeutické strategie, včetně 

použitých technik a metod, působí individuálně odlišně – záleží na tom, kdo je užívá 

(osobnost terapeuta), u koho (osobnost klienta) a za jakých podmínek“ (Vymětal, 

2004, str. 115). 

Terapeutický vztah 

 

 Neorcross a Prochaska (1999) ho považují za nejdůležitější společný faktor. 

Pevné terapeutické spojení je ve své podstatě interpersonální vztah, za jehož 

podmínek je možné dosáhnout zlepšení. Hanušová (in Vymětal, 2004) zdůrazňuje ve 

vztahu vzájemný respekt a serióznost v přístupu, sympatii a vstřícnost jako 

podmínky dobrého vztahu. Jako důležitý faktor ve vztahu popisuje i motivovanost 

obou stran k terapii. Motivovanost pacienta k terapii ve smyslu odvahy 

k sebepoznání, práci na sobě a akceptaci k podstoupení změn ve svém životě. 

Motivovanost terapeuta ve smyslu porozumět a pomoci svému pacientovi. 

Motivování pacienta by však nemělo být zaměněno s nabízením něčeho, co nemusí 

být realisticky dosaženo. Hanušová upozorňuje na důležitost vyhýbání se nabízení 

neopodstatněných nadějí. V průběhu terapie u pacienta může dojít ke zhoršení a je 

nutné na začátku terapie taková rizika sdělit.  

Osobnost terapeuta  

 

 Osobnost terapeuta charakterizuje například Roubal a Vybíral (2010). 

Popisují obecné osobnostní dovednosti. Jsou jimi empatie a kongruence, spíše 

pečující nastavení, nežli neutrální, vřelost a vstřícnost, nesoudící přistup ke klientovi. 

Autoři sem řadí také schopnost terapeuta facilitovat změnu v životě klienta, popisují 

roli průvodce, který povzbuzuje mezi sezeními klienta, aby na sobě pracovat. Patří 

sem například také schopnost uvědomění, co dělám a jak mne to ovlivňuje a jak to 

ovlivňuje klienta.  
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Osobnost nemocného 

 

 Osobnost nemocného, nebo přístup k terapii nemocného může terapii 

napomáhat nebo ji může brzdit. Jedním z aspektů na straně pacienta je pozitivní 

očekávání od terapie. Podle Norcrosse a Prochasky (1999) je očekávání jednou 

z nejdiskutovanějších a nejzkoumanějších proměnných. Studie vlivu očekávání 

hypotetizují, že čím více klient od léčby očekává, tím bude léčba úspěšnější. 

Hypotézy nejsou vždy jednoznačně potvrzovány. Potvrzuje se, že až polovinu 

psychoterapeutického úspěchu lze vztáhnout k tomu, že oba, terapeut i pacient silně 

věřil v úspěch léčby (Roberts, Kewman, Mercier, Hovell 1993 in Norcross a 

Prochaska, 1999).  

 Například Hanušová uvádí, že na straně klienta hraje roli i schopnost 

sebeexplorace. Sebepoznání pak probíhá rychleji. Hanušová uvádí na straně klienta 

také proměnnou inteligence. Dobrý intelekt predisponuje klienta hovořit o 

problémech a také hledat souvislosti mezi symptomy.  Autorka vyzdvihuje i 

schopnost pacienta nahlédnout na „nesprávná radikalismus“ (Hanušová in Vymětal, 

2004, str. 118) svých postojů a norem a schopnost přijetí možností alternativ v rámci 

myšlení, chování nebo prožívání. Důležitá je i schopnost zodpovědného přístupu ke 

svému životu ve smyslu hledání vlastního podílu na problémech svých i druhých, 

schopnost akceptovat stinné stránky své osobnosti nebo schopnost nahrazení vztahů 

založených na závislosti vztahy rovnocennými a přiměřenými. 

Celková situace terapie 

 

 Situace terapie by měla k zajištění účinnosti navodit pocit důvěry, serióznosti, 

pocit zájmu o pacienta ze strany terapeuta, určitou stabilitu ve smyslu stálosti místa, 

času, frekvence setkávání a také ve smyslu pravidelnosti činností jako například 

ritualizace, přivítání, ukončení sezení atd. (Hanušová, in Vymětal, 2004).  
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3.5. Psychoterapeutické přístupy 
 

3.5.1. Existenciální analýza  

 

 Jak píše například Norcross a Prochaska (1999) či Kratochvíl (2002), 

existenciální psychoterapie podporuje jedinečnost každé osoby ve vztahu ke třem 

úrovním bytí. Jsou jimi úroveň, která se vztahuje k biologickým a fyzickým 

aspektům světa, dále úroveň vztahující se ke společnosti a také úroveň, která se 

vztahuje k našemu vlastnímu vnitřnímu světu, prožitkům a hodnocením sebe sama. 

Norcross a Prochaska vztahování se sama k sobě popisují takto: „…jsme ti jediní, 

kdo pochybují, hodnotí, či posuzují svoji existenci“ (Norcross a Prochaska, 1999, str. 

87). Existenciální psychoterapie směřuje k uvědomování si vlastního života, 

vyzdvihují fenomenologické hledisko, podle kterého je svět naší individuální 

konstrukcí na základě které si utváříme představu o sobě, o druhých lidech a o světě. 

Existenciální analýza zdůrazňuje autentické bytí jako nejlepší způsob existence. 

Vyzdvihuje schopnost „…postavit se ke světu čelem, neutíkat před sebou ani před 

ním“ (Norcross a Prochaska, 1999, str. 88). Autentičtí lidé jsou vědomí lidé. 

Autenticita dává člověku svobodu chovat se spontánně. Autentické bytí automaticky 

vede k pochopení nutnosti jednání a rozhodování, přičemž za ně neseme 

odpovědnost jen my sami.  

 Práce na autentičnosti klienta jdoucí ruku v ruce se zvyšováním vědomí je 

cílem existenciální psychoterapie. Pracuje se s minimem technik, jde především o 

navázání vztahu a terapeut pomáhá klientovi stát se subjektem, to je svobodně se 

vyjadřovat. Terapeut se snaží pochopit fenomenologický svět klienta, snaží se vnímat 

bezprostředně bez předsudků a teorií. Na základě takového pozorování dává 

klientovi zpětnou vazbu a tím utváří autentický vztah, ve kterém se klient může 

stávat sám sebou. Klient se stává subjektem, učí se odpovědnosti a nastavuje svou 

tvář úzkosti z ní vycházející bez toho, aby se jí vyhýbal. Cílem terapie je vytvořit 

vztah Já – Ty, kde oba, terapeut i klient jsou subjekty (Norcross a Prochaska, 1999).  
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 Norcross a Prochaska také popisují, že existenciální terapeuti méně 

v porovnání s ostatními terapeuty doporučují medikaci, protože ta tlumí autentické 

prožitky pacienta a znesnadňují tak možnost čelení existenciální úzkosti a schopnosti 

vyrovnat se s ní (Norcross a Prochaska, 1999).  

3.5.2. Rogersovská psychoterapie  

 

 O Rogersovské psychoterapii píše například Junková (in Vymětal, 2004)  

jako o terapii, jejíž základní východisko je „subjektivní prožitková skutečnost 

člověka“ (Junková in Vymětal, 2004, str. 209). Terapeut vkládá bazální důvěru 

v individualitu jedince a jeho možností. Každý živý organismus disponuje 

aktualizační tendencí, která směřuje k využití potenciálu jedince. Tato tendence je 

vrozená a navenek je vyjadřována postoji a chováním podporující růst. Rogersovská 

psychoterapie není technikou či metodou, je filosofií. Terapeut s klientem se 

společně dotýkají témat smyslu, existence, vztahů a i přesahu, spirituality.  Člověk 

neustále hodnotí ve smyslu organismické tendence vycházející z aktualizační 

tendence a jeho hodnocení vede k určitému jednání. Poruchy zdraví vznikají na 

podkladě nemožnosti nebo neschopnosti sebepřijetí, následování aktualizační 

tendence, což vede k inkongruenci, vytváření mylného sebepojetí. Základem 

psychoterapie je vztah klienta a terapeuta. Aby se klient mohl vrátit zpět 

k naslouchání aktualizační tendence, musí terapeut pro něj vytvořit vhodné 

podmínky. Těmito podmínkami, spíše jednou hlavní podmínkou, je osobnost 

terapeuta. Terapeut je autentický, bezpodmínečně klienta přijímá a empaticky 

naslouchá.  

 Rogersovská terapie je indikována pro všechny klienty: „O kontraindikaci 

v rogersovském přístupu nelze hovořit, neboť navazujeme vztah, který podporuje 

primárně pozitivní růst“ (Junková in Vymětal, 2004, str. 223). Nicméně se ukazuje, 

že pro některé klienty je tento typ terapie vhodnější. Jsou to klienti „…autonomní, 

kteří mají schopnost a motivaci vypořádat se se svými problémy do jisté míry 

samostatně“ (Junková in Vymětal, 1999, str. 223). Co se týče typu poruchy, nebývá 

na ni kladen důraz, ale přesto je léčba účinnější u pacientů s neurotickými 

poruchami, s poruchami vyvolanými stresem, poruchami nálady a poruchami 

somatoformními. 
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3.5.3. Psychodynamická psychoterapie 

 

 Jak popisuje například Roubal a Vybíral (2010), psychodynamická 

psychoterapie nabízí klientovi podporu, klient může mluvit o čemkoliv. Terapeut 

nabízí interpretace. V tomto pojetí se sem řadí například i klasická psychoanalýza a 

jiné hlubinné směry. V dynamické terapii je za klíčové považováno vědomé 

porozumění. Terapeut podporuje průchod emocím, které by normálně nemusely být 

přijímány okolím. Terapeut je tolerantní vůči myšlenkám a pocitům pacienta. Cílem 

terapie je pak „asimilace bolestivých emočních zkušeností, navození katarze a 

zprostředkování zkušenosti, že se klientovi dostalo podpory“ (Roth a Fonagy in 

Roubal a Vybíral, 2010).  

 Roubal a Vybíral (2010) nabízí také zajímavý pohled na psychodynamickou 

psychoterapii a to očima klientů. Popisují zahraniční studii a shrnují, v čem byli 

klienti, kteří psychodynamicky orientovaná sezení absolvovali spokojeni a s čím ne. 

Klienti pozitivně hodnotili bezpečný prostor, který terapeut pro ně vytvářel, v tomto 

prostoru hledali možný způsob existování, skládali osobní historii, byli terapeuty 

pozitivně hodnoceni. Dále klienti pozitivně hodnotili možnost vypovídat se a skládat 

kousky života do koherentního celku. Nespokojení pacienti uváděli, že efekt terapie 

zeslábl poměrně rychle. Také negativně hodnotili terapeutovu pasivní roli, tito 

pacienti potřebovali, aby terapeut byl víc aktivní, aby tolik nemlčel a aby jim dával 

praktické rady.  

3.6. Psychoterapie schizofrenie 

 

 Například Praško (2008) zachycuje proměny v léčbě schizofrenie 

v posledních dvaceti letech a popisuje význam psychoterapie. Za zásadní považuje 

objevení chlorpromazinu v poslední třetině minulého století, avšak psychofarmaka 

nepovažuje za všelék, poukazují na důležitost psychosociálních intervencí, konkrétně 

psychoterapie. „Ani vysoce potentní antipsychotické léky totiž neřeší problém 

psychóz v plném rozsahu. I nadále řada pacientů strádá, má reziduální příznaky, 

neužívá medikaci, žije v izolaci a často na okraji společnosti“ (Praško, 2008, str. 26). 

Upozorňuje na to, že prožitek psychózy může být natolik odlišný od běžného 

prožívání reality a bez psychoterapie se pacientovi nemusí podařit zařadit se zpět do 
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života. Psychoterapie podle nich nabízí řešení spojené s rozvojem a ústupem 

psychózy.  

Na jiném místě Praško (2001) chápe význam psychoterapie v souvislosti s léčbou 

schizofrenie jako ochranný prostor, který poskytuje místo k vyjádření toho, co se 

těžko vyjadřuje mimo tento prostor. V tomto prostoru se pacient pomocí 

psychoterapeuta pomalu po odeznění akutních příznaků pomocí medikace začíná 

orientovat ve svém životě, navazuje na předešlé a hledá nové cesty. Terapeut pomáhá 

uklidnit a postupně porozumět souvislostem.   

 

 Důležitost psychoterapie u schizofrenie zdůrazňuje například i Pěč (2009). 

Také poukazuje na důležitost farmakologické léčby, ale na druhou stranu také 

potvrzuje, že pouze takovýto způsob léčby nepokrývá veškeré potřeby pacientů: 

„Stále je mnoho pacientů s přetrvávajícími a farmakologickou léčbou špatně 

ovlivnitelnými symptomy, s kognitivními deficity, kteří trpí častými relapsy 

onemocnění, selhávají ve svých sociálních rolích, nemají dostatečně rozvinutý 

repertoár sociálních dovedností, mají napjaté vztahy se svými příbuznými, 

nespolupracují při léčbě či jsou bez zaměstnání“ (Pěč, 2009, str. 76). Naději k pokrytí 

těchto témat spatřuje například v psychoterapii.  

 

 Ne všechny studie však přikládají psychoterapii schizofrenie takový význam. 

Například Libiger cituje Mayovu studii porovnávající farmakoterapii, 

elektrokonvulzi, psychoterapii a jejich různé kombinace. Studie potvrzuje mimo jiné, 

že: „…rozdíl mezi farmakoterapií a farmakoterapií kombinovanou s psychoterapií 

nebyl významný“ (Libiger in Höschl a kol., 2004, str. 407).  

 Nicméně i přes různé názory na možnosti ovlivnění schizofrenie 

psychoterapií ve světě stále probíhají výzkumy k posouzení její účinnosti. Například 

Praško (2008) prezentuje takto zaměřené studie a shrnuje například, že:  

- psychoterapeutické a psychosociální programy jsou pacientům se schizofrenií 

a dalšími psychózami užitečné, avšak za podmínky užívání medikace, 

- dynamická psychoterapie je neúčinná pro většinu psychotických pacientů s 

výjimkou dobře stabilizovaných pacientů v remisi, de dynamická 
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psychoterapie pomáhá integrovat psychotický prožitek ve smyslu jeho 

porozumění, 

- podpůrná psychoterapie vykazuje mírný efekt, nicméně podporuje spolupráci 

pacienta,  

- skupinová terapie vykazuje mírný efekt na zlepšení sociálního fungování u 

pacientů, kteří jsou v remisi. Jako vhodnější se ukazuje terapie zaměřená na 

realitu, 

- a jako nejvýznamnější se ukazují rodinné psychoedukace a nácviky 

dovedností. Rodinná psychoedukace pomáhají snížit počet relapsů. Nácviky 

sociálních dovedností pomáhají, efekt je však časově omezení, z čehož 

vyplývá nutnost častějšího opakování.  

 



46 

 

 

EMPIRICKÁ ČÁST 

4. Cíl výzkumu 
 

Cílem výzkumu bylo porozumět tomu, jaké účinné faktory se uplatňují v 

psychoterapii schizofrenie z pohledu psychoterapeuta.  

Současné výzkumy psychoterapie, jak píše například Jániš, nejsou prozatím 

„dostatečně propojeny s psychoterapeutickou praxí“ (Janiš, 2010, str. 30). Vzhledem 

k tomu jsem zvolila možnost vytěžit empirické zkušenosti těch, kteří s klienty s touto 

diagnózou ve své terapeutické praxi pracují.  

Výzkum se tedy zaměřuje na hledání takových prvků, které jednotliví 

terapeuti považují za prvky vedoucí ke zlepšení v psychoterapii. Jde tedy o snahu 

identifikovat ty prvky, které zlepšení napomáhají nebo ho naopak brzdí. Při hledání 

prvků hrajících roli v účinnosti psychoterapie počítám s tím (Pěč, 2009), že u takto 

komplikované diagnózy musí být otevřen prostor pro kombinaci různých forem a 

přístupů a že pravděpodobně neexistuje jediný nejvhodnější typ intervence.  

 

5. Výzkumný problém, výzkumné otázky 
 

Psychoterapie schizofrenie je problematikou, která doposud není uzavřená ve 

smyslu určení přesných postupů, které by zaručovaly zlepšení psychického stavu 

klienta. Ovlivnění psychického stavu klienta s diagnózou schizofrenie je obtížné, což 

potvrzuje například Praško (2009), když hovoří o dlouhé historii pokusů o 

psychoterapii psychóz a podotýká: „…pokusy psychoterapeuticky ovlivnit 

psychotické klienty však nebyly až do 70. let úspěšné“. Od 70. let došlo díky užívání 

psychofarmak ke zlepšení v kvalitě života jedinců s tímto onemocněním, ale přesto 

psychofarmaka nepokrývají všechny potřeby klientů se schizofrenií a jejich rodin. 

Proto potřeba zabývat se psychoterapií a psychosociálními intervencemi v rámci 

komplexní léčby schizofrenie zůstává naléhavá i dnes.  
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V současné době potřebu psychosociálních intervencí potvrzuje také 

rozšířený interaktivní model vulnerability a stresu. Tento model v souvislosti 

s léčbou schizofrenie popisuje například Praško (2009). Psychosociální přístupy 

eliminují psychosociální zátěž, která také může významně ovlivnit stav klienta. 

V tomto duchu referuje například i Pěč. Popisuje, že psychoterapie, či obecně 

psychosociální intervence „…usilují o posílení vnitřních zdrojů ke zvládání a 

adaptaci u těch klientů, kteří se vyznačují značnou zranitelností, a současně o 

zabezpečení dostatečného stupně sociální podpory tak, aby mohli co nejlépe odolávat 

nárokům z vnějšího prostředí“ (Pěč, 2009, str. 76).  

Z toho vyplývají následující výzkumné otázky:  

1. Je práce s jedinci s diagnózou schizofrenie specifická, a pokud ano, jak tato 

specificita ovlivňuje terapii? 

2. Co považují psychoterapeuti za účinné faktory vyvolávající změnu 

k lepšímu?  

3. Co považují psychoterapeuti při práci s jedinci s diagnózou schizofrenie za 

důležité?  

6. Metoda sběru dat 
 

Pro účely výzkumu jsem zvolila kvalitativní přístup. Mým cílem bylo 

přiblížit se co nejvíce zkušenosti probandů z jejich klinické praxe, dostat se co 

nejblíže k významu psychoterapeutických intervencí ve smyslu jejich efektivity bez 

toho, abych se snažila ověřovat předem stanovené hypotézy.  

Ke sběru dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor. Například Miovský 

popisuje některé z výhod polostrukturovaného rozhovoru: „Výhodou 

polostrukturovaného rozhovoru je to, že dokáže eliminovat nevýhody obou 

zbývajících variant metody interview (nestrukturovaného a plně strukturovaného) a 

vytěžit současně maximum jejich výhod“ (Miovský, 2009, str. 161). Miovský 

popisuje polostrukturovaný rozhovor jako téměř ideální nástroj kvalitativního 

výzkumu.  
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Velkou výhodou rozhovoru je možnost následného dotazování. Odpovědi lze 

upřesnit a dovysvětlit. U polostrukturovaného rozhovoru díky předem definovaným 

otázkám máme jistotu, že po skončení jsme obsáhly všechna témata, která nás 

zajímala a která jsou důležitá pro náš výzkum. To popisuje Miovský jako jádro 

rozhovoru. Na toto jádro „nabalujeme“ doplňující otázky. „Obvykle se však 

doplňující otázky ukazují být velmi užitečné a přinášejí mnohou kontextuálně 

vázaných informací, které nám mohou pomoci mnohem lépe uchopit problém, který 

nás zajímá“ (Miovský, 2009, str. 160). Doplňujícími otázkám můžeme rozpracovávat 

témata, do takové hloubky, která je užitečná vzhledem k cílům a výzkumným 

otázkám. Díky dotazování dosahujeme vyšší přesnosti a výtěžnosti.  

Navíc nejen, že se probandů na problematiku dotazujeme, ale zároveň 

pozorujeme a celkový obraz získaných dat tak může nabývat větší pestrosti, 

obohacujeme se o informace, které by například v dotazníkovém šetření nevystoupily 

na povrch. Například Miovský (2006) popisuje, že bez kvalitního pozorování 

nemůžeme provádět kvalitní rozhovor. 

Všem probandům jsem se před rozhovorem představila a vysvětlila, za jakým 

účelem s nimi rozhovory budu vést. Požádala jsem je o svolení k audionahrávce, 

všichni probandi souhlasili. Někteří probandi projevili zájem o anonymitu, proto 

jsem se rozhodla, že ve výzkumu nebudu jmenovat žádného z nich.  

Rozhovory jsem s probandy vedla individuálně většinou v místě jejich 

pracoviště s výjimkou jednoho probanda, se kterým jsem hovořila v kavárně. Otázky 

k rozhovoru jsem všem probandům poslala předem, aby měli dostatek času o nich 

přemýšlet. Někteří probandi toho využili a odpovědi si předem připravovali, někteří 

je slyšeli při našem setkání poprvé.  Všechny rozhovory s probandy trvaly přibližně 

90 minut. Probíhaly v přátelské atmosféře. Probandi byli velmi vstřícní sdílet se 

mnou jako se začínajícím psychologem své zkušenosti.  

7. Výzkumný soubor 
 

Výzkumný soubor tvořili čtyři probandi. Rozhovory původně výzkumu jsem 

absolvovala s celkem  šesti terapeuty, ale dva rozhovory jsem nakonec do výzkumu 

nezahrnula.  Jeden z těchto rozhovorů jsem vyřadila, protože proband po našem 
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setkání požádal o možnost vlastní korekce textu. Rozhovor po korektuře jsem 

odmítla zařadit, protože ztrácel na své autenticitě, navíc proband mnoho pro mne 

zajímavých pasáží vyřadil a text zredukoval o polovinu. Ztratila se tak cenná data. 

Druhý z rozhovorů jsem nezpracovala z časových důvodů.  

Ve výzkumu jsou zahrnuti jen ti probandi, kteří jsou klinickými psychology. 

Záměrně jsem se rozhodla vybrat pouze klinické psychology, protože zkušenost 

klinické praxe prohlubuje porozumění problematice duševního onemocnění, v tomto 

případě onemocnění schizofrenie. Odborníci, kteří nejsou klinickými psychology a 

neměli tu možnost pracovat ve zdravotnickém zařízení, se ve svých praxích setkávají 

spíše jen s částí klientů. Do ambulancí a poradenských zařízení docházejí většinou 

klienti, kteří jsou již ve stabilizovanějším stavu, bývají zaléčení a bývají 

motivovanější ke společné práci s terapeutem. Jak bylo již mnohokrát popisováno a 

v praxi a ve výzkumech potvrzováno, jedinci se schizofrenií prochází mnoha 

rozličnými stádii onemocnění s pestrou variabilitou projevů. Psycholog, který 

pracuje ve zdravotnickém zařízení má větší možnost, že se setká s touto variabilitou. 

Tímto jsem chtěla zajistit, že výpovědi probandů budou tuto různorodost odrážet a 

poskytnou tak širší pohled na problematiku psychoterapie schizofrenie.   

Výzkumný soubor tvořili t ři muži a jedna žena. Pohlaví probandů v tomto 

výzkumu nebylo nijak zohledňováno, probandy jsem vybírala podle jiných kritérií. I 

když by možná bylo také zajímavé prozkoumat, zda existují nějaké odlišnosti v tom, 

jak s klienty pracují ženy a jak muži.  

Jedním z kritérií výběru probandů byla také „příslušnost“ ke konkrétnímu 

psychoterapeutickému směru. Mým záměrem bylo vybrat probandy tak, aby každý 

zastupoval jiný směr. Předpokládala jsem, že variabilita přístupů různých 

psychoterapeutických škol zajistí variabilitu přístupů a výzkum bude tak obohacen o 

různé pohledy a způsoby práce. Jak vyplývá z literatury, jednotlivé školy se doposud 

jen málo shodují na přesných postupech a každý ze směrů vidí účinnost 

psychoterapie v něčem jiném. Různé školy také pohlíží různě na podstatu 

schizofrenie, mají různé teorie osobnosti a praktiky.  

Dalším podmínkou při výběru probandů byla buď minulá, nebo zejména 

aktuální zkušenost s psychoterapií jedinců se schizofrenií. Původně se výzkum měl 
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zaměřovat i na zkušenost s prací s celou skupinou schizofrenního okruhu, ale jak 

jsem postupně oslovovala jednotlivé probandy, zjistila jsem, že se s ostatními klienty 

schizofrenního okruhu setkávají minimálně a nejbohatší zkušenost mají právě 

s klienty s diagnózou schizofrenie. Navíc jsem usoudila, že by se tím výzkum 

zbytečně komplikoval, protože charakter onemocnění a jeho projevy u ostatních 

diagnóz schizofrenního okruhu se liší. 

Na tomto místě bych ráda představila jednotlivé probandy zařazené do 

výzkumného vzorku.  

Proband č. 1, muž, jednooborový klinický psycholog. V současnosti pracuje 

jako psycholog a psychoterapeut v nestátní neziskové organizaci Fokus, která nabízí 

 komplexní komunitní péči o jedince s dlouhodobým duševním onemocněním v 

neústavních podmínkách. Současně pracuje také v krizovém centru. V minulosti 

pracoval v psychiatrické léčebně Bohnice na příjmovém oddělení pro klienty s 

nařízenou ochrannou léčbou psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou 

nebo kombinovanou.  

Proband je vzdělaný v rogersovské psychoterapii, ale současně se 

sebevzdělává v psychodynamické psychoterapii a psychoanalýze. Osobní motivaci 

vzdělání v těchto hlubinně zaměřených směrech popisuje takto: „…hodně jsem 

šmrncnutej psychodynamickým, psychoanalytickým, to mně hodně baví“. 

S jedinci s psychotickým onemocněním pracuje již 10 let. Spoluzakládal 

trénink kognitivních funkcí pro jedince se schizofrenií. Má zkušenosti 

s psychoterapií individuální, skupinovou i rodinnou. Párové terapie nedělá: „…ty 

nemám rád, protože mi to nejde“.  

Proband č. 2, muž, vystudoval psychologii na filosofické fakultě a od roku 

2001 pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut v psychiatrické léčebně 

Bohnice na příjmovém oddělení pro klienty s nařízenou ochrannou léčbou 

psychiatrickou, protialkoholní, protitoxikomanickou nebo kombinovanou. Současně 

má soukromou ambulanci, ale s jedinci s diagnózou schizofrenie tam pracuje jen 

minimálně, protože z jejich strany není o tuto formu terapie moc zájem: „V tý 
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ambulanci teda nepracuju se schizofrenikama, i když jo, spíš ale výjimečně, oni ti 

schizofrenici do placený ambulance moc nechoděj“.  

Proband je vzdělaný v existenciální analýze, má zkušenost s terapií 

individuální, skupinovou a komunitní.  

Proband č. 3, žena, pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut ve 

fakultní nemocnici Motol. V minulosti pracovala v léčebně s psychotickými klienty. 

 Absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemice. Má zkušenost 

s psychoterapií individuální a skupinovou.  

Proband č. 4, muž, je klinický psycholog a psychoterapeut. V současné době 

pracuje již sedmým rokem v ambulantním krizovém oddělení Denního 

psychoterapeutického sanatoria Ondřejov. Se schizofreniky pracuje ambulantně, 

navíc „…ale i terénně a všelijak, jak to jde. Třeba v kavárně, nebo při chůzi krajinou 

a tak“. 

Z psychoterapeutických výcviků má hotovou systemiku, SUR, a 

v současnosti se ještě vzdělává v analytické psychoterapii.  

8. Analýza dat 
 

 Psychoterapie schizofrenie jako proces zaměřený na změnu psychického 

stavu klienta s tímto onemocněním není prozatím ještě dostatečně uspokojivě 

prozkoumaný. Psychoterapeuti pracující s takto komplikovanou diagnózou se na 

společné cestě s klientem setkávají s mnoha překážkami a otázkami, jak vlastně 

pracovat, aby klientům terapie pomáhala. „Kvalitativní metody se užívají k odhalení 

a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc nevíme“ (Strauss a 

Corbinová, 1999, str. 11). 

K analýze dat vzešlých z rozhovorů s probandy jsem zvolila metodu 

zakotvené teorie. Tato metoda pomáhá objevit nové souvislosti, vztahy a podmínky, 

které se objevují v procesu, v případě mého výzkumu konkrétně v procesu 

psychoterapie.  V metodě nejde o popis nebo souhrn explicitně vyřčených 

skutečností. Pomocí výzkumu jsem chtěla zachytit nové skutečnosti. Při výběru 

metody jsem si byla vědoma její náročnosti.  
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Analýza prošla procesem otevřeného a axiálního kódování a na jeho konci se 

objevily vztahy, které pomáhají podrobněji specifikovat, v čem je psychoterapie 

jednotlivých probandů v jejich konkrétním případě účinná. Na konci tedy nestojí 

model společný pro všechny dotazované, ale vztahy a souvislosti, které se u nich 

individuálně objevili. Dalo by se říci, že výzkum objevil čtyři různé modely práce 

čtyř různých terapeutů praktikujících psychoterapii s cílovou skupinou. Jako shodný 

pro všechny čtyři probandy se ukázal jediný vztah, ostatní vztahy mají význam jen 

pro některé z nich nebo i jen pro probandy samotné. Podrobnější popis procesu 

analýzy dat a výsledků výzkumu budu později prezentovat v dalším textu.  

Data získaná z rozhovorů jsem si doslovně přepsala z audiozáznamu. Měla 

jsem před sebou čtyři různé texty, které jsem následně jeden po druhém analyzovala. 

Nejprve jsem k analýze dat použila otevřeného kódování.  

Prvním krokem je označování jevů, při kterém probíhá takzvaná 

konceptualizace údajů (Strauss a Crobinová, 1999). Konceptualizací je myšlen 

rozbor určité části textu a jeho následné označení, které reprezentuje podstatu 

označené části textu. Strauss a Corbinová doporučují klást si otázky typu: Co to je? 

Co to reprezentuje? Stejně tak jsem postupovala ve svém výzkumu. V procesu 

opakovaného čtení textu jsem si jednotlivé výroky probandů pojmenovala 

pracovními názvy. Pokud jsem narazila na výrok, který mi svým významem 

připomínal již pojmenovaný, označila jsem si ho stejně. Snažila jsem se 

pojmenovávat výroky obecněji tak, aby bylo možné pod ně významově zahrnout i 

výroky jiné. Tento krok mi pomohl snížit počet pojmů, se kterými jsem následně 

pracovala, jak doporučuje Strauss a Corbinová. Tímto zobecňováním jsem mohla 

vytvořit kategorie, se kterými se pak v další analýze pracuje. Některé názvy kategorií 

jsem si vypůjčila z literatury i s vědomím toho, že mohou implikovat některé 

významy, se kterými se tyto pojmy obecně pojí a mohou být pro čtenáře zavádějící.  

Jiné kategorie jsem pojmenovala podle smyslu, který mi obsah kategorie dával. 

Takto jsem analyzovala nejčastěji celé věty, někdy samotná slova, ale i celé 

odstavce.   

Dalším krokem při analýze dat bylo axiální kódování. V tomto procesu jsem 

hledala spojení mezi kategoriemi.  Hledala jsem, zda mezi nimi existují souvislosti a 
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zda by se kategorie nedaly poskládat svými vztahy do vyšších smysluplných celků. 

Tímto způsobem jsem mezi sebou kategorie porovnávala, a pokud to šlo, 

seskupovala. Tímto způsobem kódování jsem vytvořila obecné kategorie, které se 

vztahovaly k subkategoriím.  

Nakonec jsem u každého probanda identifikovala sedm kategorií. Při úvahách 

o propojování těchto kategorií jsem došla k závěru, že nemá smysl vytvářet 

paradigmatický model, neboť jsem mezi kategoriemi nenacházela příčinné 

souvislosti ani souvislosti poukazující na následek vyplývající z nějakého jevu. Také 

se ukázalo, že se žádná z identifikovaných kategorií nejeví jako centrální.  

9. Analýza rozhovorů  

Analýza rozhovoru s probandem č. 1 

 

 V rozhovoru jsem identifikovala kategorii, kterou jsem nazvala fáze nemoci. 

Kategorie obsahuje výroky probanda odkazující na specifické fáze onemocnění, 

kterými prochází klient s diagnózou schizofrenie. Proband hovoří o několika fázích a 

to o „akutní“, „křehké remisi“, „fázi stabilizace“ a „fázi, kdy to ještě jde“ . Akutní 

fázi popisuje proband například slovy: „…byl jsem na akutním pavilonu příjmovým, 

kde ty lidi fakt akutně blázněji “, nebo slovy: „…když je někdo úplně v hajzlu…“, či: 

„…u akutních stavů, když vám někdo přijde a je šíleně úzkostnej a prožívá 

psychózu…“. 

 Dále jsem identifikovala kategorii, kterou jsem nazvala specifické deficity. 

Do ní jsem zařadila výroky probanda popisující, v jakých oblastech klienti fungují 

nedostatečně. Popisuje jednak oblasti myšlení a prožívání, tedy oblasti psychických 

procesů a stavů, vnitřního stavu mysli, a jednak  oblasti chování, to je  konkrétně 

schopnost adaptace na vnější okolnosti.  

 Vnitřní stav mysli, „duši člověka“, pojímá proband metaforicky jako 

„krajinu“. Proband v rozhovoru popisuje, že si všímá, jak tato krajina vypadá a 

vysvětluje, v čem je u cílové skupiny krajina specifická, konkrétně v čem je deficitní: 

„…u těch schizofrenních onemocnění je ta krajina plná nějakých děr, nebezpečnejch 

bažin…“. Dále: „…občas někam ten člověk přijde, začne se propadat…“. 
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V některých případech se krajina dokonce rozpadá: „…jakoby se ta krajina rozpadla 

nějak na kousky, že ten člověk tu krajinu nemá pohromadě. Tam je strom a tamhle 

plot, tuhle je kopec…“.  

 V souvislosti se stavem mysli klientů s diagnózou schizofrenie proband 

hovoří například také o roli obranných mechanizmů: „…oni mají strašně slabý ty 

obranný mechanismy, a tim, že je mají tak slabý, se propadaji do těch psychotických 

stavů. Propadnou se do psychózy nebo se jim defragmentuje osobnost“. Proband 

chápe psychózu jako defragmentaci osobnosti, jak popisuje: „Psychóza je vlastně 

defragmentace osobnosti, to je jako to, kam se může člověk nejhloubš propadnout“. 

Deficity stavu mysli lze sledovat i ve výroku: „…že by jim začlo  bejt divně, že by se 

propadli do nějaký difuzní úzkosti a těžko říct, jestli by to jako vydejchali“. 

 Proband v rozhovoru hovoří také o specifických deficitech souvisejících se 

vztahováním se k sobě sama, k druhým lidem a obecně k okolí a k adaptaci na něj: 

„Protože ty lidi třeba nejsou schopný cejtit, co jim dělá dobře a co ne. Klasika u lidí 

se schizofrenií, že nejsou schopný poznat únavu u sebe. Nejsou propojený s tělem, se 

svojí psychikou. Takže makaji a pak se zdekompenzujou“. V souvislosti se vztahem 

k sobě sama proband také popisuje: „Když prožijete ataku schizofrenní, tak je to 

podle mě vždycky šílenej zásah do sebeobrazu. Najednou se ptáte, můžu bejt 

s normálníma lidma? Nevrátí se to? Já sem teda nějakej šíleně křehkej, když se mi 

tohleto děje. A k tomu máte brát Zyprexu po který ztloustnete a ste jako koule.“ 

V rozhovoru proband například také popisuje schopnost adaptace klientů na změny: 

„…každá změna je pro něj šílený znejištění“ . V souvislosti s navazování vztahů 

proband vysvětluje: „…ale u těchhle lidí, který sou příliš křehký to tak rychle nejde. 

Mohly by se cejtit ohrožený, mnou třeba zaplavený“.  

 Kontakt s realitou je další identifikovanou kategorií z rozhovoru. Proband 

v kontextu psychoterapeutických rozhovorů s klienty mluví o „…tématech 

z normálního života“. Snahou terapeuta je mimo jiné přibližovat se k těmto tématům, 

protože mají souvislost s konsenzuální realitou. Proband popisuje: „Psychotický 

prožitky jsou jen divným obrazem toho, co zažíváme všichni. Osamocení, úzkost, 

nasranost, zklamání, frustraci, tak to pojmenovat do tady těch věcí“. Výroky klientů  

typu: „…že se cejtí hrozně sami…“ popisuje proband jako: „…témata, který už jsou 
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z normálního života…“. Proband popisuje případ klienta, kterému se podařilo díky 

zásahům terapeuta „ustát“ situaci, která ho výrazně stresovala. Proband popisuje, že 

klienta situaci ustál, zmizely symptomy a následně byl již schopen být kontaktu 

s realitou: „A najednou zase začal mluvit o tom, jak je to strašný, že na novým 

pavilonu je málo zásuvek, už se o tom dalo mluvit normálně“.  

 Proband upozorňuje na to, že právě úkolem terapeuta je zprostředkovat 

klientům kontakt s realitou: „To je právě to, co i my můžeme těm klientům dát, ten 

kontakt s tou realitou. Když já v ní sem, oni to přenosově cejtěj. Že někdy je to 

vyloženě jenom to, že se chovám normálně. Někdy třeba stačí, když řeknu to je o 

strach, co cejtíte, to je vlastně kontakt s běžnou realitou. To už je ten most mezi tim 

psychotickým prožitkem tý paranoidní pronásledování a tim že strach je normální 

pocit. A most je i to, že některý ty klienti si o to přímo říkaji, oni se chtěji bavit o tom 

počasí“. Terapeut, jak říká proband, může být mostem k realitě.  

 Další identifikovanou kategorií je psychoterapeutický směr.  Obsahuje 

výroky probanda o významu psychoterapeutických směrů, které využívá při své práci 

s cílovou skupinou. Proband hovoří na jedné straně o směru rogersovském, ve 

kterém je vzdělaný a na druhé straně o směru psychodynamickém a 

psychoanalytickém, kterými je „…hodně šmrncnutej“ a „…hodně ho baví“. Proband 

v rozhovoru popisuje, že využívá současně obou směrů. Popisuje specifičnost situací, 

při kterých jednotlivé směry využívá, popisuje výhody a nevýhody užití jednotlivých 

směrů a způsob, jakým s touto variabilitou nakládá. Na dotaz, zda při práci s cílovou 

skupinou je možné používat čistě jen jeden přístup, odpovídá: „…asi je to možné, ale 

já to tak nedělám“.    

 O významu rogersovského směru hovoří takto: „Podle mýho ten Rogers, já 

ho využívám ve svý práci tak ze 60, 70 procent. Já si představuju rogerse jako 

takovej bezvadnej základ domu, takovou pevnou plošinu. Je to ten filosofickej 

základ“.  Inspirován Rogersem vychází z konceptů empatie, kongruence, 

bezpodmínečného přijetí a organismické tendence.   

 O psychoanalýze hovoří například v souvislosti se snižováním vlastní úzkosti 

při terapii: „Jeden z produktů toho, že se vzdělávám i třeba v tý psychoanalýze je, že 
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mi to pomáhá odstranit svoji úzkost. Že si to nějak jako pojmenuju a to, co je 

pojmenovaný je pro mě míň zúzkostňující“. 

 Proband v rozhovoru například také řeší problém skloubení obou směrů. I 

přes to, že se v něm „…směry perou…“, každý z nich mu přináší specifický užitek. 

„Rogeriáni ze zásady ani nediagnostikujou, nepracujou s diagnózami, a říkaji každej 

sme jako člověk, každej máme svůj svět a prací terapeuta je se na ten svět jako 

připojit, když mu to ten klient dovolí. A tak to tam s nim jako prožívat. To si myslim, 

že je hrozně pěkná teorie, a zároveň já to tak úplně stopro nemam“ … „Ale na 

druhou stranu by za tim všim mělo bejt, že každej je jedinečnej člověk a mým úkolem 

je ho neškatulkovat. Já sem si vlastně uvědomil, že ve mně se perou ten rogeriánskej 

a ten psychoanalytickej přístup. To možná bude pro vás zajímavý.  Já mam rád ten 

psychoanalytickej přístup s různýma vývojovýma fázema struktury ego a typama 

přenosu a protipřenosu. A je hodně právě takový strukturovaný, že u týhle fáze 

vývojový se daji očekávat takový přenosy a protipřenosy a zároveň to rogeriánský, 

který říká na tohle se všechno vykašlu, budu s tim člověkem“.   

 Na dotaz, jak se mu daří směry skloubit odpovídá, že v každé chvíli pomáhá 

něco jiného: „…v některých chvílích mi pomáhá to, třeba to psychoanalytický a pak 

v jednu chvíli si řeknu hergot já už na něj reaguju moc jako by byl v týhle škatuli a 

vystoupim z toho a začnu fakt poslouchat, co mi říká a zase to funguje a pak v jednu 

chvíli si uvědomim, že sem si naběh na vidle toho, že splituje třeba“. Proband 

připomíná, že je velmi důležité si v terapii toto přecházení v rámci směrů 

uvědomovat a umět s tím pracovat.  

 Role terapeuta je další kategorií, kterou jsem při analýze rozhovoru 

identifikovala. Obsahuje výroky popisující míru direktivity terapeuta při práci 

s cílovou skupinou. Terapeut zde popisuje svou roli jako spíše nedirektivní, přičemž 

ale vysvětluje, že nastávají situace v kontaktu s klientem, kdy je nutné zapojit více 

direktivní a kontrolující přístup. Snahu o nízkou míru direktivity jsem nazvala pomoc 

a naopak zvýšení míry direktivity jsem nazvala kontrolou. Snaha o nedirektivnost je 

zřejmá například z výroku: „…já se v podstatě hodně řídim tim, co ty lidi potřebujou 

a chtěji…“. Na dotaz, co považuje proband za nejdůležitější při práci s cílovou 

skupinou, odpovídá: „Taky mně napadá ta nedirektivita. Ve chvíli, kdy já tam budu za 

tu autoritu, která to tam bude jako kaučovat natvrdo co mají a co nemaji říkat, tak 
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jednak to neodpovídá mojí osobnosti a jednak to vyžaduje, že bych si myslel, co je 

dobře a co je špatně, což mně přijde vždycky jako nebezpečný, v tom třeba jako mně 

by se blbě bylo. Ta role naše s tim klientam by měla bejt souřadná“. Proband také 

vysvětluje, že je důležité uvědomit si, co jsou jeho cíle a co jsou cíle klienta. Toto 

přesvědčení lze vyčíst například z výroku: „…je potřeba to odlišovat od toho, kdy je 

to jako muj introjekt, že by všichni měli pracovat a měli mít vztahy“ nebo z výroku: 

„… to je třeba hodně v sobě kaučovat, na kolik oni se chtěji zlepšovat a na kolik je to 

moje ambice…“. Například proband také popisuje: „…je důležitý s lidma 

sympatizovat, mít pocit, že oni jsou páni tý situace“.  

 S nedirektivitou proband spojuje přístup, který nazývá „nehodnotící“. 

Přiznává, že nehodnotit například ve smyslu chválení se mu někdy dodržuje obtížně, 

protože existují situace, kdy klienty pochválit potřebuje. V některých situacích je 

třeba „zastoupit tu vnější strukturu“. Proband popisuje své balancování na hraně 

pomoci a kontroly: „Chválení je svým způsobem jako hodnocení. Řeknete tohle je 

dobře.“ Takové hodnocení proband považuje již za direktivní a doporučuje dobře 

uvážit její použití: „…tomu se říká pak, že ten člověk nahrazuje to self, to ego toho 

druhýho, ale chce si to fakt říct teďka to dělám a vim, proč to dělám“. Například 

kontrola, která je charakteristická direktivními zásahy ze strany terapeuta je zřejmá 

následujícího popisu specifické práce s klientem: „…a my tam chodíme po tý krajině, 

občas někam ten člověk přijde, začne se propadat, tak já mu pomůžu, v tu chvíli mam 

tu roli nějak aktivnější“, „… a já tam stojim a říkám, hele ten strom patří k tomu 

kopci“. Proband se ale i v situaci práce s náročným klientem snaží odolat. Popisuje:  

„A zároveň z toho neuteču, protože je hrozně lákavý mu začít něco vysvětlovat, říkat 

mu musíte brát léky, v tu chvíli si člověk uteče k těm pevnejm věcem tý psychiatrie a 

myslim, že to je jednak proto, že je nutný brát léky, jasný, ale zároveň je to takový 

naše pevný místo, v tu chvíli já se tam cejtim ve svý roli a tak“. 

 Při analýze textu jsem identifikovala kategorii, kterou jsem pojmenovala 

heterogenita skupiny. Cílová skupina, jak z rozhovoru vyplývá, není jednotná. 

Uvnitř skupiny lze nalézt specifika, která vytvářejí její heterogenitu. Při popisu práce 

s cílovou skupinou a přístupu k ní například proband popisuje, že existuje určité 

procento schizofreniků, které je odlišné od ostatních svou výraznou deficitností 

z hlediska závažnosti onemocnění a možností jejího ovlivnění. Proband popisuje 
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specifický způsob práce a při tom upozorňuje: „Myslim si, že zrovna u těch 

schizofreniků tohle je takový jako trochu v uvozovkách, třeba právě u těch, kde je to 

opravdu jako výrazný s výrazným defektem osobnosti.  Myslim si, že je určitý 

procento lidí se schizofrenií, na který tohleto prostě neplatí. U lidí, který ten život 

jako vzdali a tak jako zaživa chcípli v léčebně“. To, že proband považuje skupinu za 

heterogenní, například z hlediska možnosti změny, je možné vyčíst například i 

z odpovědi na dotaz, co proband považuje za zlepšení u cílové skupiny. „V tý skupině 

schizofreniků jsou různý lidi. Měl jsem klientku a dneska je to střední management 

v bance. Fakt jako high society paní a pak vedle toho je pan P na pavilonu 17, kterej 

za poslední rok řekl 10 slov a když ho nedržej tak se každej den přepije ze záchodový 

mísy tak, že vypije 15 litrů vody a to sou všechno schizofrenici takže tam říct co je 

zlepšení je … to je strašně široká skupina. U tý pani by bylo zlepšení třeba, že si 

řekne, že je unavená a že by nemusela pracovat 12 hodin denně ale jenom 10 a u 

tamtoho pána bude fajn, když naváže oční kontakt“.  

 Do kategorie heterogenita skupiny řadím i výroky probanda o variabilitě 

potřeb klientů porozumět svému onemocnění a zabývat se jejím smyslem: „S určitou 

částí klientů to beru jako neurologický, neurodegenerativní onemocnění. Pak jsou 

určitý typy klientů, ale myslim si, že to není odlišený diagnózou, „No tak určitý typ 

klientů tomu potřebuje nějak víc rozumět, srovnat se s tim. Některý klienti jsou víc 

hlubinně zaměřený a potřebujou srovnat se s tou psychotickou produkcí, protože ona 

někdy smysl dává a někdy ne. Takže jeden extrém je neurodegenerativní onemocnění 

jako pojetí schizofrenie a někdo je takovej, že tomu chce porozumět, přijmout to, 

zpracovat“.  

 Další kategorií, která z rozhovoru vyplývá, je kategorie intervence. Stejně 

jako u ostatních probandů, kategorie intervence je souborem výroků o aktivitách 

terapeuta či zařízení za účelem léčby klienta. Dalo by si říci, že kategorie odpovídá 

na otázku, co všechno dělá terapeut, aby pomohl klientovi, který má diagnózu 

schizofrenie?  

 Jak vyplývá z rozhovoru, proband rozlišuje dva základní okruhy práce. 

S některými klienty pracuje na „copingových strategiích“, „ krizových plánech“, 

„kognitivních funkcích“ a s některými spíše „…propátrává, co se dělo a jak to 

zažívali“. Taková práce je pak charakteristická tím, že se spíše „vyhýbá 
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interpretování“, „ podporuje kontejnování emocí“ a „zpevňuje strukturu ega“.  

Důležité u všech způsobů práce je navázat vztah. „První je navázání vztahu a i 

v akutní fázi se dá navázat vztah“. Avšak i navazování vztahu sebou nese rizika: 

„Další zajímavý riziko je ještě příliš rychle jít do vztahu“, „… je lepší držet ten 

odstup…“. Kontejnování emocí popisuje například slovy: „…propojujete a 

legalizujete jeho zážitky s jeho prožíváním. To je to kontejnování“. Nebo proband 

popisuje: „Někdy třeba stačí, když řeknu to je o strach, co cejtíte“.  K interpretování 

se proband vyjadřuje takto: „Tak třeba strašně málo interpretuju se 

schizofrenikama“. Proband nedoporučuje odkrývající techniky: „Taky bych teda 

nedoporučil nějaký drsný interpretace. To odkrývající“. V této souvislosti mluví také 

například o využití imaginativních technik: „…bránil bych se imaginativním 

technikám. I třeba relaxační cvičení chce dělat opatrně.  Třeba ne se zavřenýma 

očima…“.  Proband hovoří také o zpevňování struktury ega například ve smyslu 

sdělování klientovi, jak se asi může cítit: „A v tu chvíli je tam třeba zastoupit tu 

vnější strukturu a zeptat se hele vy vypadáte strašně unaveně, je to hodně sugestivní 

otázka ale dává jim to šanci vycouvat. Holt člověk tuhle vnější strukturu musí hrát. 

Dneska jeden klient použil pojem exoskelet, jako že já sem jeho vnější kostra“.  

 Proband také hovoří o významu „empatie“, „ kongruence“, „ bezpodmínečného 

přijetí“. Například také o „organismické tendenci k růstu“.  Charakteristické pro 

probanda je, že nerozlišuje práci „terapeutickou“ a práci „podpůrnou“.  

 

Výsledný model práce 

 Jedním z faktorů, které jsou terapeutem zohledňovány při psychoterapii 

jedinců s diagnózou schizofrenie je fáze onemocnění, to je aktuální stádium nemoci, 

ve které se klient nachází. Proband při psychoterapii volí různé intervence a právě 

fáze onemocnění je jedním z rozhodujících faktorů toho, jakou intervenci bude 

proband volit či naopak, jakou intervenci odloží, protože by v aktuální fázi 

onemocnění nemusela být účinná nebo by mohla klienta poškodit. Ne všechny 

intervence, které proband běžně praktikuje, jsou ve všech fázích onemocnění vhodné. 

Popisuje například specifickou intervenci, kterou proband využívá v akutním stavu 

klienta:  „U akutních stavů, když k vám někdo přijde, je to o kontejnování, zeslabení 

úzkosti, lepení krajiny dohromady, lepíme dohromady tu krajinu, kterou on pak bude 



60 

 

moct rozšiřovat“. Nicméně v rámci akutního stavu rozlišuje ještě proband stav 

„…kdy to ještě jde“, a stav: „…když jsou ty lidi úplně v hajzlu“. U obou těchto fází je 

intervence o něco jiná: „…našim úkolem je to ustát a říct, že sme hrozně zmatený, že 

se nějak motáme, že cítíme, že to má ten klient fakt těžký, ale to je možný říkat ve fázi, 

kdy to ještě nějak jde, ale když jsou ty lidi úplně v hajzlu, tak stačí říct, vidím, že se 

bojíte, teďka bloudíte očima po místnosti, jako byste se bál, teď mi přijde, že na vás 

někdo mluví, tváříte se tak, že je to strašně nepříjemný. A tím vlastně propojujete a 

legalizujete jeho zážitky s jeho prožíváním. To je to kontejnování“. Některé 

intervence nejsou vhodné například pro žádnou z fází onemocnění. „U všech, jak u 

těch akutních, tak u těch s křehkou remisí i u těch stabilizovaných“ by se proband 

„…bránil imaginativním technikám“, nedoporučoval by „….odkrývající intervence“ 

a „…drsný interpretace…“.  

 Fáze onemocnění souvisí také s tím, do jaké role vůči klientovi se terapeut 

postaví, zda bude pomáhat, to je, zda bude nedirektivní, nebo bude kontrolovat, bude 

směřovat klienta někam podle svého uvážení. Terapeut spíše preferuje ponechat 

rozhodování na klientovi, ale například, když se stav klienta „…zhoršuje“, to je když 

se „…začne propadat“, tak mu proband „…pomůže“, jak popisuje: „…já mu 

pomůžu, v tu chvíli mam tu roli nějak aktivnější“. Direktivní roli přebírá proband i 

v momentě, kdy je klient v akutním stavu: „A když je ta práce fakt akutní …  já tam 

stojim a říkám, hele ten strom patří k tomu kopci“. A když ta fáze není akutní, tak 

proband pomáhá ve smyslu nedirektivního provázení. V takovém případě svou roli 

pojmenovává takto: „…myslim, že se mi nejvíc líbí připodobnění ke 

spolucestovateli“.  

 Fázemi onemocnění se proband zabývá i v souvislosti s popisem specifických 

deficitů, které u cílové skupiny vypozoroval.  Akutní stav je charakteristický 

například „…šílenými úzkostmi“, duše jako krajina se rozpadá: „A když je ta práce 

fakt akutní, tak jakoby se ta krajina rozpadla nějak na kousky, že ten člověk tu 

krajinu nemá pohromadě. Tam je strom a tamhle plot, tuhle je kopec“. Klient může 

zažívat například i „…ohromné znejistění“. Pro všechny fáze onemocnění je 

charakteristické, že jsou ti lidi „…křehcí“. Proband zdůrazňuje přistupovat opatrně 

k psychotickým klientům vůbec, protože by se mohli „…probořovat zase do těch 

psychotickejch vrstev“ 
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 Jak z rozhovoru vyplynulo, svou roli v psychoterapii hrají také 

psychoterapeutické směry, ve kterých je proband vzdělaný. Ty se promítají do 

způsobu intervenování, promítají se do toho, jakou roli bude terapeut hrát v rámci 

vztahu s klientem, a vysvětlují v některých ohledech deficitní psychické fungování 

jedinců s diagnózou schizofrenie. Do způsobu intervenování se koncepty směrů 

promítají například takto: „No a to je příjemný na tom Rogerisánským směru, že oni 

jako moc velký cíle nemaji, že jako cílem je bejt s tim klientem a pomoct mu k tomu, 

aby se rozvíjel tak, jak on nejlíp může“. Nebo například vnímá proband směr jako 

základnu, díky které může intervenovat:  „… ten rogers, já ho využívám ve svý práci 

tak ze 60, 70 procent. Já si představuju rogerse jako takovej bezvadnej základ domu, 

takovou pevnou plošinu, že je důležitý s lidma sympatizovat, mít pocit, že oni jsou 

páni tý situace, a pak na tom podkladě se daji používat třeba i různý techniky typu 

muzikoterapie. Je to takovej basement a pak už záleží, co člověk dělá. Je to ten 

filosofickej základ“. Směr může pomoci porozumět člověku:  „Účinnej faktor může 

bejt i to, že se vyznáte v tom, co ten člověk cejtí, co prožívá, čemuž může napomoct i 

ta psychoanalytická teorie nebo ty teorie vývoje osobnosti. Co prožívá, čemuž může 

napomoct i ta psychoanalytická teorie nebo ty teorie vývoje osobnost“. 

 Proband považuje za důležitou intervenci vzájemné vztahování se klienta 

s terapeutem. Důležitost vztahu vysvětluje pomocí psychoanalytického konceptu 

vývoje ve vztahu k rodičům: „My sme sociální tvoři a už jako malý děti a třeba to už 

je psychoanalytická teorie, že prostě děti se vyvíjeji ve vztahu. K mamince, k tatínkovi 

a tak. A tim pádem sme nastavený se rozvíjet ve vztahu. A tim, že v tý terapii vznikne 

nějakej vztah zdravej, řekněme, tak by měl dovolovat zdravej rozvoj“.     

 Psychoterapeutické směry hrají roli například ve vysvětlování deficitních 

psychických procesů a stavů. „Ta psychoanalýza říká, že oni mají strašně slabý ty 

obranný mechanismy, a tim, že je mají tak slabý, se propadaji do těch psychotických 

stavů. Že to, co my odkrejeme tim, že to zdevalvujem, nebo to potlačíme nebo něco, 

tak to by oni nezvládli. Propadnou se do psychózy nebo se jim defragmentuje 

osobnost“.  

 S některými koncepty psychoterapeutických směrů souvisí například i role 

terapeuta, kterou zastává ve vztahu ke klientovi.  Proband je „…rogerián“, preferuje 

v terapii roli nedirektivní. Respektování rozhodnutí klienta je zřejmé z výroku: 
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„Rogeriáni ze zásady ani nediagnostikujou, nepracujou s diagnózami, a říkaji každej 

sme jako člověk, každej máme svůj svět a prací terapeuta je se na ten svět jako 

připojit, když mu to ten klient dovolí“. Nebo z výroku: „Já si představuju rogerse 

jako takovej bezvadnej základ domu, takovou pevnou plošinu, že je důležitý s lidma 

sympatizovat, mít pocit, že oni jsou páni tý situace. Třeba tohle mi přijde jako 

zajímavý, to by se mohlo týkat toho rogeriánskýho, že je nehodnotící“. To, že 

proband preferuje spíš nedirektivní přístup, vyplývá například z výroku: „Ve chvíli, 

kdy já tam budu za tu autoritu, která to tam bude jako kaučovat natvrdo co mají a co 

nemaji říkat, tak jednak to neodpovídá mojí osobnosti a jednak to vyžaduje, že bych 

si myslel, co je dobře a co je špatně, což mně přijde vždycky jako nebezpečný“.  

 Vliv na průběh psychoterapie má i jistá heterogenita v rámci cílové skupiny. 

Jak proband v rozhovoru naznačuje, cílová skupina je uvnitř nejednotná například ve 

smyslu potřeb porozumět vlastní nemoci či z hlediska míry „…deficitnosti“. Tato 

heterogenita má vliv na volbu intervence a také na roli terapeuta ve vztahu ke 

klientovi. Heterogenita v tomto smyslu určuje, jaké proband volí intervence a jakou 

roli zaujme vůči klientovi. Jak proband popisuje, klienti jsou nejednotní například v 

 potřebě porozumět své nemoci. Ti, kteří potřebu mají, s těmi pracuje proband 

následovně: „Opatrně s nim propátrávám co se to dělo, jak to zažívali, pro spoustu 

z nich je úlevný už jenom to, že se dá mluvit o tom, že byly odposlouchávaný, že 

rozmontovali telefon, že všude byly kamery. Jak je to hrozný cítit se podezřelej“. 

Pokud potřebu nemají: „Pak je práce taková, že se pracuje na copingových 

strategiích, krizových plánech, je to v podstatě o tom, jak se naučit žít s tim, že mam 

v hlavě málo dopaminu“. Proband také popisuje heterogenitu ve smyslu míry 

„…deficitnosti“. Jsou klienti více deficitní a méně deficitní. A právě například s těmi 

více deficitními musí provádět proband kontrolu: „Ale je fakt, že některý klienti jsou 

fakt tak deficitní, tomu se říká pak, že ten člověk nahrazuje to self, to ego toho 

druhýho, ale chce si to fakt říct teďka to dělám a vim, proč to dělám“. … „je tam 

třeba zastoupit tu vnější strukturu a zeptat se hele vy vypadáte strašně unaveně, je to 

hodně sugestivní otázka ale dává jim to šanci vycouvat. Holt člověk tuhle vnější 

strukturu musí hrát“. Také díky tomu, že je skupina v některých ohledech 

heterogenní, nemůže proband využít u všech stejně koncepty psychoterapeutického 

směru. V rámci psychoterapie s cílovou skupinou používá proband koncepty 

empatie, kongruence a bezpodmínečného přijetí. Jistý problém má ale s konceptem 
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organismické tendence. Koncept popisuje takto: „Myslim si, že docela hezkej koncept 

je ta organismická tendence k růstu, že věříme, že když ten člověk dostane správný 

prostředí, bezpečný, tak že má tendenci se vyvíjet tak, jak by měl“. Přitom dodává: 

„Myslim si, že zrovna u těch schizofreniků tohle je takový jako trochu 

v uvozovkách…třeba právě u těch, kde je to opravdu jako výrazný s výrazným 

defektem osobnosti … myslim si, že je určitý procento lidí se schizofrenií, na který 

tohleto prostě neplatí. U lidí, který ten život jako vzdali a tak jako zaživa chcípli 

v léčebně“. U méně deficitních klientů se mu daří koncept realizovat.  

 Proband se v rámci psychoterapie snaží klienta dovést do kontaktu s realitou, 

k tématům a pocitům z normálního života. Popisuje, že to, co prožívají psychotici, 

jsou pocity, které máme vlastně všichni. „Psychotický prožitky jsou jen divným 

obrazem toho, co zažíváme všichni. Osamocení, úzkost, nasranost, zklamání, 

frustraci, tak to pojmenovat do tady těch věcí“. Snahou terapeuta je dovést klienta 

k tomu, aby svým prožitkům dal tyto významy. Terapeut tento cíl dosahuje 

specifickými intervencemi. Například kontejnováním. Při terapii například popisuje 

aktuální stavy klienta:„…vy ste teď šíleně nasranej, neklidnej, to musí být nepříjemný 

a celkem rychle to přejde k tomu, že ty lidi se chytnou tématu mně sere to, že sou 

všichni proti mně a k tomu už je kousek že se cejtí hrozně sami a to už jsou témata, 

který už jsou z normálního života“. Proband popisuje, že někdy stačí jen „…chovat 

se normálně“.  „ To je právě to, co i my můžeme těm klientům dát, ten kontakt s tou 

realitou. Když já v ní sem, oni to přenosově cejtěj. Že někdy je to vyloženě jenom to, 

že se chovám normálně. Někdy třeba stačí, když řeknu to je o strach, co cejtíte, to je 

vlastně kontakt s běžnou realitou. To už je ten most mezi tim psychotickým prožitkem 

tý paranoidní pronásledování a tim že strach je normální pocit. A most je i to, že 

některý ty klienti si o to přímo říkaji, oni se chtěji bavit o tom počasí. Tohleto k tomu 

patří“.    

Analýza rozhovoru s probandem č. 2 

 

 Z analýzy rozhovoru vystoupila kategorie, kterou jsem nazvala fáze nemoci. 

Do této kategorie řadím výroky odkazující k existenci specifických stádií 

onemocnění a jejich významu pro společnou terapeutickou práci, psychický stav 

klienta atp. Proband zde odkazuje převážně na fázi první ataky, kterou popisuje jako 



64 

 

„prvozáchyt“ a na fázi charakteristickou „chronicitou“ a „pokročilostí onemocnění“. 

Popisuje: „Tady na tom oddělení je jakoby třetina těch psychotiků, kteří jsou 

s nějakým prvozáchytem, to znamená, že mají dobrou perspektivu, no možná to bude 

i půlka no a ta druhá půlka, to jsou chroničtí pacienti, někteří i v dost pokročilým 

stádiu nemoci“. Klienti s prvozáchytem, jak popisuje proband, jsou perspektivní, co 

se týká možnosti léčby na rozdíl od klientů chronických. Proband dále popisuje 

stádium „ataky“. Dále proband popisuje stádium po atace: „Druhá věc, potom, co ta 

ataka odezní…“. V rozhovoru se proband zabývá také prodromálním stádiem: 

„T řeba obvykle, než ta nemoc začne…“, nebo „…a to je to, že se začíná rozvíjet ta 

nemoc v tom prodromálním stádiu“.  Popisuje také stadium „relapsu“, stav 

„kompenzace“ a „dekompenzace“, stádium „stabilizace“, stadium charakteristické 

různou mírou přítomnosti psychotických příznaků: „A když je někdo někdy tady 

trochu víc psychotickej“, a také stadium, kdy je klient „…zaléčenej a propuštěnej…“. 

Proband upozorňuje: „Je třeba respektovat, že tam nemoc má nějaký výkyvy“.  

 Další identifikovanou kategorií je kategorie formy psychoterapie. V rámci 

rozhovoru proband hovoří o různých formách psychoterapie, se kterými má 

v souvislosti s léčbou cílové skupiny zkušenost. Proband popisuje převážně 

zkušenost s formou individuální psychoterapie a skupinové psychoterapie.: „Mam 

s tim zkušenost jak skupinově tak individuálně“. Formy individuální terapie popisuje 

například výrok: „…s těma individuální pohovory moc nemáme…“ nebo výrok: „Já 

individuálně pracuju hlavně s těma psychotikama, který jsou v zásadě perspektivní“. 

Popisuje i práci skupinovou: „…skupiny s psychotikama…“, „…na těch 

skupinách…“, a „Tady na tom oddělení jsou aspoň jedna nebo dvě skupiny“. Kromě 

individuální a skupinoví psychoterapie popisuje také „komunitu“ například výrokem: 

„Klasická náplň toho dne je komunita, to je setkání organizační a popisuje také 

„ambulanci“.  

 Kategorie, která se dále také v rozhovoru objevila, popisuje výroky probanda 

o různých potřebách léčit se u cílové skupiny. Nazvala jsem ji potřeby cílové 

skupiny. Proband si při své práci všímá, jaké jsou potřeby klientů využívat nabízené 

služby zařízení, jaké jsou potřeby participovat na jednotlivých aktivitách, které 

oddělení nabízí. Proband vnímá, že klienti mají různá přání, motivace, vůli, ale i 

různé možnosti participovat na aktivitách, nad těmito potřebami se zamýšlí, 
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zhodnocuje je a v různé míře je respektuje. O tom vypovídají například výroky: „Oni 

sami, moc se jim nechce do terapie, navíc, když je někdo 10, 15 let v léčebně, tak 

nemaji už ani chuť něco dělat“ . O motivaci k terapii na oddělení hovoří například 

takto: „…u těch psychotiků to nemaji povinně, ale zároveň to není tak, že by se řeklo, 

kdo chce na pohovor s psychologem a oni by se hlásili…“  nebo například takto: „Oni 

to berou jakou součást řádu toho oddělení. Ale většinou s tim ty lidi souhlasí, 

nebrání se tomu, nemám zkušenost, že by se tomu někdo tak hrozně bránil“, nebo 

popisuje „ pohovory odmítne z tý psychotický motivace“. Zhodnocování a 

respektování potřeb klientů je zřejmé i z popisu společné psychoterapeutické práce, 

která začíná v momentě stabilizace klienta. Proband popisuje: „Ale pak začínaji ty 

běžný věci, který máme my všichni. Pak právě začíná ta terapie na těch běžných 

věcech, když to chce“. Jak proband popisuje, klient může řešit problémy spojené 

s jeho individuálními tématy: „Ale jinak se pracuje s běžnýma věcma, co řeší 

každej“. To, že proband přistupuje k potřebám klientů s respektem, vypovídá také 

například následující výrok: „Někdy já mam pocit, že je to plácání odnikud nikam a 

přesto to vlastně těm lidem sedne. Je to jejich svět, pro ně to plácání není“.  

 Deficity cílové skupiny je další identifikovanou kategorií. Tato kategorie 

představuje výroky probanda o nedostatečnosti či selhávání cílové skupiny v různých 

kompetencích, zejména sociálních a o specifických abnormalitách psychických 

procesů a stavů. Souhrnně v kontextu rozhovoru lze chápat deficity cílové skupiny ve 

smyslu nedostatečnosti, neadekvátnosti, selhávání, zvýšené vulnerabilita či snížené 

schopnosti. Kategorie zahrnuje výroky týkající se konkrétně například 

symptomatologie: „Když někdo nemá náhled a žije v bludným systému…“ či „ Já 

v tom vidim poruchu organismu, špatně fungující mozek a v něm se dějou procesy, 

které nejsou dobře. A vznikají tam poruchy vnímání a myšlení. Ten člověk si je pak 

zpracovává“ nebo například „…projevuje při neúspěšné léčbe více či měně 

výrazným kognitivním deficitem, emoční zploštělostí“ , také výroky: „Když člověk je 

přesvědčenej o tom, že po něm jdou…“ a nebo „Přijde mezi svoje kamarád, který byli 

vždycky normální, ale nejdnou jsou jiný. Má divnej dojem. Tak nad tím přemýšlí, ale 

závěr si udělá podle sebe – dochází k poruchám myšlení. Vymyslí si na tu situaci 

nějaký bludný zpracování“. „…u psychotiků tam není jasná hranice, že v jednu chvíli 

by si řekl, ale tohle už je blbost. Ale právě se tenhle princip toho, že vedle mě se stále 
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něco děje a já si to nějak vysvětluju  se může rozvíjet do velký hloubky, až do tý 

paranoidní. Že potom najednou začnu mít pocit, že získávám znamení. Může to tak 

bejt. Třeba to začíná tak, že ten člověk má divnej dojem“.   

 Kategorie zahrnuje také výroky, které se konkrétně týkají selhávání 

v sociálních kompetencích: „Výsledkem je to, že on se třeba stahne z tý komunikace 

nebo „On si neuvědomoval, že by v těch vztazích měl takhle fungovat“. V kontextu 

skupinové terapie hovoří proband o utváření skupinové dynamiky a konstatuje: „Ale 

ono v tý psychotický skupině ta interakce sama o sobě moc nevzniká“. Proband 

hovoří také o snížené schopnosti udržovat bezkonfliktní vztahy se svým okolím: 

„…ukazuje se, že nepotřebuje terapii. Má venku dobrý vztahy ale většinou to tak 

není. Většinou je tam nějakej karambol ve vztazích.  Protože právě je to komplexní 

porucha, která zasahuje víc oblastí právě těch sociálních“. Proband také popisuje: 

„…postupně se stáhnou ze všech sociálních vztahů. Když si to představíte, tak někdo 

běhá po světě a do ničeho nezapadá ten člověk. Tak je prostě úplně, už neví, čeho se 

má zachytit. Stav zmatenosti, a tak“. Kromě deficitů vycházejících z onemocnění 

popisuje proband také deficity vztahující se ke zdravé části klienta. Popisuje 

například impulzivitu jako osobnostní rys: „Může se stát, že někdo zjistí, že je třeba 

impulzivní“… „To je třeba něco, co je jeho osobnostní rys, kterej je dobrou půdou 

pro rozvoj tý jeho nemoci, ale to není ta psychóza, to je taky kus jeho samotnýho“.  

 V rozhovoru se objevuje také kategorie odkazující na probandovo pojetí 

podstaty onemocnění. Proband se vyjadřuje k tomu, jak chápe onemocnění, jeho 

projevy a také jeho podstatu. Chápe svoje pojetí jako standardní: „Já na to nemam 

speciální teorii, která by se vymykala standardnímu pojetí“.  Proband popisuje jemu 

blízký bio-psycho-sociální model onemocnění: „Já to spíš beru jako nemoc, která je 

hodně složitá ve smyslu, že tam hrajou roli faktory dědičný, biologický, zároveň 

sociální“. Biologická rovina je v pojetí probanda rovinou „…poruchy fungování 

mozku“, psychologická rovinou „poruchy dialogu osoby se světem“ a sociální rovinu 

vnímá jako „…terén, na které se může nemoc rozvíjet“. Proband se vymezuje čistě 

psychologickému pojetí podstaty nemoci a přiklání se k deficitu v rovině biologické: 

„Já musim říct i sám za sebe, že jsem trošku alergickej na ty přístupy, který říkaji 

vyléčíme psychózu bez léků. To je asi taková pseudověda. Já osobně si myslim, že je 
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to chyba fungování mozku a ne že je to čistě psychologická záležitost. Trauma 

z dětství“.  

 Při analýze rozhovoru jsem identifikovala kategorii cílové kompetence.  

V rámci této kategorie proband popisuje kýžené kompetence, které se snaží v rámci 

společné práce u klientů vytvářet. V rozhovoru jsem identifikovala tři nejčastěji 

zmiňované a zdůrazňované kompetence.  

 První se týká schopnosti „porozumět vlastní nemoci“. Jde o kompetenci 

klienta rozpoznat to, jak se u něj nemoc projevuje, konkrétně „co se s ním dělo“ a 

„ jak tomu rozuměl“. Jedná se o „…rozpoznání zákonitostí vlastní nemoci“. Jak 

proband popisuje: „Aby oni věděli, u mě jsou ty příznaky takový. U mě se většinou 

projevuje začátek nemoci tak“.  

 Druhá kompetence se týká schopnosti klientů „zaujímat postoj k životu, ke své 

psychice, a současně schopnosti odlišit zdravé od nemocného“. Proband klienta 

směřuje k uvědomění si, že on, klient, není jen nemocný, ale že má i zdravé 

vlastnosti, které jsou součástí jeho samotného a že s nimi může nějak pracovat. To e 

je zřejmé například z výroku: „Mám hlasy, mám úzkosti, mám nemoc, která je jedna 

z nejhorších, ale můžu k tomu zaujmout postoj. Smířim se s tim, přijmu omezení, ale 

vim, že to není omezení mýho celýho života, ale můžu třeba něco dělat navzdory 

tomu“.  Proband například popisuje: „Snažim se klientům pomoct rozvíjet to zdravý 

v nich…“. Nebo také vysvětluje: „Když člověk je přesvědčenej o tom, že po něm jdou 

tak má strach a to je naprosto autentickej strach. A to je zdravá emoce. Že vlastně 

podpořit, že ne všechno, co je on, je schizofrenie.  Podpořit, co je zdravá reakce na 

nemoc“. O schopnosti odlišit zdravé hovoří proband například, když odpovídá na 

otázku, co je pro něj při práci s cílovou skupinou nejdůležitější: „… vlastně rozvoj tý 

zdravý osoby…“, „…sebepoznání, uvědomění si pozitivních věcí, tý nepsychotický 

osobnosti…“, „…aby on viděl, že je člověk, kterej má nejrůznější vlastnosti jako 

všichni ostatní a pak tady má nějakou nemoc“. Proband o schopnosti odlišit zdravé a 

nemocné hovoří také jako o schopnosti „sebepoznání“. Popisuje: „…ta léčba by měla 

vést k nějakýmu jeho sebepoznání, uvědomění si pozitivních věcí, tý nepsychotický 

osobnosti“.  
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 Třetí kompetence se týká „schopnosti adaptovat se k realitě, být v kontaktu 

s realitou“. Schopnost adaptovat se k realitě vyčítám například z výroků popisující 

testování reality. „Pro toho pacienta je to začátek toho testování reality, pro něj je to 

úplně nový téma“. S tím souvisí také například výrok: „…aby ten člověk byl stabilní 

v těch vztazích, aby si uměl říct asertivně o něco, aby si dokázal říct, ověřil 

informaci“. V souvislosti se skupinovou terapií hovoří proband o vzájemném 

interagování: „A někdy se podaří, že vznikne mezi těma lidma interakce“. 

Přibližování se ke konsenzuální realitě je zřejmé i v odpovědi na otázku, co je 

změna: „Jedna velice podstatná změna je, když ten člověk připustí, že ty věci, který si 

myslel, nejsou reálný“. Proband také popisuje schopnost utváření reálných vztahů: 

„Jedna věc, aby byl kompetentní v těch vztazích a druhá věc, aby existovali nějaký 

reálný vztahy“. Schopnost přibližovat se realitě se objevuje i ve výroku popisujícím 

utváření schopnosti lepšího náhledu na sebe sama: „Což právě je dobrý pro něj, aby 

on získal ten odstup. Potom paradoxně, aby se dokázal podívat jinak i na sebe“. 

Klient se učí sebereflexi. Kromě tří často odkazovaných cílových kompetencích, 

hovoří proband také o rozvoji schopností vedoucích k „prevenci relapsu“ a 

„osamostatnění“.   

 Při analýze dat jsem identifikovala také kategorii intervence. Stejně jako u 

ostatních, obsahuje výroky o aktivitách, které proband praktikuje v rámci práce 

s cílovou skupinou. Mezi intervence řadím i takové aktivity, které jsou v rozhovoru 

pojímány ve smyslu účinných faktorů. Například: „Nejsilnější účinnej faktor je 

vztah“. Konkrétněji, proband hovoří o vztahu jako o integračním prvku: „Jakmile 

přijde někam, kdo mu podá ruku a začne se s nim normálně bavit, tak ne hned, ale je 

to výraznej integrační prvek“. Popisuje například případ klienta, kterého se podařilo 

zkompenzovat, a byl propuštěn. Proband výsledek komentuje slovy: „Myslim si, že 

tam mělo obrovskej vliv to, že on cítil zájem ať už ode mě nebo od doktorky. Myslim 

si, že vztah má obrovskou roli“.  

 V rámci intervencí proband popisuje také například práci na vytváření či 

zdokonalování schopnosti reflektovat vnitřní stavy mysli druhých osob, intervenci 

jsem nazvala jako pomoc utváření schopnosti mentalizace. Proband popisuje, že vede 

klienty k ověřování si situací, které se kolem nich dějí: „ Vyzýváme ty lidi, aby řekli 

třeba, co byste řekl o panu xy, co si myslí“. Za účelem posilování schopnosti 
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mentalizace  proband na oddělení vytváří modelové situace podobné nácviku 

komunikačních dovedností „My tady ale nácviky tady na oddělení moc neděláme, to 

se dělá třeba u nás tady na stacionáři“. Ale popisuje, jak se o nácvik pokouší: 

“Občas zkusíme nějakou situaci modelovou, že třeba někdo jde požádat o práci. 

Kromě toho, že zkoušíme například, jak by se dalo komunikovat s úředníkem, tak 

vlastně pak do toho vnesu to, že se zeptám, jak to měl ten úředník, jak se cítil, jak to 

vnímal on“. Další intervencí, kterou proband popisuje, je rozhovor, ten nazývá 

„pohovorem“, který jsou buďto formálního charakteru či neformální, pohovor 

například na chodbě. Obojí je intervencí.  

 Dále proband hovoří také o edukaci jako o intervenci pomáhající vysvětlit 

nemoc: „…je tu edukace. Člověk se snaží tomu člověku vysvětlovat, co se s nim dělo, 

jak tomu rozuměl“ . Proband edukuje následovně: „… třeba řeknu ta nemoc má 

takový a takový zákonitosti a zeptám se jich, jestli tam u nich nejsou někde vidět“. 

Proband se snaží také o „…rozvoj komunikace a vztahů…“ , pracuje na zlepšování 

schopnosti reflexe klientů, například takto: „Takže si povídáme o tom, co se děje ve 

světě, přinesu noviny, každej si přečte nějakej článek a říká to vlastníma slovama“.  

 Proband hovoří také například o práci s emocemi, která je u cílové skupiny 

specifická: „U těch psychotiků se tolik s těma emocema nepracuje, ale nějakou 

formou se k tomu dá přiblížit. Že se ptám, jak to na ně působí, co si o tom mysleji, že 

se neptám vyloženě na ty emoce. S těma psychotikama se má jít do těch emocí 

opatrně“.  

 V rozhovoru s probandem jsem identifikovala dále kategorii popisující 

význam a úlohu psychoterapeutického směru v léčbě schizofrenie.  Kategorii jsem 

nazvala psychoterapeutický směr. Proband je vzdělaný v existenciální analýze a při 

práci s cílovou skupinou ji praktikuje. Existenciální analýza je v rozhovoru jediným 

identifikovaným psychoterapeutickým směrem, proband s jiným koncepty nepracuje. 

Proband popisuje specifické koncepty existenciální analýzy, které se mu v práci 

s cílovou skupinou osvědčují. Proband využívá koncept „zaujímání postoje“. 

Popisuje: „Ta existenciální analýza vychází z toho, že člověk má somatickou část, ale 

i tu duchovní. A vlastně ta duchovní, ne v tom náboženským slova smyslu, ale v tom, 

že se má možnost zaujímat postoj sám k sobě, ke svý psychice. A to se mi hodně tady 

osvědčuje“. Proband popisuje „…součást existenciální analýzy“, kterou je 
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„ fenomenologický přístup“, který, jak popisuje, s cílovou skupinou využívá.  

Proband dále popisuje například, jak se psychoterapeutický směr, který využívá, 

staví k podstatě onemocnění: „…existenciální analýza to bere jako bio-psycho-

sociální poruchu“. Proband také například popisuje, do jaké míry následuje postupy 

a principy vycházející ze směru, který praktikuje: „No, v zásadě nemyslim si, že bych 

pracoval tak, že teďka vim, že dělám existenciální analýzu. Není to tak, že bych 

přemýšlel, že teď udělám krok jedna, krok dva, krok tři“. Proband dále také popisuje, 

že využívá osobní existenciální analýzu, která předpokládá přiblížení se k vlastním 

emocím. Popisuje, že se člověk přibližuje ke svým emocím a potom zaujme k emoci 

nějaký postoj s následně nějak jedná: „Dobře, já sem tomu porozuměl, něco to se 

mnou dělá a tak teď k tomu zaujmu nějakej postoj a teď to musim převést do 

nějakýho jednání.  Takže jak můžu ten postoj realizovat v rámci svýho života. Pak se 

vrátíme zase na začátek, protože ta nová situace ve mně zase něco vyvolává a na tom 

se dá zase pracovat. To je něco, co se mi dobře osvědčuje“.  

Výsledný model práce 

 Proband v rámci svého působení na pracovišti pomáhá klientům s diagnózou 

schizofrenie vytvořit si některé cílové kompetence. Jak vyplývá z rozhovoru, jedná 

se o vytváření nových schopností a dovedností u klientů. Snahou terapeuta je 

například, aby klient dosáhl schopnosti „…odlišit v sobě nemocné a zdravé části a 

naučil se zaujímat ke své psychice postoj“. To podle probanda „…hodně pomáhá“.  

Jinou kompetencí je například testování reality. „Pro toho pacienta je to začátek toho 

testování reality, pro něj je to úplně nový téma“. To, že se jedná o cílové 

kompetence, je možné pochopit z toho, jaké proband při jejich popisování 

v rozhovoru používá výrazy. Například: „…aby poznal“, „… aby pochopil“, „….aby 

uměl“, „… aby byl“, „… aby si dokázal“, „,,,aby si ověřil “, „,,,že on bude vědět když“, 

„,,,aby byl kompetentní v“ atd. Používá také výroky o začátku něčeho nového, 

například „,,,začátek testování reality“, nebo „A někdy se podaří, že vznikne mezi 

těma lidma interakce“, či „,,,nějak si to uvědomuje“. Řadím sem i výroky typu: 

„Když se ale naučí,… tak..“, „…když .. tak si řekne, že ..“, „ když připustí“, „ když 

přijme“  nebo výroky typu: „Dá se sledovat, že on se postupně zlepšuje v tom 

poznávat…“.  
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 Do vytyčení cílových kompetencí se promítají koncepty 

psychoterapeutického směru, ve kterém je proband vzdělaný a také pojetí podstaty 

onemocnění probanda. Ten využívá koncepty existenciální analýzy a fenomenologie. 

Například cílová kompetence zaujímání postoje k životu vyplývá z konceptu 

existenciální analýzy, jak proband popisuje: „Ta existenciální analýza vychází z toho, 

že člověk má somatickou část, ale i tu duchovní. A vlastně ta duchovní, ne v tom 

náboženským slova smyslu, ale v tom, že se má možnost zaujímat postoj sám k sobě, 

ke svý psychice. A to se mi hodně tady osvědčuje“. Také kompetence rozvíjení zdravé 

části já je v přímé souvislosti s konceptem psychoterapeutického směru: „…ale 

zároveň ta existenciální analýza má takový přístup ke schizofrenii, že je to nemoc 

v základě biologická a plus tam hrajou roli sociální faktory a vedle toho je to zdravý 

já, který se snažíme vypíchnout. To je přístup tý existenciální analýzy“.  

 Volba konkrétních intervencí probanda je z velké části podmíněna 

jednotlivými fázemi onemocnění, ve kterých se klienti aktuálně vyskytují. 

V rozhovoru proband popisuje jednotlivé fáze onemocnění a upozorňuje na jejich 

proměnlivost: „…ta nemoc má nějaký výkyvy“. Klienti se v průběhu léčby mohou 

pohybovat v různých stádiích nebo zůstávají pouze v jednom stádiu, například 

chroničtí klienti. Každé ze stádií vyžaduje specifické intervence, fáze nemoci jsou 

podmínkou pro konkrétní intervence. Stejně tak různé fáze nemoci umožňují 

rozvinutí různých cílových kompetencí. Například s chronickými klienty jde 

v podstatě pouze o zvyšování kvality jejich života: „S těma je to spíš jen o tom zvýšit 

kvalitu jejich života. Takže si povídáme o tom, co se děje ve světě, přinesu noviny, 

každej si přečte nějakej článek a říká to vlastníma slovama“. Proband popisuje, že 

občas se sice stane, že při společně trávenému času ve skupině chronických klientů 

přece jen něco vznikne, nějaká interakce, ale to je spíše výjimka. Naproti tomu 

klienti, kteří jsou v „prvozáchytu“, jsou „perspektivní“, s těmi proband praktikuje 

celou řadu intervencí a s těmi směřuje k některým cílovým kompetencím. Klienti 

v prvozáchytu: „…když je to první ataka, tak ten člověk je ten šťastnější, nemusí mít 

poruchu osobnosti, je docela fajn. K tomu stavu se pak snažíme dopracovat. Že je 

nějaká nemoc, která způsobuje to, co se s nim děje, ale on má zároveň spoustu 

dobrejch vlastností, o který se může opřít. Ve fázi „prvozáchytu“ proband směřuje 

k dosažení kompetence poznání zdravého já a k tomu využívá specifické intervence. 
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Například vyhýbá se interpretacím.  U klientů v prvozáchytu se například „nepracuje 

s interpretacema, ale spíš se pracuje s tím, že každej člověk je jedinečnej a když 

přistupuju k tomu člověku, tak se dívám na to, co vlastně vidim U tý psychózy je 

důležitý vědět to, že ten člověk na jednu stranu má hlasy, ale zároveň se u toho nějak 

cejtí. Hlasy jsou nevývratný, můžeme i to přijmout, oni to tak vidí a já to respektuju. 

Ale můžeme pracovat na tom, že ho to třeba stresuje. Nepracujeme na těch hlasech, 

ale na tom, co se s tim pojí. A co by se dalo udělat s tim, aby ty emoce, ten stres byl 

menší. A vlastně ono to může vést takovou oklikou k tomu, že budeme redukovat i 

například ty hlasy. Že on ví, že ty hlasy se stupňujou, když se dostane do stresu. Nebo 

když se s někym pohádá“. Dále například z rozhovoru vyplývá, že po odeznění ataky 

se pracuje edukativně a směřuje se k rozvoji cílové kompetence porozumění vlastní 

nemoci, „…pochopit, že ta nemoc je, jaká je“.   

 Jednotlivé fáze onemocnění jsou charakteristické specifickými deficity, 

klienti jsou různě, v závislosti na stádiu onemocnění, deficitní například v některých 

oblastech psychického fungování či v oblastech schopnosti adaptace na své okolí. 

Proband například popisuje deficity související s fází chronickou. Popisuje 

skupinové sezení a vysvětluje: „Většinou já tady mám na starosti ty chroničtější 

pacienty“ a dodává: „…ta interakce sama o sobě moc nevzniká“.  Stejně tak i u 

perspektivnějších klientů, kteří jsou v „prvozáchytu“, je schopnost vzájemné 

interakce deficitní: „Ve skupině perspektivnějších pacientů se může stát, že mezi nima 

něco vzniká, ale ta klasická skupinová dynamika, tak to ne“. … „…ten člověk je 

méně spontánní, v tom sociálním kontaktu je staženej a navíc ještě je každej 

psychotik strašně citlivej, když se mluví o něm. Takže pro něj je to zasahující“. A 

dokonce, i když je člověk „zaléčenej a propuštěnej“, tak se ukazuje jako deficitní 

v udržování si dobrých vztahů. „Pak se třeba může stát, že ten člověk je zaléčenej, 

propuštěnej a ukazuje se, že nepotřebuje terapii. Má venku dobrý vztahy ale většinou 

to tak není“.  

 Zároveň se ukazuje, že popisované deficity proband chápe v souvislosti s tím, 

jak vnímá podstatu onemocnění. Proband si na základě pojetí podstaty onemocnění 

vysvětluje specifické deficity skupiny. Hovoří o nemoci jako o poruše mozku, 

přirovnává ho k „porouchanému rádiu. Deficity, zde konkrétně například pozitivní 

symptomy, vnímá jako výsledek poruchy: „…je prostě porucha. Jako když budu 
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ladit rádio a to rádio vydá nějakej zvuk, kterej bude něco dělat, tak to furt bude 

porouchaný rádio. Tak stejně tak co, co se dělo v psychóze, hlasy, který slyšel, 

znamení, který viděl, bludy, o kterých byl přesvědčenej, tak to je výsledek poruchy, 

která se dělá u nich“.  V jiné části textu popisuje vliv pojetí onemocnění na deficitní 

fungování cílově skupiny takto: „Má venku dobrý vztahy ale většinou to tak není. 

Protože právě je to komplexní porucha, která zasahuje víc oblastí právě těch 

sociálních“. Proband chápe onemocnění ve smyslu bio-psycho-sociální podstaty. To 

vnímá jako „standardního pojetí“. Když jedinec s diagnózou schizofrenie selhává 

v sociální oblasti, proband nachází vysvětlení v tomto standardním bio-psycho-

sociálním modelu. Například když proband popisuje deficit klientů v ověřování si 

pravdivosti informace, v testování reality, vnímá tento deficit jako problém rodiny, 

vztahuje se k sociální složce bio-psycho-sociálního modelu: „On si neuvědomoval, že 

by v těch vztazích měl takhle fungovat. To je třeba něco, co je jeho osobnostní rys, 

kterej je dobrou půdou pro rozvoj tý jeho nemoci. Právě proto, je ta nemoc složitá a 

hrajou tam roli i ty sociální faktory. Kdyby ve výchově v rodině se podařilo to, že on 

by mohl komunikovat otevřeně, a tenhle osobní rys by nevznikl, tak je možný, že ta 

nemoc by se u něj neprojevila, nebo by se projevila jinak, nebo míň“. 

 Do společné práce se promítají také specifické potřeby klientů. Ukazuje se, že 

úzce souvisejí se fází onemocnění a také s formou psychoterapie. Například chroničtí 

klienti nemají potřebu individuální psychoterapie, kdežto perspektivní klienti se ve 

fázi stabilizace individuální terapii nebrání a vnáší do ní témata ze svého 

každodenního života. Proband provádí individuální psychoterapii pouze s klienty, 

kteří jsou v zařízení s „nějakým prvozáchytem“. Proband popisuje: „Já individuálně 

pracuju hlavně s těma psychotikama, který jsou v zásadě perspektivní, že to je první 

ataka u nich a u nich to funguje celkem dobře“ . Tito klienti berou individuální 

psychoterapii jako „…součást oddělení“. Tuto formu psychoterapie nevyhledávají, 

ale nebrání se spolupráci: „Ale většinou s tim ty lidi souhlasí, nebrání se tomu, 

nemám zkušenost, že by se tomu někdo tak hrozně bránil“. Proband dále specifikuje, 

že i když jsou klienti s „prvozáchytem“ v psychóze, neodmítají spolupráci: „Nebo 

jsou v tý psychóze, ale tak stejně je to novej zážitek a vlastně jsou docela rádi, když 

s nima někdo mluví“. Naproti tomu klienti chroničtí individuální psychoterapii 

odmítají: „…chroničtí klienti, někteří i v dost pokročilým stádiu nemoci, s těma 
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individuální pohovory moc nemáme, protože ono to moc nejde“. „Oni sami, moc se 

jim nechce do terapie, navíc, když je někdo 10, 15 let v léčebně, tak nemaji už ani 

chuť něco dělat“. 

 Existuje například také souvislost fáze onemocnění se specifickými 

potřebami, například v následujícím výroku: „…když ten člověk je zaléčenej, 

propuštěnej“ , tak proband kontroluje stav klienta z hlediska přítomnosti příznaků, 

ale jak bysvětlue: „…jinak se pracuje s běžnýma věcma, co řeší každej“. Proband ve 

fázi zaléčení a propuštění poskytuje prostor pro řešení témat, které se týkají běžného 

života klienta, dává mu volnost v jejich výběru.  

Analýza rozhovoru s probandem č. 3 

 

 V rozhovoru jsem identifikovala kategorii formy psychoterapie. Proband 

v průběhu rozhovoru odkazuje na formy psychoterapie a to na formu individuální a 

skupinovou. Hovoří také o ambulantní formě léčby a o hospitalizaci. Vychází při tom 

ze své zkušenosti na psychiatrickém oddělení. Jak proband popisuje, každá z těchto 

forem psychoterapie vyžaduje specifické intervence, ale jak vyplývá z následné 

analýzy rozhovoru, souvisí také tato kategorie i s dalšími kategoriemi. Jejich 

vzájemné propojení bude diskutováno dále v popisu axiálního kódování.   

Další kategorií, která se často v rozhovoru objevuje, je kategorie, kterou jsem 

označila jako fáze onemocnění. Jak proband popisuje, stav klienta s onemocněním 

schizofrenie se mění v závislosti na tom, jakou fází onemocnění prochází. Specifický 

stav klienta v určité fázi nemoci, jak popisuje proband, významně ovlivňuje celkový 

přístup ke klientovi, ale i schopnosti a možnosti klienta fungovat ve společnosti i ve 

společné terapeutické práci.   

 Proband mluví obzvláště o fázi akutní psychózy, kterou také označuje jako 

„začátek nemoci“ nebo „…na začátku“. Stav klienta v této fázi charakterizuje 

proband v kontextu akutní symptomatologie. Popisuje: „Na začátku se s tim 

člověkem špatně něco řeší je vyděšenej podivnýma hlasama, zvukama a 

pronásledováním v  tu chvíli musí nastoupit ty léky a nějaká podpora, než se s ním 

budou ty věci řešit.“ Stav klienta popisuje také ve výroku: „…v tom akutním stavu, 

kdy má potřebu popsat všechny ty permoníky, kteří ho tam zlobí…“, „…když klient 
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přijde například s tím, že ho trápí ďábel…“. Akutní psychotická fáze je zde 

popisovaná jako stav charakteristický přítomností poruch myšlení a vnímání. 

Projevují se v hlasech, zvucích a přesvědčením o pronásledování. Je to stav spojený s 

„vyděšením“ a „ohrožením“. Dále proband popisuje stavy klientů s „…hodně 

atakami“, stavy „…krátce po atace, po psychotický zkušenosti…“, mluví o stavu 

klienta, který se „…zrovna dostává z nějaký psychózy, psychotický ataky. Ty lidi se 

dostávali z tý psychotický ataky…“, popisuje „…chvíle, kdy prostě skoro nic 

nejde…“, mluví také o fázi „zaléčení a propuštění z nemocnice“, o „…chvíli, kdy se 

ten člověk dostane domu“. 

 Do kategorie fáze nemoci zahrnuji i výroky popisující jednotlivá oddělení, 

kterými nemocný v průběhu svého pobytu v zařízení prochází. Jedná se o uzavřené, 

polootevřené, doléčovací a terapeutické oddělení. Jak klient prochází specifickými 

fázemi nemoci, je zařazován do jednotlivých oddělení. Každé oddělení má svá 

specifika, v závislosti na stavu klienta v té které fázi nemoci. Proband zmiňuje 

jednotlivá oddělení a popisuje způsob práce v jejich kontextu: „Mění se to 

průchodem tou nemocí“. Proband považuje zohledňování fáze nemoci za velmi 

významné. Na otázku, co je pro něj v práci s cílovou skupinou nejdůležitější mimo 

jiné odpovídá: „Respektovat fáze nemoci, to sem ještě dost nezdůraznila“.  

 Další kategorií, která vyplynula z analýzy rozhovoru, je kategorie, kterou 

jsem nazvala specifické potřeby. Kategorie popisuje výroky o variabilitě a 

specifičnosti potřeb klientů, které jsou zohledňovány odborným personálem včetně 

terapeuta při léčbě.  

 Proband popisuje, že se zohledňují například potřeby, o kterých se obecně 

předpokládá, že mají lidé, kteří onemocněli schizofrenií.  Vycházejí z obecně 

přijímaného názoru na podstatu a projevy nemoci. Takové potřeby jako by byly 

klientům připisovány zvenku. Proband tyto potřeby popisuje v kontextu předpokladu, 

co jedinci se schizofrenií obvykle potřebují: „Protože ty skupiny časem se víc 

vyprofilovaly na to porozumění nemoci a na nějaký jakoby předpoklad toho, co se 

ukazuje, že ty lidi obvykle potřebujou“. Nebo takovéto potřeby popisuje ve výroku: 

„Takže ten individuál je z mýho pohledu víc přizpůsobenej klientovi. Skupina ne, že 

by nebyla, ale je tam víc takových věcí zvenku. Těch edukativních“. Proband pro 
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popis tohoto typu potřeb používá výrok „věci zvenku“ a vnímá je jako „předpoklad“, 

tedy něco, co je již předem bez ohledu na aktuální situaci konkrétního klienta 

zkonstruováno a zobecněno v rámci konsenzuálního pojetí nemoci.  „Vytvořit jim 

povědomí o nemoci. Je to přece jenom chronický onemocnění, který mělo tendence se 

vracet a přesto že to můžu považovat za konstrukt tak ta společnost to úplně za 

konstrukt nepovažuje a ty lidi s tim žijou“.  

 V rozhovoru jsem identifikovala dále také potřeby, které nemusely mít 

aktuální přímou souvislost s diagnózou schizofrenie. Proband přihlíží k přáním a 

potřebám klienta a přizpůsobuje svůj přístup k nim. Jak proband popisuje:„…ale 

v tom individuálu je to jiný. Vesměs tam jde člověk, kterej má aspoň minimální chuť o 

těch věcech mluvit“, dále popisuje například: „To byli lidi, co mohli nebo chtěli řešit 

víc než praktický věci“  nebo “pokud tam není někdo, kdo je hodně motivovanej a 

chce o tom mluvit“ nebo „tak když za mnou ty lidi přišli“ , popisuje také: „Ale často 

se stalo, že ten klient si tu schizofrenii taky odložil a chtěl pracovat na něčem jiném 

z jeho života. A ta práce byla podobná, jako s kýmkoliv jiným. Ať už je tam 

schizofrenie, deprese nebo divná tchýně, fakt jako práce byla na tom, co ten člověk 

v tu chvíli potřebuje, pokud teda přišel dobrovolně“, nebo například: „Ale je to o té 

práci na tom, co potřebuje ten člověk, když ke mně přijde. Je to o tom, že v určitým 

kontextu pracujeme s tim, co ten klient přinese“ nebo také „Mam zkušenost, že když 

ty lidi chodili do terapie, tak tam už nepřinášeli ten blud,  když za mnou chodili lidi, 

tak nechodili s tim bludem, ale s tím, co se děje doma a tak. Takže spíš pracujeme 

s tím, co oni přinesou“ nebo „Vim, že si člověk musí zabrzdit svojí ambici pomoci za 

každou cenu i když ten druhý nechce“ nebo „Třeba u lidí, kteří měli výraznou vitalitu 

a chuť se dál rozvíjet, tak tam to šlo líp“, nebo popisuje: „A fakt chyba je 

nerespektovat tempo toho klienta.  Respektovat, že v některých chvílích skoro nic 

prostě nejde. Když vidíš, že ta rodina něco ventiluje a ty vidíš, jak ten klient tak 

zarytě sedí, tak máš tendenci mu přece pomoci, ale on to zrovna v tu chvíli nemusí 

chtít“.  

 Další kategorií je kategorie, kterou jsem nazvala role terapeuta. V ní jsou 

obsaženy výroky o míře direktivity probanda při práci s cílovou skupinou. V rámci 

této kategorie jsem identifikovala dva typy rolí, které lze nazvat jako kontrolu a 

pomoc.   
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 Kontrolující role je charakteristická vysokou mírou direktivity. Jedná se o 

výroky probanda popisující vedení klienta směrem, který v aktuální moment 

považuje za důležitý právě terapeut, nikoliv klient. Terapeut rozhoduje, co je v tu 

chvíli žádoucí a jedná podle toho. Terapeut vystupuje jako expert, který ví o 

klientovi, respektive o jeho nemoci víc než klient a podle toho ho vede.  Jak vyplývá 

z rozhovoru, terapeut jedná podle kritérií, které sám považuje v určitou chvíli za 

podstatné bez toho, aby se ohlížel na to, jak tato kritéria vnímá klient. 

 Kontrola je zřejmá například z výroků: „Ukázalo se, že je důležitý tenhle typ 

lidí víc zapojit. Když to porovnám třeba se skupinou se závislostmi, kde se sami 

zapojují, tak u té schizofrenie tam jsem měla tendenci víc je zapojovat, vnášet tam tu 

strukturu, tu svou aktivitu“ … „ Ve skupině jsou lidi vesměs nedobrovolně, tak ta 

spolupráce aktivní moc nejde. Člověk je musí trochu někam pošoupnout“. Terapeut 

cílovou skupinu pomocí kontroly posouvá z místa. Vyvíjí vlastní aktivitu, protože se 

zdá, že žádoucí aktivity u členů skupiny nevznikají. Proband popisuje svou roli 

v rámci kontroly jako direktivní, aktivní a expertní.   

 I přes to, že proband kontrolu používá, v některých případech ji vnímá jako 

překážku: „Na začátku jsem vstupovala do práce s psychotikama s tim, že jsem si 

myslela, že vim, jak to má vypadat a že tam ty lidi musim dovést, učená za všech 

učebnic, tak to se mi neosvědčilo úplně“ . V určitých momentech je naopak kontrola 

vhodná nebo přímo i nutná. To lze vyčíst například z výroku: „…někdy je 

profesionální použít tu kontrolu. To jsem hodně řešila. Někdy je nutný převzít 

odpovědnost a udělat něco, co ten klient nechce. A nést to se všemi důsledky. Když se 

rozhodnu, že riziko, že si ublíží, je velký, pak adekvátně jednám a používám 

kontrolu“. Nicméně z výroku je zřejmé, že proband použití kontroly: „…hodně řeší“. 

Kontrola je zásah, který vyžaduje zhodnocení situace, protože ne vždy je její použití 

účinné a ne vždy, jak píše proband, se osvědčuje.  

 Pomáhající role je charakteristická nízkou mírou direktivity. Podstatou 

pomoci je vzájemné domlouvání se na zakázce, na společné práci a důležité při tom 

je, že terapeut vždy bere ohled na přání či potřeby klienta. Pomoc je zřejmá například 

z výroku, ve kterém popisuje proband individuální psychoterapii s klienty: „To byla 

práce na jeho tématech, rozhodoval o tom, kam spolu pudem. Je to o tom, že se ptám 
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klienta, co by potřeboval, co by chtěl ode mě. Víc ten cíl prozkoumáváme, ono 

opravdu závisí, s čím přijde“. Pomoc proband popisuje konkrétně jako 

„…vzájemnou spolupráci“, „… domlouvání se, hledání nějakého společného cíle“, 

„…společnou akci“, „…dohadování se o změně“ , „…netlačit, nechat to víc na tom 

klientovi“.  

 Snaha o pomoc je zřejmá i z následujícího - například na otázku, zda má 

proband apriori nějaké představy o tom, jaká změna by se měla u klienta odehrát, 

odpovídá, že ano. Přiznává, že jde do práce s cílovou skupinou s nějakými předsudky 

a předpoklady změny, ke které by měl klient dospět, ale upozorňuje na nebezpečí 

těchto předpokladů: „Ale ono se často v rámci té terapie ukáže, že ten klient to má 

jinak, pro něj je změna něco jinýho. Jde o to změnit předpoklady o tom, co je dobře 

podle mě.“ V kontextu práce na změně popisuje proband pomoc také ve výroku: 

„Jako obecně, když mam mluvit o změně, tak to umim nějak říct, ale spíš to vztahuju 

k tomu klientovi, je to hodně individuální“.    

 Pomoc se je možné vyčíst také z popisu probanda ověřování si užitečnosti 

společné práce. Proband v průběhu terapie průběžně zjišťuje, zda společná práce 

přináší klientovi užitek a tím si ověřuje, zda jeho vlastní předpoklady o tom, kam 

směřovat nezastíní preference klienta. Na dotaz, jak pozná, že terapie pomáhá, 

proband odpovídá: „Ptám se na to, jestli je to ono. Já si ověřuju tu účinnost toho, 

jestli mu je to užitečný. Ptám se, jestli je mu to užitečný, jestli je to, co tady spolu 

děláme k něčemu“. O užitečnosti říká: „Není to pravda, nepravda. Je to užitečný 

nebo není to užitečný? V tu chvíli, kdy je to pro toho klienta užitečný, to je pak 

důležitý“. 

 Další kategorii, kterou jsem identifikovala, je kategorie popisující deficity 

cílové skupiny v oblasti fungování. Nazvala jsem ji specifické deficity. Do kategorie 

specifické deficity na základě analýzy rozhovoru zahrnuji výroky o nedostatcích ve 

schopnostech fungovat běžným adaptabilním způsobem převážně v oblasti 

navazování a udržování sociálního kontaktu a také konkrétně výroky popisující 

symptomatologii klientů se schizofrenií V průběhu rozhovoru proband hovoří o 

deficitech klientů, se kterými se setkal v rámci své praxe, a popisuje, jak se tyto 
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deficity promítají do různých kontextů fungování klientů a hlavně, jak se promítají 

do procesu léčby.  

 V kontextu symptomatologie popisuje specifické deficity proband jako 

„…stav, kdy nevim o sobě“, „… v tu chvíli ztrácim schopnost rozlišovat realitu“, 

„…nemůžu věřit vlastním smyslům“, „… zpracovávaly se i pocity, jak mam věřit 

tomu, co vidim, je fakt pravda“, „… můžeme se o něčem bavit, ale riziko, že si to už 

třeba druhej den nebude pamatovat“.   

 Deficity, které se vztahují k fungování v sociálním kontaktu proband popisuje 

výroky: „…určitě tam to specifikum vidim v tom, že tyhle ženský byly víc uzavřený, 

míň schopný  a ochotný, než jiný jít do toho a mluvit o těch problémech zejména před 

cizíma lidma“. Zřejmé deficity sociálního kontaktu zaznívají i ve výroku: „Když 

přijdeš k neurotickým lidem tak stačí nahodit téma a jede se. Tady člověk nahodil 

téma a nikdo nic neřekl“ nebo ve výroku: „…řada z nich těžko navazovala vztahy 

s ostatníma“. Proband také popisuje zvýšenou „citlivost“ cílové skupiny s ohledem 

na vlastní zpracování informací přicházejících od druhých lidí. „Někdy mi připadá, 

že jsou takoví citlivější, někdy hůř zpracovávají, co jim člověk řekne, i když ta člověk 

tak nemyslí. Citlivější na negativní reakce, na hodnocení nebo na nevnímání něčeho 

dvojsmyslně. Mají tendence občas si ty věci interpretovat. Jsou vztahovačnější někdy. 

Jsou celkově v tomhle křehčí. Neříkám všichni. Ale často se to tak projevilo“. Nebo 

vychází proband popisuje cílovou skupinu: „…někdy mají někteří lidi problém 

rozlišovat to, jak to druhej člověk má, určitá představa, že u lidí, kteří mají 

schizofrenii jsou uzavřený ve svým světě, je pro ně těžší důvěřovat těm venku“. 

 Další identifikovanou kategorií je kategorie s názvem cílové kompetence. 

Proband sleduje při psychoterapii některé cíle ve smyslu zkompetentňování klienta. 

Psychoterapie by mimo jiné měla dovést klienta k osvojení některých kompetencí. 

Proband například hovoří o cílových kompetencích, které jsou určeny charakterem 

oddělení: „U nás byl cíl práce dán charakterem oddělení“. V této souvislosti hovoří 

o například o vytváření povědomí o nemoci: „Aby se ty lidi naučili porozumět tý 

nemoci, tý svý nemoci, tomu svýmu, co se děje se mnou“.  

 Kategorie psychoterapeutický směr je další kategorií, která se v rozhovoru 

vynořuje a působí jako důležitý faktor v léčbě jedinců se schizofrenií. Proband 
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popisuje vliv psychoterapeutického směru, v jehož rámci je vzdělaný a vysvětluje, 

v čem tento specifický směr pomáhá klientům navozovat léčebnou změnu. O směru 

hovoří proband například v souvislosti s významem schizofrenie. Proband explicitně 

popisuje, jak se tento směr vymezuje vůči schizofrenii, tu chápe jako společenský 

konstrukt: „Ale ta schizofrenie sama o sobě, tim, jak je v systemice považována za 

konstrukt, nenese sebou to, že by práce byla apriori jiná, než u ostatních lidí“.  

 Proband blíže osvětluje význam pojetí konstruktu onemocnění v kontextu 

směru: „Systemika se výrazně nevymezuje. Systemika akceptuje to, že jsou nějaký 

omezení, který v tu chvíli v tej společnosti nějak sou, ale že ty jsou dány společenskou 

domluvou a ten klient žije v tý společnosti, ale je vázanej často těma pravidlama, ale 

systemika nemá nějakej propracovanej systém jak pracovat se schizofrenií Že by 

měla jasnou představu, co je tam za problém a kam se až musí dojít, do jaký oblasti, 

aby se vyřešili schizofrenní obtíže, to tam prostě tak není“. Psychoterapeutický směr, 

tak, jak ho chápe proband, přináší do terapie relativizaci možnosti poznání podstaty 

onemocnění a relativizaci jasné struktury postupů a cílů terapie. Přesto je směr 

ochotný akceptovat obecné společenské konstrukty omezení onemocnění.  

 Proband popisuje, že směr vychází z filosofie a že ho chápe hlavně jako 

způsob myšlení. Proband se nebrání v rámci práce s klientem používat i techniky, 

které „…jsou zdánlivě nesystemické“. Pro práci s cílovou skupinou akceptuje volbu 

technik i z jiných psychoterapeutických směrů Proband popisuje: „…je to spíš o 

způsobu použití technik. Klidně můžu použít interpretaci snů, ale jde o to, jakým 

způsobem ho vnesu do té práce a co s ním udělám. Mam pocit, čim dál víc, že je to o 

tom, jak člověk o těch věcech a klientech přemýšlí než o tom, jakou techniku použije“.  

 Kategorie intervence zahrnuje výroky probanda o způsobu práce s cílovou 

skupinou. Způsoby práce jsou zde myšleny aktivity a převážně terapeuta, ale i 

ostatního personálu zařízení zaměřené na léčbu klientů se schizofrenií.  

 Proband hovoří o intervencích zaměřených na interpersonální cíle: „…naučit 

ty lidi fungovat, rozumět, jak fungujou lidi venku u některých jsme měli i tréninky 

asertivity“. V rámci intervencí daných charakterem oddělní se proband zmiňuje i o 

takzvané léčebné výchově k soběstačnosti: „Ty lidi měli LVS. Léčebnou výchovu 

k soběstačnosti. Učili se vařit, vyplňovat složenky, chodit na poštu, věci, který 

potřebujou“. Proband dále hovoří také o intervencích zaměřených na „…řešení 
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vztahů“. Proband dále v rozhovoru popisuje také „…podpůrné a informativní 

intervence“ a „…kotvení v realitě“.   

 Proband popisuje, že pracoval s klienty na tématech, které přinášeli oni sami 

a popisuje, že takové intervence se v podstatě nelišili od intervencí s jinými lidmi: 

„Ale často se stalo, že ten klient si tu schizofrenii taky odložil a chtěl pracovat na 

něčem jiném z jeho života. A ta práce byla podobná, jako s kýmkoliv jiným“… „Ale 

ta schizofrenie sama o sobě, tim, jak je v systemice považována za konstrukt, nenese 

sebou to, že by práce byla apriori jiná, než u ostatních lidí“.  

 O specifických intervencích mluví proband i v souvislosti s popisem 

účinných faktorů: „Myslim, že jednim s těch důležitých faktorů je vztah“ .. „Že toho 

klienta slyšim, že tam s nim sem, a to je důležitej základ pro to, aby tam určitý věci 

fungovaly. Mimo vztah je účinným faktorem a zároveň intervencí zaměření se na 

výjimky. „Najednou se o těch věcech bavim jinak. Měnim jejich význam tim, že se o 

nich bavim nečekaným způsobem“ a také hledání vnitřních zdrojů klienta: „Tim, že 

hledám zdroje v lidech, tim je i aktivizuju. I ta víra v to, že ten klient to umí nebo že 

to může do budoucna umět, že mu to teď nějak nejde, ale že to v něm je. To jsou 

faktory, který tam můžou pomáhat“. …“Hledání zdrojů, ze kterých můžu čerpat, ale 

na obecnější rovině je to práce s jazykem, změna významu“. Kromě těchto účinných 

faktorů proband mluví také o „…vytváření struktury v terapii“, „… vytváření 

bezpečí“ , „…poskytnutí prostoru“ a „…respektování tempa klienta“.  

 Další způsob intervence, které jsem identifikovala, se týkají řešení vnitřních 

konfliktů. Proband popisuje tuto intervenci jako kontraindikující pro většinu klientů a 

popisuje vývoj vlastního zkušenosti tohoto způsobu práce s cílovou skupinou. „Já 

jsem měla na začátku ambice řešit s nima věci do hloubky. Přišlo mi důležitý řešit 

vnitřní konflikty a tak, ale nakonec se ukázalo, že to spíš nepomáhá. Pracovat 

s tématem člověka víc do hloubky. A to platí nejen pro tu skupinu. To se ukázalo, že 

není efektivní“ … „…ty po nich něco takovýho chceš, pak je to neúčinné. Pouštět se 

do něčeho bolavýho takhle rychle se mi nezdá dobrý“... „Ve chvíli, kdy s tim 

klientem na tom oddělení jsem pracovala na tom, že pojďme si říct o těch konfliktech, 

co se ve vás děje, tak opravdu to ty křehký lidi mohlo rozhazovat a dokážu si 

představit, že to může zhoršit ten příznak“.  
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Výsledný model práce 

 V rozhovoru se například ukazuje, že specifická fáze onemocnění podmiňuje 

rozhodnutí probanda využít specifickou intervenci či naopak se některé intervenci 

vyhnout.  Jak proband například popisuje: „Já jsem měla na začátku ambice řešit 

s nima věci do hloubky. Přišlo mi důležitý řešit vnitřní konflikty a tak, ale nakonec se 

ukázalo, že to spíš nepomáhá. Pracovat s tématem člověka víc do hloubky … To se 

ukázalo, že není efektivní, … krátce po atace, psychotický zkušenosti tak nemá smysl 

je přesvědčovat, aby byli hodně osobní. Naopak se ukazuje, že pokud je člověk 

stabilizovaný, práce na vnitřních konfliktech je možná: „Ve chvíli, kdy se člověk 

dostane domu a vrací se do koloběhu, tak si myslim, že když je na to připravenej, tak 

si myslim, že porozumění tomu, co se děje ve mně může být účinná“.  

 Dále proband například hovoří o intervencích specifických pro klienty na 

příjmovém oddělení, popisuje, že zde se praktikuje přístup podpůrný a informativní: 

„Většinou je zavedli na to příjmový oddělení a ty lidi nevěděli co se mnou je, kam 

pudu, co se mnou budou dělat, kdo za mnou bude moci přijít, nevim, kde tady mam 

pyžamo a tak to jsou takový informativní a podpůrný věci“. Kdežto na oddělení 

doléčovacím jsou intervence zaměřené například terapeuticky: „Když jsem byla na 

doléčovacím ženským tak tam byla ta skupina terapeuticky zaměřená“. Proband 

popisuje souhrnně rozličnost přístupů v jednotlivých fázích například ve výroku: 

„V každý fázi toho psychotickýho stavu bejvá ten přístup o něco jinej … Na to 

prvním oddělení je důležitý úplně něco jinýho než potom na těch dalších“. 

 Volba specifických intervencí závisí také například na psychoterapeutickém 

směru, který proband následuje. Výrok: „…ta schizofrenie sama o sobě, tim, jak je 

v systemice považována za konstrukt, nenese sebou to, že by práce byla apriori jiná, 

než u ostatních lidí“. … „…systemika nemá nějakej propracovanej systém jak 

pracovat se schizofrenií … Že by měla jasnou představu, co je tam za problém a kam 

se až musí dojít, do jaký oblasti, aby se vyřešily schizofrenní obtíže, to tam prostě tak 

není“ naznačuje, že proband nevnímá směr jako určující specifické intervence, směr 

dává probandovi volnost ve výběru, jak bude s cílovou skupinou pracovat.  
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 Přesto některé intervence, které proband považuje za účinné, vycházejí z 

konceptů psychoterapeutického směru. Těmito intervencemi je navázání vztahu, 

zaměření na zdroje a na výjimky a změna významů. V tomto smyslu je pro probanda 

psychoterapeutický směr nástroj ke zvýšení účinnosti terapie: „V rámci systemiky si 

myslim, že jednim s těch důležitých faktorů je vztah. U nás v systemice se tomu říká 

napojení. Že toho klienta slyšim, že tam s nim sem, a to je důležitej základ pro to, aby 

tam určitý věci fungovaly. A pomáhá v rámci toho našeho směru i zaměření na 

zdroje, na výjimky. Pomáhá to, že se o tom bavíme jinak, než ty lidi jsou zvyklí. 

S kamarádama se řeší, jak je to blbý, ale právě ta terapie obecně přináší jinak mluvit 

o věcech, dělat něco jinýho, než já dělám normálně. Najednou se o těch věcech 

bavim jinak. Měnim jejich význam“. 

 Navíc proband chápe směr jako účinný pro utváření bezpečí nejen pro sebe, 

ale i pro své klienty. Díky následování směru se mu daří vytvářet bezpečí. Popisuje: 

„Měla jsem pocit, že takovej přístup, ten systemickej naproti tomu předešlýmu byl 

pro ty klientky bezpečnější a i já jsem se v tom cítila líp“. Vytvoření vlastního 

bezpečí mělo za následek i to, že proband mohl na klienty netlačit a ponechat jim víc 

prostoru.  

 Některé intervence, jak vyplývá z rozhovoru, jsou reakcemi na specifické 

deficity cílové skupiny. Klienti například v důsledku nemoci nejsou schopni fungovat 

standardně, například mají poruchy kognitivních funkcí, a proto proband některé 

z běžně užívaných intervencí odkládá: „…ano, můžeme se o něčem bavit, ale je tam 

riziko, že si to už nebude druhej den pamatovat třeba“.  Proband také hovoří 

například o intervenci, kterou nazývá „…řešení vnitřních konfliktů“. V důsledku 

křehkosti ve smyslu rizika zhoršení psychického stavu doporučuje proband tuto 

intervenci odložit: „…ve chvíli, kdy s tim klientem na tom oddělení jsem pracovala 

na tom, že pojďme si říct o těch konfliktech, co se ve vás děje, tak opravdu to ty 

křehký lidi mohlo rozhazovat a dokážu si představit, že to může zhoršit ten příznak“. 

Proband také například popisuje cílovou skupinu jako zvýšeně citlivou ve smyslu 

dezinterpretace významů, které k nim přicházejí, a v důsledku doporučuje opatrnost 

v tom, jaká informace ze strany terapeuta přichází: „Někdy mi připadá, že jsou takoví 

citlivější … Citlivější na negativní reakce, na hodnocení nebo na nevnímání něčeho 

dvojsmyslnně. Mají tendence občas si ty věci interpretovat. Jsou vztahovačnější 
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někdy. Jsou celkově v tomhle křehčí. … jsou citlivější, někdy hůř zpracovávají, co jim 

člověk řekne i když ta člověk tak nemyslí. Tak je nutná opatrnost v tom, co se jim 

řekne“. Jak proband také popisuje, cílová skupina je deficitní ve smyslu navazování 

vztahů. V důsledku volí specifické intervence: „Protože řada z nich těžko 

navazovala vztahy s ostatníma. Proto jsem hledala techniky, které jsou spíš 

podporující, než aby měly třeba produkovat negativní nevyžádanou zpětnou vazbu. 

Minimálně zezačátku začít něčim pozitivním. Technika vzájemného obdarovávání, 

nebo vytváření erbů a vzájemné představování se v tý skupině. Taky techniky týkající 

se toho onemocnění, pro představu toho onemocnění, taky sebepoznávací techniky, 

ale takový, co nejsou nějak extrémně ohrožující“.  

 Proband hovoří o specifických intervencích například také ve spojení 

s formou terapie. Popisuje, že pracuje jinak při individuální psychoterapii a jinak 

při psychoterapii skupinové. Současně vysvětluje, že rozdíl v práci individuální a 

skupinové je z velké části dán rozdílnými potřebami klientů. Skupinová 

psychoterapie probíhá zejména v duchu edukace a porozumění nemoci a promítají se 

do ní předpokládané potřeby klientů, to jsou potřeby, které vycházejí z obecně 

přijímaného názoru na podstatu a projevy nemoci: „…ty skupiny časem se víc 

vyprofilovaly na to porozumění nemoci a na nějaký jakoby předpoklad toho, co se 

ukazuje, že ty lidi obvykle potřebujou“. Na rozdíl od individuální terapie je 

skupinová terapie méně přizpůsobena individuálním potřebám klientů. „…ten 

individuál je z mýho pohledu víc přizpůsobenej klientovi. Skupina ne, že by nebyla, 

ale je tam víc takových věcí zvenku. Těch edukativních“. Proband popisuje, že na 

skupinové terapii jsou lidé „vesměs nedobrovolně“, to jest nemají potřebu se takto 

léčit.  Individuální psychoterapie je více přizpůsobená klientovi. Intervence se 

většinou neliší od běžných intervencí s kýmkoliv jiným. Na rozdíl od skupiny na 

individuální terapii přicházejí klienti dobrovolně a chtějí se zabývat individuálními 

potřebami a proband to respektuje: „Když budu mluvit o tom individuálu, tak když za 

mnou ty lidi přišli, tak jsme řešili tu schizofrenii to jo, i když je to nějaký nějaký 

konstrukt, to nelze vypustit, tak bylo třeba řešit, jakou roli hraje ta schizofrenie v tom 

životě. Ale často se stalo, že ten klient si tu schizofrenii taky odložil a chtěl pracovat 

na něčem jiném z jeho života. A ta práce byla podobná, jako s kýmkoliv jiným.. Ať už 

je tam schizofrenie, deprese nebo divná tchýně, fakt jako práce byla na tom, co ten 

člověk v tu chvíli potřebuje, pokud teda přišel dobrovolně“.   
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 Forma terapie souvisí také s rolí psychoterapeuta vůči klientovi. Navíc se zde 

promítají také specifické potřeby klientů. Ukazuje se, že při skupinové psychoterapii, 

kde jsou klienti nedobrovolně, je potřeba, aby byl terapeut víc aktivní, direktivní: 

„Ukázalo se, že je důležitý tenhle typ lidí víc zapojit. Když to porovnám třeba se 

skupinou se závislostmi, kde se sami zapojují, tak u té schizofrenie tam jsem měla 

tendenci víc je zapojovat, vnášet tam tu strukturu, tu svou aktivitu“.  Naopak při 

terapii individuální se terapeut snaží spíše o pomoc, to je nedirektivitu a respektování 

hierarchie potřeb klienta. „Ve skupině byla ta moje role aktivnější a víc direktivnější, 

já jsem byla ten, kdo vnášel témata, ale v tom individuálu je to jiný. Vesměs tam jde 

člověk, kterej má aspoň minimální chuť o těch věcech mluvit, tak tam už to takový 

není. Tam je to o vzájemný spolupráci, domlouvání se, hledání nějakýho společnýho 

cíle … Ve skupině jsou lidi vesměs nedobrovolně, tak ta spolupráce aktivní moc 

nejde. Člověk je musí trochu někam pošoupnout“.  

 Role terapeuta v psychoterapii se mění také v závislosti na fázi onemocnění, 

jak vyplývá z rozhovoru. Proband směřuje ke kontrole v momentě, kdy se stav 

nemoci zhoršuje: „Expertem se člověk stává, když se ho ten člověk ptá na tu nemoc. 

Expertem se stávám, když člověk potřebuje pomoci s rozlišováním věcí. Třeba když 

se mu ten stav zhoršuje“. V této souvislosti proband také popisuje nutnost opatrnosti 

využívání kontroly ve smyslu tlačení klienta směrem, kterým on v aktuální chvíli jít 

nechce nebo nemůže, jelikož se například zrovna nachází ve fázi onemocnění, ve 

které …skoro nic prostě nejde“. Proband odpovídá na otázku, co by mohlo klienty 

poškodit: „Tlačit, být moc ambiciozní v tom smyslu pojďme, musíme rychle něčeho 

velkého dosáhnout. A fakt chyba je nerespektovat tempo toho klienta.  Ten průběh tý 

nemoci. Respektovat, že v některých chvílích skoro nic prostě nejde. Když vidíš, že ta 

rodina něco ventiluje a ty vidíš, jak ten klient tak zarytě sedí, tak máš tendenci mu 

přece pomoci, ale on to zrovna v tu chvíli nemusí chtít. To může i poškozovat“.  

 

Analýza rozhovoru s probandem č. 4 

 

 V průběhu analýzy rozhovoru jsem identifikovala kategorii, ve které proband 

popisuje jemu blízké psychoterapeutické směry a z nich vycházející koncepty a 
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techniky, které se ve specifických ohledech promítají do jeho práce s cílovou 

skupinou. Kategorie obsahuje i odkazy a komentáře o využívání některých dalších 

směrů a konceptů, ze kterých on sám při práci s lidmi s diagnózou schizofrenie 

nevychází, avšak v souvislosti s problematikou léčby se o nich zmiňuje. Kategorii 

jsem nazvala využití psychoterapeutických směrů. Jak z rozhovoru vyplývá, proband 

následuje převážně směry zaměřené psychodynamicky, využívá konceptů analytické 

terapie, systemiky a preterapie. Popisuje: „Protože mám v sobě spíš směřování 

psychodynamický…“, „Já prostě zezačátku s těma lidma pracuju systemicky. To 

považuju za důležitej vstup, „…uvažuju trošku víc ve smyslu Jungovský analýzy, ale 

taky sem ochotnej pracovat dlouho čistě systemicky…“, „… a kdybychom se snažili 

pracovat se snem nebo imaginaci“, „ To se rozlišuje pomoc a kontrola, jak to rozlišuje 

ten Úlehla“. Zmiňuje se také o využití následujících směrů, ze kterých on sám 

nevychází: „Kdyby někdo pracoval jako čistě gestalt terapeuticky, s lidma se 

schizofrenií,“, „… nebo budou mít školu v Pesso-Boyden“. Proband se „nedrží“ pouze 

jednoho směru, naopak považuje takový způsob za neproduktivní. Vysvětluje, že 

jednotlivé školy a jejich koncepty „pomáhají“, ale není možné se držet čistě jen 

jednoho: „…vůbec si myslim, že ty jednotlivý školy moc si nepomůžou u těch lidí, co 

mají schizofrenii. Není možný to takhle brát, důležité je, jaké jsou specifické potřeby 

klienta. Od toho se nemůžete odlepit a tam ty přístupy jsou vám i naobtíž. Když se 

jich budete držet, tak nakonec budete naštvaná na klienta, že na to neslyší. To prostě 

nejde“. Říká, že ti, kteří využívají čistě jednoho přístupu „ …se můžou jít vycpat u 

psychóz“. Vysvětluje například, že i některé směry, které sám využívá, mají v terapii 

schizofrenie svá slabá místa: „Ale naopak lidi s psychózou sou zaplavený tim 

nevědomým. Ty mají tak důvěrnej vztah až se v tom topí. A to je důvod, proč ta 

analytický psychoterapie je v tomhle tak omezená.“. Proband tedy zvolil eklektický 

způsob práce, reagující na specifické situace: „Spíš je potřeba bejt takovej 

eklektickej, citlivej, přemýšlivej“.  

 Další kategorie, kterou jsem identifikovala, popisuje členění nemoci na její 

jednotlivé fáze. Proband popisuje, že v rámci léčby schizofrenie je nutné se na ně 

ohlížet, vstupují do terapie jako důležitý faktor: „To, že je třeba dávat pozor na to, 

v jakej fázi je to onemocnění“. Kategorii jsem podle toho nazvala fáze nemoci.  

Charakter onemocnění se ve svém průběhu proměňuje. Existence rozličných fází 

nemoci je v rozhovoru popisována například následujícími výroky: „…u lidí po 



87 

 

hospitalizaci“, „… sou krátce po tej akutní fázi“, „ Nebo když dochází ke zhoršení 

nemoci“, „ To se řídí hodně fází nemoci“, „… zvlášť když jsou po první hospitalizaci, 

když jim to výrazně vstoupí do života“, „ Ta schizofrenie má často takovej cyklickej 

průběh kdy se ty relapsy objevujou“, Ta remise je taková částečná“, „ Ono se to odvíjí 

od fáze nemoci“, „a ty lidi sou tam třeba na tom líp“, „…ta nemoc je moc silná“, 

„…a nejsou úplně kompenzovaný“, „Když je ten člověk už stabilní“.  

 Dále se také v rozhovoru často objevují výroky probanda o míře jeho 

direktivity v rámci psychoterapeutické práce s cílovou skupinou. Proband, jak 

popisuje, se pohybuje jak v roli někoho, kdo podporuje k samostatnosti a přenechává 

rozhodování spíše na klientovi, ale někdy také v roli toho, kdo udává směr a jehož 

přístup je charakteristický „vysokou mírou angažovanosti“. Proband se pohybuje 

v obou dimenzích, jak popisuje, specifické situace vyžadují příslušnou míru 

direktivity. Kategorii jsem pojmenovala role terapeuta. Podporu samostatného 

rozhodování, nedirektivitu, jsem nazvala pomocí a direktivní směřující přístup 

kontrolou. Proband v zásadě preferuje, aby se práce s klientem z jeho strany 

pohybovala spíše v dimenzi pomoci, ale nastávají situace, kdy je nutné a leckdy i 

účelnější klienta kontrolovat, „…podržet“, „… převzít odpovědnost“. Jak vyplývá 

z rozhovoru: „Rád bych s tim klientem od tý expertnosti ustoupil, ale vim, že někdy 

musim vykonávat kontrolu“. Snahu o pomoc lze nalézt ve výrocích: „Samozřejmě, 

snažim se předávat kompetence, posilovat, být i partnerskej“, nebo „Můžeme 

zapomenout ho zkompetentňovat“, „… jde o tom dobře domluvit zakázku. Ta zakázka 

se domlouvá společně.“, ale i například v odpovědích na dotaz, co považuje za 

zlepšení: „Třeba za zlepšení můžu považovat, když ten člověk je víc schopnej se 

rozhodovat sám“ nebo „…a zároveň se dostáváme na víc partnerskou úroveň, už to 

není tak závislá úroveň“.  Na dotaz, jaké jsou účinné faktory v léčbě schizofrenie, 

popisuje pomoc: „…předávání odpovědnosti tomu klientovi“. Kontrolující role 

vyplývá například z výroků: „…vim, že někdy musim vykonávat kontrolu“, „ Někdy 

mu to musim víc oznamovat, co se bude dít. Zejtra pudete k doktorce. A neptám se 

ho, jestli tam chce, nebo nechce jít. To už je kontrola, jak blázen“, „Tak já třeba 

musim dělat to, že sem jako lákám. Je to určitá větší míra angažovanosti. Musíme mu 

nějak pomoct, aby se přiklonil na nějakou stranu. To je kontrola. Třeba zajistíme 

další setkání a rovnou řekneme, tak příště přijdete“, „Míra angažovanosti je tady u 

schizofrenie víc“.  
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 Specifické deficity cílové skupiny je další identifikovanou kategorií.  Proband 

v rozhovoru popisuje například patologické psychické procesy a stavy, které se u 

cílové skupiny vyskytují. Hovoří také o deficitech ve schopnosti vztahování se 

k druhým lidem i k sobě sama a dalších.  

 Patologické psychické procesy vysvětluje mimo jiné porovnáním fungování 

psychiky zdravých jedinců. V souvislosti s popisem procesů, které se dějí v mysli 

nemocného jedince, hovoří zejména o „…zaplavování nevědomým materiálem“, 

„slabosti cenzury“, „silné ambivalenci“. Hovoří o psychotickém světě, jako o světě 

„autistickém“. Popisuje, že „my“ se normálně umíme bránit zaplavení, ale člověk 

s psychózou ne: „…schizofrenii chápu jako zaplavení nevědomým materiálem. To 

vědomý ego, nebo struktura je zaplavený nevědomým materiálem ať už osobním nebo 

nějakým archaičtějším, kolektivním. Když dochází k tomu zaplavování, tak tam je 

právě slabá ta cenzura“. Hovoří o „prosakování nevědomého materiálu“ a 

„ fantazijním ulítávání“. Proband dále hovoří o fragmentaci psychických procesů. 

Popisuje, že existuje: „Nesoulad mezi těmi psychickýma funkcemi, například mezi 

kognitivníma procesama a emocema, mezi vnímáním a kognitivníma procesama 

následnejma, že to si jde každý jiným směrem“. V souvislosti s ambivalencí 

například vysvětluje: „…jeden ze znaků tý schizofrenie je silná ambivalence. Oni 

nedovedou ty protiklady nějak integrovat a oni jsou pak ambivalentní k té terapii“.  

 Deficitní je na základě analýzy rozhovoru také vztahování se ke druhým 

lidem, ale i k sobě samému. Deficity ve vztahování se k druhým lidem lze 

identifikovat například z výroků: „Ty lidi jsou sociálně izolovaný“, „Dochází 

k poklesu schopnosti fungovat v běžným životě. Lidi jsou často vyřazený na dlouhou 

dobu z běžnýho života, ze sociálního a pracovního“, „…ten kontakt se navazuje 

velmi těžko, sou hodně v sobě, takže kvalita toho kontaktu je taková komplikovaná“. 

V souvislosti se skupinovou terapií popisuje: „…ty interakce jsou velmi chabý a to 

vzájemný vztahování je slabý a většinou je to centrovaný na toho terapeuta“. 

 Deficity ve vztahování se k sobě samému popisuje proband slovy: „Že oni ty 

lidi často říkaji takový věci jako no na mně to přišlo najednou. Já sem tak normálně 

fungoval a najednou bum a odvezli mně do Bohnic. A nic před tim se mi nedělo 

zvláštního. To většinou není pravda“. Popisuje, že člověk s psychózou „…není 

zvyklej k sobě bejt ohleduplnej a laskavej a dbá na to, aby byl konformní. Proband 
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dále například vysvětluje: „…ty lidi se často přetěžujou, zanedbávaji varovný 

příznaky, nechtěji selhávat a ty možnosti sebepodpory mají nevyužitý“ a také, že: 

„…zažijou, a to je skoro pravidlo, že se na sebe nemohou spolehnout.“ 

 Proband hovoří také například o „emoční zploštělosti“, „paranoidit ě“, 

„psychotických výkladech“, a neschopnosti správné interpretace“.  

 V rozhovoru jsem identifikovala také kategorii popisující různé kompetence, 

kterých se proband snaží s cílovou skupinou dosahovat. Nazvala jsem je cílové 

kompetence.  Jednou z nejčastěji zmiňovaných kompetencí je přibližování se jedince 

s diagnózou schizofrenie ke konsenzuální realitě. Proband v rámci rozhovoru 

popisuje vztahování klienta k tématům, které považuje za reálné, popisuje otevírání 

cest k reálným potřebám klienta. Proband považuje za úspěch, když klient „…víc 

testuje realitu, když odlišuje to, co jsou psychotický nápady od toho, co je realita. 

Konsenzuální realita“. Hovoří například o „…testování reality jako odlišování co je 

moje fantazie a co je realita“, o komunikaci ve významech „…které jsou ze života“, 

které nejsou moc „ulítlé, symbolické“. Místo toho se vztahují k tématům:„…že jim 

třeba chybí nějakej vztah, že by třeba potřebovali zažívat víc vřelosti. K jejich 

potřebám. To je už víc u reality“. Při interpretaci snů se vztahují spíše „…k tomu 

bdělýmu“. 

 Proband zmiňuje například také stabilizaci jako cílovou kompetenci: „Aby se 

v tom životě stabilizovali, aby nebyli pod vlivem nějakejch doznívajících 

psychotických příznaků“.  Dále například hovoří o orientace ve své situaci jako o cíli 

terapie: „Aby si oni dobře orientovali ve svý situaci … Co to pro ně znamená, jaký to 

má následky, co je potřeba dělat“ .  

 Proband s klienty chce dosahovat například také takzvané „úzdravy“: 

„Takovej větší cíl, to je nějaký recovery, ta úzdrava. To je takovej koncept. To je 

oficiální koncept. To je důležitej koncept, žít plnohodnotnej život i s tim, že sem 

nemocnej“.  Příkladem cílové kompetence je i akceptace sebe sama: „…člověk se 

začíná vidět a prožívat jinak nebo se může začít víc akceptovat“ či schopnost lépe se 

vztahovat k druhým lidem: „…dovedu si líp představit, co se v nich děje, dovedu si je 

připustit víc k tělu, jsem otevřenější, dovedu snést nejistotu ve vztahu“.  
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 Jinou cílovou kompetencí je schopnost samostatného rozhodování: „Takže 

když se pak dovedou rozhodovat líp“.  

 Analýza rozhovoru odhaluje také například kategorii, kterou jsem nazvala 

respektování potřeb. Proband se v rozhovoru zabývá problematikou respektování 

přání a potřeb klienta. Ty považuje za významnou součást společné práce, jak 

vyjadřuje například v kontextu polemizování nad tím, jaký přístup se nejlépe hodí 

pro práci cílovou skupinou: „…důležité je, jaké jsou specifické potřeby klienta. Od 

toho se nemůžete odlepit“. Navíc také když odpovídá na dotaz, co by mohlo klienta 

poškodit, popisuje: „Nerespektování přání klienta. Další problém je, když se ke 

klientovi dost nepřipojim. Když si jedu něco… když mam třeba ty velký nároky. Když 

ten klient má tu svojí cestu a já tam nejdu s nim. Když mu něco vnucuju. Když on mi 

přijde něco sdělovat a já mu řeknu nejdůležitější sou ale ty prachy. Z čeho budete 

žít? Když bych měl tenhle zájem opomíjet to, s čim ten klient přichází a věnovat se 

tomu, co mně přijde důležitý, tak on samozřejmě bude frustrovanej a nedostane se 

k tomu, co pro něj bude důležitý. A když to neudělám, tak se nepřipojim k tomu, co on 

potřebuje a pak se rozejdeme“. Na druhou stranu ale upozorňuje, že absolutní 

respektování potřeb klienta je někdy obtížné. V odpovědi na dotaz, co považuje za 

zlepšení, říká: „…zlepšení je, když se ta změna děje směrem k přání klienta. To je ale 

jako otázka“.  

 Jak z rozhovoru vyplývá, proband například někdy nerespektuje některé z cílů 

zvolených klientem: „To, co oni si definujou jako nějaký cíle, tak s tim se ztotožnit, to 

je někdy těžký. Takže aby se nám ty naše cíle přiblížili, to je jako leckdy velkej 

terapeutickej cíl. Aby se přiblížili moje cíle a cíle klienta“. Popisuje také: „mně třeba 

přání klienta může připadat divný, že třeba jedna moje klientka by si mohla přát 

vrátit se v čase a zachránit svojí matku před umřením. S timhle přáním se nemůžu 

ztotožnit a tuhle změnu nepovažuju za úspěch“.  

 Intervence je další kategorií, která se v rozhovoru objevuje. Tato kategorie je 

velmi rozsáhlá. Jedná se například o transparentnost ve smyslu jasně daných pravidel 

terapeutického procesu, hranic vztahu a významů, které se komunikují. Jak popisuje 

proband: „…musim bejt dostatečně jasnej v tej komunikaci, musim být velmi 

transparentní, co tim myslim, nenechávat tam prostor, aby si domýšleli, co já tam 

myslim“. Ve smyslu transparentnosti hovoří také o terapeutickém rámci: 
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„Terapeutickej rámec, pevnej, ale ne formálně moc pevnej. Musí tam bejt dobře 

dělaná struktura od kdy do kdy, s kym se spolupracuje, musí to bejt transparentní“ 

V souvislosti s terapeutickým rámcem mluví i o settingu: „.Dobrej setting, to je taky 

účinnej faktor…To, že máme vždycky v úterý od do. Nebo sme domluvený, že když je 

něco, tak takhle a takhle je postup…To je ten rámec. Proband hovoří také o nutnosti 

strukturování: „V ůbec se neosvědčuje nestrukturovanost. Když je ta hodina taková 

rozplizlá. Strukturovanost i ve vztahu.  Musim se jako terapeut definovat aby tomu 

klient rozuměl. Řeknu tak já sem tady od toho a od toho a budeme dělat to a to a to. 

Všechno pojmenovat. Tak se dá strukturovat vztah. Vztahovej rámec se pojmenuje. A 

taky pojmenovat, co se mezi náma děje…Je třeba jim podávat jasnej význam. Nesmí 

se tam do tý jedný věty zamotat moc významů“.  

 Další intervencí například kontaktování. Jedná se o navazování a udržování 

vztahu mezi klientem a terapeutem a významu tohoto vztahu: „Terapeutickej vztah, 

to je základní účinnej faktor“. Proband hovoří o vzájemném kontaktování například i 

takto: „Už jenom tim, že přicházeji, že se snažíme vést dialog. Navazujeme kontakt, 

vedem dialog, prostě to je něco, jak se z toho autistickýho světa dostat“. 

Kontaktování je podle terapeuta jeden z pilířů jeho práce s klienty. Pro probanda je 

důležitá „…dobrá spolupráce a to ve smyslu dobrá spolupráce s klientem, čili dobrej 

terapeutickej vztah, aby vůbec bylo možný vést dialog“. Do kontaktování zařazuji 

také akceptaci klienta terapeutem: „…člověk se začíná vidět a prožívat jinak nebo se 

může začít víc akceptovat. A třeba i skrz to, že ho někdo prvně v životě akceptuje, 

třeba právě ten terapeut.“ Řadím sem také empatii a angažovanost vůči klientovi: 

„Angažovat se musíte ke každýmu klientovi, jinak je to na prd, když budete se 

odtahovat, tak se nenaváže vztah“. 

 Intervencí, jak vyplývá z rozhovoru, je také jistá opatrnost a respektování 

tempa klienta: „Musim být trpělivej“, „ Taky je tam opatrnost“. Proband popisuje 

také vytváření a naplňování společných cílů terapie: „Co mně ještě napadalo je, že 

s těma klientama si dáváme velmi postupný cíle. Není hned nějakej cíl na začátku 

velkej, vůbec navázat prostě kontakt. Musí se pomalu, opatrně, ty cíle brát 

s rezervou. Že sou až někde támhle, na obzoru, nebo za obzorem a tak. A zase pak se 

na nich průběžně domlouvat.“.  
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 Jinou intervencí, kterou terapeut popisuje je realitní terapie: „…realitní 

terapie. To znamená, že ta terapie není zaměřená moc na nějaký intrapsychický 

konflikty, ale na to, co se děje v realitě. U toho se zůstává, dlouho je potřeba vyhýbat 

nějakým vhledům nebo odkrývajícím technikám“. Proband konkrétně popisuje, jak 

realitní terapii dělá: „Bavíme se o tom, co zažívá, co se opravdu děje. Snažíme se to 

prozkoumat, sumarizovat. Držíme se těch věcí, co sou. Jako byste si dělala soupis, 

třeba kolik času se tim tráví. Zabýváme se denním režimem, vztahama, kolik to je lidí, 

jak si pamatuje, co s nima zažívá. Fakt se držíme toho, co zažívá“. K realitní terapii 

řadím také „posilování integrační funkce ega“ a „kontejnování“.  

 Proband hovoří také o „edukaci“, „práci v týmu“, „prevenci relapsu“ a práci 

na „sebepodpoře“ .  

Výsledný model práce 

 Jako významná proměnná se při analýze rozhovoru ukazuje fáze onemocnění.  

Konkrétní stádium nemoci klienta vytváří podmínku pro volbu konkrétní intervence. 

Jak například proband vysvětluje: „Musim bejt trpělivej a citlivej, v jakej fázi se tam 

nemoc nachází“. Nebo například, když proband hovoří o vhledu, nedoporučuje 

zabývat se jím ve fázi, kdy člověk není ještě stabilní: „vcelku ten vhled není moc 

důležitý, patlat se s tou příčinou. Ale kdyby o to šlo, tak pak záleží na fázi nemoci. 

Když je ten člověk už stabilní, .. tak určitě se dá pracovat s vhledem“. Proband 

hovoří například také o intervencích ve stavu, kdy klienti nejsou ještě plně 

kompenzovaní. V tu chvíli: „je t řeba jim podávat jasnej význam. Nesmí se tam do tý 

jedný věty zamotat moc významů“.  

 Fáze nemoci se u probanda ukazuje jako podmínka také pro rozhodování o 

tom, jakou roli bude vůči klientovi zastávat, zda bude za průběh terapie přebírat 

odpovědnost či ji ponechá klientovi. Proband popisuje: „Jestli jsem expertní, ono se 

to jako nedá úplně přesně říct. To se řídí hodně fází nemoci“. Například: „Když třeba 

přestává spolupracovat s psychiatrem, a začnou se mu víc projevovat příznaky, tak já 

musim víc zapojit kontrolující složku. Někdy mu to musim víc oznamovat, co se bude 

dít. Zejtra pudete k doktorce. A neptám se ho, jestli tam chce, nebo nechce jít. To už 

je kontrola, jak blázen“. To, že síla nemoci rozhoduje o nutnosti přebírat 

odpovědnost za klienta je zřejmé například z výroku: „…předávání odpovědnosti 

tomu klientovi. Nenechávat si jí u sebe, ale dobře rozpoznat, kdy tu odpovědnost 
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mám. Když vidim, že ta nemoc je moc silná, tak si tu odpovědnost musim dočasně 

ponechat“. Jak z rozhovoru vyplývá, role terapeuta se směřuje k větší direktivitě, 

když se nemoc zhoršuje jinak seproband ve fázích větší stabilizace snaží spíše 

pomáhat, to je „…předávat kompetence, posilovat, být i partnerskej“.  

 Jak také vyplývá z analýzy rozhovoru, jednotlivé fáze onemocnění se 

projevují různě deficitním fungováním klientů. Například u klientů po hospitalizaci 

nebo při zhoršování nemoci postupuje práce s klienty pomalu: „Ten posun je hlavně 

u lidí po hospitalizaci velmi pozvolnej. Nebo když dochází ke zhoršení nemoci“. O 

deficitech ve stadiu po akutní fázi hovoří proband i v následujícím výroku: „Ale když 

přicházeji po tej hospitalizaci, sou krátce po tej akutní fázi, ten kontakt se navazuje 

velmi těžko. Oni mají omezenej..sou hodně v sobě, takže kvalita toho kontaktu je 

taková komplikovaná“. Ve fázi nemoci, před příchodem relapsu, jak píše proband, 

lze pozorovat nedostatečnou schopnost klientů rozpoznat zhoršování svého 

psychického stavu. Proband popisuje: „Že oni ty lidi často říkaji takový věci jako no 

na mně to přišlo najednou. Já sem tak normálně fungoval a najednou bum a odvezli 

mně do Bohnic. A nic před tim se mi nedělo zvláštního“.  

 Jak se v rozhovoru například také ukazuje, existuje souvislost různých 

konceptů psychoterapeutických směrů, které proband následuje, s chápáním 

specifických deficitů cílové skupiny a souvislost s vymezováním konkrétní role 

probanda vůči klientovi. Proband explicitně hovoří o vlivu směru, který následuje, na 

pojetí deficitního psychického fungování: „Protože mám v sobě spíš směřování 

psychodynamický, tak chápu schizofrenii jako zaplavení nevědomým materiálem. To 

vědomý ego, nebo struktura je zaplavený nevědomým materiálem ať už osobním nebo 

nějakým archaičtějším, kolektivním. Když dochází k tomu zaplavování, tak tam je 

právě slabá ta cenzura. To jak se normálně bráníme těm nevědomejm obsahům, aby 

nás zaplavili, aby sme byly schopný integrovat. A nejen nevědomým, ty lidi pak už 

špatně integrujou i ty podněty normální, který vnímaji. Prostě je tam slabost nějaký 

tý cenzury“. O souvislosti směru a role terapeuta hovoří proband například při popisu 

domlouvání zakázky: „Co se týče tý systemiky, tam jde o to dobře domluvit zakázku. 

Ta zakázka se domlouvá společně“.  Koncept psychoterapeutického směru vede 

proband k nedirektivnímu přístupu vůči klientovi, vede k pomoci.  
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 Využití některých konkrétních konceptů psychoterapeutických směrů je 

ovlivněno aktuální fází nemoci klienta. Na otázku, do jaké míry následuje proband 

postupy a principy vycházející z jeho směru, odpovídá, že se to „…odvíjí od fáze 

nemoci“. Udává příklad uplatnění konceptů vycházejících z analytické psychologie, 

například interpretace snů. Takto si může dovolit pracovat pouze, když je klient 

„…ve fázi, kdy zvládá konfrontaci s nevědomým materiálem“.  Proband upozorňuje 

na omezení psychoterapeutického přístupu. Pokud je klient ve stavu, kdy je jeho 

vědomí zaplavené nevědomým materiálem, nedá se například pracovat s některými 

analytickými koncepty.  

 V rozhovoru se také ukazuje, že intervence probanda jsou závislé na 

potřebách klientů. Popisuje, že je při terapii nutné respektovat, jaké jsou 

„…specifické potřeby klienta“ a na základě těchto potřeb přizpůsobuje intervence: 

„Ale hlavně důležité je, jaké jsou specifické potřeby klienta“. V tomto smyslu pak 

intervenuje: „Spíš je potřeba bejt takovej eklektickej, citlivej, přemýšlivej“. 

V souvislosti s potřebami klientů také proband hovoří o nutnosti snižování nároků a 

přizpůsobování se přání klienta: „Další problém je, když se ke klientovi dost 

nepřipojim. Když si jedu něco…když mam třeba ty velký nároky. Když ten klient má 

tu svojí cestu a já tam nejdu s nim, když mu něco vnucuju“.  

 Proband v rozhovoru hovoří o specifických deficitech cílové skupiny a 

v souvislosti s nimi popisuje konkrétní intervence. Popisuje například nutnost 

transparentního přístupu ke klientovi, který je paranoidní: „Musim bejt dostatečně 

jasnej v tej komunikaci, ty lidi když mají sklon k paranoidně, tak já musim být velmi 

transparentní, co tim myslim, nenechávat tam prostor, aby si domýšleli, co já tam 

myslim“ či obecně klientům, kteří nedovedou správně interpretovat podané 

informace: „Nedovedou si to dobře interpretovat a tak je třeba jim podávat jasnej 

význam. Nesmí se tam do tý jedný věty zamotat moc významů“. Jedním z deficitů, jak 

popisuje proband je například také oslabená cenzura. Proband popisuje, že je třeba 

obrany posilovat a k tomu je vhodná edukace: „Větší podíl u těch lidí je prostě 

v nějaký edukaci taky v tý terapii. U neurotiků při psychoedukaci, tam by se spíš asi 

posílily obrany, zase u těch lidí s tou schizofrenií posilovat obrany určitýho druhu 

není špatný, protože to souvisí s tou cenzurou. Oni jak mají oslabenou tu cenzuru, tak 

si jí musí trochu posilovat“. 
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 V rámci psychoterapie s cílovou skupinou proband určuje cílové kompetence, 

kterých by rád s klienty dosáhl. Například se proband snaží, aby klient „…vystoupil 

z autistického světa“. Z analýzy rozhovoru vyplývá, že cílové kompetence jsou 

snahou o kompenzování některých specifických deficitů. V případě vystupování 

z autistického světa jde o překonávání deficitu ve smyslu sociální izolace, klienti 

podle probanda pobývají „…v tom svým psychotickým světě. Proband popisuje:  

„Psychotickej svět je autistickej svět, v tom, že tam sou ty psychotický rysy myšlení. 

Proband psychotický svět považuje za „…nezdravý a neadaptivní“. K dosažením 

cílových kompetencí využívá různých intervencí. K „…vytahování z autistického 

světa“  slouží například „…navazování kontaktu“, „… vedení dialogu“. Nebo 

například proband popisuje, že by byl rád, kdyby se klienti dokázali přiblížit se ke 

svým potřebám, a to v odpovědi na otázku, co považuje za zlepšení: „Když se zlepší 

kontakt se svejma potřebama, když si lidi uvědomí svoje potřeby v tej realitě, to sou 

moje reálný potřeby, to je dobře“. Snaha o tuto kompetenci je reakcí na deficit 

schopnosti naslouchat sama sobě: „…ty lidi se často přetěžujou, zanedbávaji varovný 

příznaky, nechtěji selhávat a ty možnosti sebepodpory mají nevyužitý“.  Intervence, 

kterou proband volí, v tomto případě označuje jako: „sebepodporu“. Popisuje 

například, jak by měla sebepodpora vypadat: „Gestaltisti by vám řekli, že ty lidi jsou 

schopný větší sebepodpory, že ty svý kompetence nějak umí víc užívat k tomu, aby se 

ten jejich život zlepšoval“…„A to já s těma lidma tu sebepodporu taky dost sleduju“.  
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10.      Diskuse 
 

1. Je práce s jedinci s diagnózou schizofrenie specifická, a pokud ano, jak tato 

specificita ovlivňuje průběh terapie? 

V rozhovorech probandi reflektují existenci různých specifických deficitů 

cílové skupiny. Deficity charakterizují jako nemožnost či neschopnost adekvátně 

fungovat v některých oblastech, jedná se převážně o popis neadekvátních 

psychických stavů či procesů a popis selhávání v různých kompetencích, hlavně 

sociálních. Všichni probandi vnímají cílovou skupinu jako znevýhodněnou těmito 

deficity, k popisu těchto deficitů používají výrazy jako: „oni nedokážou“, selhávají 

v“, také výrazy jako „izolace“, „ omezení“, „ nedostatečnost“, popisují některé funkce 

jako „oslabené“, některé psychické procesy jako „odlišné od normálního fungování“.  

Probandi reflektují v rozhovoru specifické potřeby klientů. Zohledňují, s 

jakými požadavky, přáními, možnostmi a motivacemi vstupují klienti do společné 

práce. Potřeby v souvislosti s tímto výzkumem zahrnují například různé motivace 

klientů účastnit se psychoterapie, ať už se týká formy skupinové, individuální, či jen 

potřeby navazování kontaktu s odborným personálem. Nebo například jeden 

z probandů specifikuje navíc potřeby, které vycházejí z obecně přijímaného názoru 

na podstatu a projevy nemoci. Na rozdíl od individuálních potřeb to jsou potřeby 

předem předpokládané, připisované „zvenku“. Individuální potřeby vycházejí 

z aktuální situace klienta a nemusí mít souvislost s diagnózou schizofrenie. Zahrnují 

přání klientů zabývat se tématem podle vlastního výběru: „…často se stalo, že klient 

tu schzofrenii taky odložil a chtěl pracovat na něčem jiném z jeho života“.  Probandi 

potřeby klientů v různé míře respektují a pracují s nimi. Například hovoří o nutnosti 

zohlednit přání klienta za účelem „připojení“, jako prostředku k zajištění účinnosti 

ve smyslu navázání dobrého vztahu s klientem, ale na druhé straně popisují i situace, 

kdy následování přání klienta není v podstatě možné, například v momentě, kdy si 

klient přeje cestovat časem.   

V rozhovoru mluví probandi o nutnosti respektování fáze onemocnění, ve 

které se klient v aktuální situaci nachází. Fáze onemocnění vystupuje jako důležitá 

proměnná, na základě které probandi uzpůsobují podmínky psychoterapie. 
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Respektování konkrétní fáze onemocnění zvyšuje účinnost psychoterapie. Jak 

vyplývá z analýzy rozhovorů, nezohledňování fáze onemocnění sebou nese riziko 

zhoršení psychického stavu pacienta. 

Probandi hovoří o nutnosti přecházet mezi různými rolemi vůči klientovi, to 

je přecházet mezi větší a menší mírou direktivity.  Shodují se na tom, že by nejraději 

direktivní roli minimalizovali. Upřednostňují partnerský přístup ke klientovi. Rádi by 

mu přenechali více odpovědnosti a volnosti v rozhodování, kam bude terapie 

směřovat, ale vysvětlují, že to s touto cílovou skupinou není vždy možné.  Za 

určitých podmínek považují za účinné zaujímat expertní roli.  

Všichni probandi odkazují na význam psychoterapeutického směru, ve 

kterém jsou vzdělaní nebo se za účelem zvýšení účinnosti psychoterapie vzdělávají.  

Polemizují o možnostech využití různých konkrétních konceptů v rámci těchto 

směrů. Popisují, v čem jsou jim tyto koncepty nápomocné pro zvyšování účinnosti 

psychoterapie nebo naopak, v čem je limitují a kde je nutné koncepty opouštět a 

například nahrazovat je koncepty jiných směrů.   

V rozhovorech jsou probandy popisovány způsoby práce, které jsem pro 

účely tohoto výzkumu nazvala intervencemi. Jsou jimi veškeré konkrétní činnosti 

tak, jak je jmenují probandi, například edukace, kontejnování, interpretace, 

navazování vztahu, využívání specifických technik jako například krizového plánu, 

sledování sebepodpory, setting, posilování integrační funkce ega a další aktivity 

plánované a iniciované terapeutem k navození specifické změny a zvýšení účinnosti 

terapie.  

Z rozhovorů vyplývá například také to, že probandi mají představu o tom, 

kam by s klienty v rámci psychoterapie chtěli dojít, konkrétně jaké cíle chtějí s 

klienty dosahovat. Kategorii, kterou jsem nazvala cílové kompetence, ale 

neidentifikuji u všech probandů. Někteří probandi zmiňují několik těchto kompetencí 

a jejich popisu věnují značnou část rozhovoru a někteří probandi se o nich zmiňují 

spíše okrajově.  
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Dva probandi popisují zkušenost se dvěma formami psychoterapie, zejména 

s terapií skupinovou a individuální. Z popisu nevyplývá preference žádné 

z uvedených forem.  

2. Co považují psychoterapeuti za účinné faktory vyvolávající změnu 

k lepšímu?  

3. Co považují psychoterapeuti při práci s jedinci s diagnózou schizofrenie za 

důležité? 

Analýza rozhovorů poukázala na vztah mezi rolí terapeuta vůči klientovi a 

fází onemocnění. Probandi hovoří o roli terapeuta vůči klientovi a tuto roli dávají do 

souvislosti také (mimo jiné) s fází onemocnění, ve které se klient aktuálně nachází. 

Tři ze čtyř probandů se vyjadřují k zastávání různých rolí vůči klientovi a všichni tři 

probandi ji dávají do souvislosti s fází onemocnění klienta. Míra direktivity terapeuta 

se tedy proměňuje v závislosti na stádiu onemocnění klienta. Shodují se v tom, že je 

potřeba převzít více odpovědnosti za klienta, to je zvýšit míru direktivity v momentě, 

kdy se stav klienta zhoršuje ve smyslu „zesílení nemoci“, to je například ve fázi 

„…když přestává spolupracovat s psychiatrem a začnou se mu víc projevovat 

příznaky“, v momentě, kdy proband například vidí „…že ta nemoc je moc silná“, 

když se klient „…začne víc propadat“ nebo „…když je ta fáze fakt akutní“.  Jeden 

z těchto tří probandů hovoří o zvýšení míry kontroly „…když se mu ten stav 

zhoršuje“, ale na druhou stranu považuje také za účinné ve fázi nemoci „kdy skoro 

nic prostě nejde“ vzdát se jakékoliv kontroly ve smyslu překonání jeho vlastní 

potřeby pomoci za každou cenu tím, že udělá něco, co považuje v tu chvíli za 

žádoucí. Ukazuje se tedy, že při terapii jedinců se schizofrenií není účinné zastávat 

pouze jednu roli ve smyslu  

Všichni dotazovaní probandi vnímají jako účinné zohledňovat fázi 

onemocnění při výběru specifické intervence. Shodují se na tom, že nelze libovolně 

intervenovat bez zhodnocení stádia onemocnění a že nerespektování této podmínky 

by mohlo vést ke zhoršení stavu klienta.  Příkladem, který se objevuje u tří ze čtyř 

probandů, může být vliv fáze onemocnění na využití intervence „řešení vnitřních 

konfliktů“. Probandi doporučují odložit tento typ intervence ve fázi nemoci, kdy 
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klient není stabilizovaný, kdy je „…nemoc silná“, to je ve stádiu „akutním“ nebo 

„…krátce po něm“  nebo „…když se nemoc zhoršuje“.  

Z analýzy rozhovorů vyplynul vztah jednotlivých fází onemocnění se 

specifickými deficity cílové skupiny. Například ze zkušenosti jednoho z probandů 

vyplývá to, že u chronických pacientů v rámci skupinové terapie „…téměř nevzniká 

interakce“. Ukazuje se, že je obtížné pro chronické klienty vytvářet vzájemné vztahy.  

Analýza rozhovorů poukázala dále také na souvislost zaujímání role terapeuta 

vůči klientovi s psychoterapeutickým směrem, který terapeut následuje. Ukázalo se, 

že u některých probandů je to právě psychoterapeutický směr, který určuje míru 

direktivity ve vztahování se ke klientovi. Například rogeriánský směr nebo systemika 

vedou terapeuta k minimalizaci expertnosti. 

Dále se také u všech probandů ukazuje, že způsob intervence vyplývá 

z charakteru konkrétních deficitů cílové skupiny.  Tak například „snížená schopnost 

a ochota“ klientů cílové skupiny „sdělovat své problémy“ vede jednoho z probandů 

k využívání technik, které tento konkrétní deficit zohledňují, to jest k využití technik 

umožňujících „vtahování“ klientů do interakce za účelem sdílení, slovy probanda: 

„…aby ze sebe něco dali“. Tím, že cílová skupina je méně ochotná zabývat se 

některými tématy, vyvstává pro probanda nutnost uzpůsobit intervenci. „Aby ze sebe 

něco dali“ musí proband zvolit intervenci, která zajistí pro klienty bezpečí ve formě 

technik, „které jsou spíš podporující“, například „techniku vzájemného obdarovávání 

nebo vytváření erbů a vzájemné představování se v tý skupině“. Jiný z probandů 

například poukazuje na sníženou schopnost mentalizace cílové skupiny a v  důsledku 

toho volí intervence, které tuto schopnost podporují. S klienty provádí něco, co se 

podobá nácviku komunikačních dovedností.  

Jak se ukázalo, psychoterapeutický směr může určovat výběr a užití 

některých specifických intervencí. Směr v některých případech určuje, které 

intervence užít a v jiných případech, kterým se vyhnout. Jedním z příkladů může být 

proband vzdělaný v existenciální analýze, který se při své práci s klienty vyhýbá 

interpretacím: „Jednak tam hodně pomáhá to, že existenciální analýza, jejím 

základem je fenomenologie, takže se nepracuje s interpretacema, ale spíš se pracuje 

s tím, že každej člověk je jedinečnej a když přistupuju k tomu člověku, tak se dívám 
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na to, co vlastně vidim, podle toho nějak pracuju. Dívám se na to, co se jeví, jak tu 

situaci vnímám a tak. Což hodně pomáhá tomu člověku“.  

Z výzkumu například mimo jiné také vyplynulo, že na podstatu některých 

deficitů cílové skupiny nahlíží probandi skrze „jejich“ psychoterapeutický směr. 

Například jeden z probandů, který je vzdělaný ve směru psychodynamickém, nahlíží 

na deficitní psychické procesy cílové skupiny ve smyslu zaplavení vědomí 

nevědomím a ve smyslu následného oslabení cenzury. Vysvětluje: „Protože mám 

v sobě spíš směřování psychodynamický, tak chápu schizofrenii jako zaplavení 

nevědomým materiálem. To vědomý ego, nebo struktura je zaplavený nevědomým 

materiálem ať už osobním nebo nějakým archaičtějším, kolektivním. Když dochází 

k tomu zaplavování, tak tam je právě slabá ta cenzura“.  

Jak se také ukázalo, při určování některých cílových kompetencí hraje roli 

psychoterapeutický směr, který proband následuje. Jeden z probandů by například 

rád dovedl klienta k tomu, aby uměl „ odlišit zdravé a nezdravé části svého já“. Tato 

cílová kompetence kopíruje koncept existenciální analýzy. Proband se snaží klienta 

„podpořit, že ne všechno, co je on, je schizofrenie. Podpořit, co je zdravá reakce na 

nemoc“ … „ ta existenciální analýza má takový přístup ke schizofrenii, že je to 

nemoc v základě biologická a plus tam hrajou roli sociální faktory a vedle toho je to 

zdravý já, který se snažíme vypíchnout. To je přístup tý existenciální analýzy“. že 

Vytváření této kompetence podle probanda klientům „pomáhá“.  

Ukazuje se i souvislost deficitů klienta s určováním cílových kompetencí. 

Proband si všímá, že je klient v některých oblastech deficitní. Probandi vycházejí při 

stanovování některých cílových kompetencí, které si má klient osvojit, z jeho 

specifických deficitů. Například proband chápe „psychotickej svět jako autistickej 

svět“ a usiluje o to, aby klienti „vystoupili z toho autistickýho světa“, „aby se 

přiblížili konsenzuální realitě“. Ale ne všechny cílové kompetence, o kterých mluví 

probandi v rozhovorech, spojují se specifickými deficity klienta. Některé vycházejí 

například přímo z psychoterapeutického směru.  

Probandi, kteří v rámci psychoterapie pracují s klienty na dosahování 

cílových kompetencí, volí adekvátně těmto cílům různé intervence. Například 

kompetenci „zaujímání postoje k životu“ jeden z probandů pomáhá klientovi 
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dosahovat tím, že s ním vede rozhovor, který je neinterpretativního charakteru. 

Jiným příkladem je intervence edukace. Touto intervencí dosahuje proband toho, že 

klient bude schopný vyznat se ve vlastní psychice a bude umět rozpoznat změny 

spojené například s „příchodem relapsu“ nebo se „zesilováním nemoci“.  V případě 

edukace volbu intervence neurčuje směr, ale deficit klienta ve schopnosti reflektovat 

své psychické stavy.  

Našla jsem také vztah forem psychoterapie a potřeb klienta. Ve skupinové 

terapii mají klienti jiné potřeby než v terapii individuální. To se týká například 

potřeby účastnit se terapie. Ve skupinové terapii bývají klienti nedobrovolně, kdežto 

individuální psychoterapii dobrovolně navštěvují klienti, kteří mají motivaci na sobě 

pracovat. Proband ve skupinové psychoterapii pracuje s potřebami klientů, které 

obecně souvisí s diagnózou schizofrenie: „Protože ty skupiny časem se víc 

vyprofilovaly na to porozumění nemoci a na nějaký jakoby předpoklad toho, co se 

ukazuje, že ty lidi obvykle potřebujou“…“Je tam víc takových věcí zvenku“. 

V individuální psychoterapii spíše proband zohledňuje aktuální potřeby, které 

nemusejí mít souvislost s diagnózou schizofrenie, proband zohledňuje volbu témat 

podle klientova přání.  

Analýza rozhovorů v neposlední řadě poukázala také na souvislost formy 

psychoterapie s rolí terapeuta vůči klientovi. Ukázalo se, že ve skupinové terapii 

zastává proband roli aktivnější, direktivnější: „Ve skupině byla ta moje role víc 

aktivnější a víc direktivnější, já jsem byla ten, kdo vnášel témata“. V individuální 

psychoterapii se proband snaží naopak o minimum kontroly, zastává roli 

nedirektivní.  
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11.       Závěr 
 

 Schizofrenie je velmi závažné duševní onemocnění. Opakovaně bylo 

potvrzeno výzkumem, odborníky v oblasti péče o duševně nemocné i nemocnými 

samotnými, že nemoc výrazným způsobem zasahuje do kvality jejich života.  

Doposud však neexistuje jednoznačná shoda na tom, jak onemocnění účinně léčit a 

proto si tato problematika zaslouží pozornost výzkumníků.  

 Léčba schizofrenie je nelehký úkol pro všechny odborníky, kteří jsou do ní 

zapojeni. Obtížnost volby ideální formy léčby spočívá mimo jiné v tom, že skupina 

nemocných schizofrenií je velmi heterogenní, například ve smyslu míry projevů 

psychopatologie. Ta se pohybuje od stavů relativně méně závažných, kdy dochází ke 

krátkodobému vzplanutí nemoci a rychlému ústupu symptomů s příznivou 

prognózou, až po chronické stavy s výrazným defektem osobnosti. Navíc do 

zvažování možností léčby nevstupuje jen nemoc a její projevy, ale i osobnost 

nemocného a další faktory včetně rodiny a blízkého okolí. Vyvstává otázka, jak tuto 

heterogenitu uchopit, jak pracovat s nemocnými, aby se zlepšovala kvalita jejich 

života.  

 Jednou z možností, která se nabízí, je pokusit se podrobněji nahlédnout na 

klinickou praxi terapeutů, kteří s takto nemocnými lidmi pracují. Ve svém výzkumu 

jeden z takových pohledů nabízím.  

Cílem výzkumu bylo porozumět tomu, jaké účinné faktory se uplatňují v 

psychoterapii schizofrenie z pohledu psychoterapeuta. Data byla získána metodou 

polostrukturovaného rozhovoru a analyzována metodou zakotvené teorie. Výzkumný 

soubor tvořili klini čtí psychologové – psychoterapeuti vzdělaní v různých 

psychoterapeutických směrech. S využitím analyzovaných dat vzešlých z výzkumu 

jsem se pokusila odpovědět na následující výzkumné otázky: 1) Je práce s jedinci 

s diagnózou schizofrenie specifická, a pokud ano, jak tato specificita ovlivňuje 

terapii? 2) Co považují psychoterapeuti za účinné faktory vyvolávající změnu 

k lepšímu? 3) Co považují psychoterapeuti při práci s jedinci s diagnózou 

schizofrenie za důležité?  
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V průběhu axiálního kódování jsem objevila kategorie, některé společné 

všem probandům, některé se vyskytovaly pouze u části z nich. Ukázalo se, že 

v jednotlivých  identifikovaných kategoriích jsou obsažena jak specifika vyplývající 

z povahy onemocnění a ze zvláštností osobnosti klienta. A dále kategorie, které 

vyjadřují zohlednění těchto specifik v průběhu terapie. Jedná se o specifické deficity, 

tj. nedostatky ve schopnosti fungovat adaptabilním způsobem a o konkrétní poruchy 

psychických stavů a procesů. Dále se jedná o specifické potřeby, vycházející ze 

strany klienta zohledňované terapeutem při psychoterapii. Identifikovala jsem různé 

fáze, kterými klienti v průběhu nemoci procházejí, formy terapie, které se u cílové 

skupiny užívají. Dále pak roli  terapeuta, která se může proměňovat na škále od 

minimální direktivity k úplnému převzetí odpovědnosti za rozhodování klienta. Jako 

specifické se také ukázaly jednotlivé intervence probandů, objevily se různé cílové 

kompetence, kterých by rád terapeut s klienty dosahoval, a nalezla jsem specifické 

koncepty psychoterapeutických směrů, které probandi využívají při své práci.  

Při následné interpretaci jsem odhalila specifické vztahy mezi kategoriemi, 

které ukazují na to, co probandi považují při práci s nemocnými se schizofrenií za 

důležité. Jednotliví terapeuti nehovoří přímo o konkrétních účinných faktorech, které 

by vyvolávaly žádoucí změnu k lepšímu, ale hovoří spíše o tom, jak jednotlivé prvky 

terapie účinně propojují, přičemž účinnost komentují slovy: „to klientovi pomáhá“, 

„hodně to pomáhá“, „ musim to dělat, aby pochopil“, „ to se mi hodně osvědčuje“ atd.  

Na to, že na účinné faktory nelze nahlížet atomizovaně, tj. odděleně, upozorňují 

například Yalom a Leszcz (2007). Zdůrazňují, že faktory jsou na sobě závislé a že 

žádný nemůže fungovat samostatně. To potvrdily i analýzy výpovědí jednotlivých 

terapeutů. 

Výzkum ukázal, že současná psychoterapeutická praxe může přinést řadu cenných 

poznatků, které přispějí k pochopení účinných faktorů v psychoterapii schizofrenie. 
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Příloha  
 

Rozhovor - proband č. 1 

1. Kdo jste, jaké máte vzdělání, výcvik, současná pracovní pozice?  

Jsem psycholog, jednooborovej, klinickej, a výcvik mám rogeriánskej a hodně jsem 

šmrncnutej psychodynamickým, psychoanalytickým, to mně hodně baví. Hodně to 

do toho zapojuju. Pak dělám operacionální psychodynamickou psychodiagnostiku, 

Rorschacha, TAT a tady ty věci. To jsou diagnostický nástroje, ale ono to hodně 

pomáhá porozumění tomu, co se v tom člověku děje. Současná pozice psycholog a 

psychoterapeut jednak ve Fokusu, kde sem na půl úvazku, kde dělám s lidma jak se 

schizofrenií, tak s poruchou osobnosti. Pak dělám na krizovým centru, ale dělal sem 

dlouho s psychotikama na pavilonu číslo 17, to je forenzní pavilon pro takové ty 

různé jak když někdo někoho zabije a tak.  

2. Jak dlouho a jakým způsobem (ambul, psych odděl, léčebna,  individuál, skupina 

… ?) pracujete s cílovou skupinou? Jaká je frekvence práce s cílovou sk?, Čím je 

daná frekvence práce.   

Se schizofrenikama pracuju 10 let, dřív jsem dělal v tréninkový kavárně pro lidi se 

schizofrenií, to bylo v Jelení, už je to zrušený. Pak jsem tak s kolegyní založili 

trénink kognitivních funkcí právě pro tyhle ty lidi a pak sem dělal na 17 pavilonu, a 

ve Fokusu. Ambulantně ve Fokusu, oddělení jsou v léčebně, dělal jsem skupinový, 

individuální, i rodinný terapie. Párový ty nedělám, ty nemám rád, protože mi to 

nejde. Pracuju se schizofrenikama, s poruchami osobnosti, ale máme i ambulanci 

v Emauzech s kolegama. Jaká frekvence? Typicky s cílovou skupinou jednou tejdně. 

Občas jsem s někým pracoval, že sem měl individuály dvakrát tejdně, ale to bylo 

výjimečný, třeba v léčebně, když byl někdo akutní, nebo s jednou schizoafektivní 

paní, která procházela hlubokou osobnostní krizí. No a jednou za 14 dnů to už je zase 

moc řídký.  

Říkal jste, že se schizofrenikama pracujete, pokud jsou v akutním stavu, jak s nimi 

pracujete? Terapeuticky? Podpůrně?  

Informativně ne, ale jo byl jsem na aktuním pavilonu příjmovým, kde teda ty lidi fakt 

akutně blázněji. No mně to rozdělení na práci terapeutickou a podpůrnou a jinou 
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přijde trochu umělý. V tý fázi kdy akutně blázní, tak já si myslim, že to je terapie 

taky pořádná, jen si myslim, že holt člověk reaguje na jiný věci. To platí i na lidi, 

když jsou stabilizovaný. Nějak se moc neinterpretuje, hodně se řeší co se to s nima 

děje, jak to zažívaji, kontejnování emocí, zpevňování struktury ega.  

 

3. Co je schizofrenie? Jak ji chápete? Jak se projevuje vaše  pojetí sch v práci s 

klientem? 

S určitou částí klientů to beru jako neurologický, neurodegenerativní onemocnění. 

Pak je práce taková, že se pracuje na copingových strategiích, krizových plánech, je 

to v podstatě o tom, jak se naučit žít s tim, že mam v hlavě málo dopaminu. Pak jsou 

určitý typy klientů, ale myslim si, že to není odlišený diagnózou, ale.., nebo oni ty 

diagnózy podle DSM jsou úplně blbý, nebo nepřesný a vůbec nevypovídají o tom, co 

ten člověk má v hlavě. No tak určitý typ klientů tomu potřebuje nějak víc rozumět, 

srovnat se s tim. Některý klienti jsou víc hlubinně zaměřený a potřebujou srovnat se 

s tou psychotickou produkcí, protože ona někdy smysl dává a někdy ne. Ale já se 

v podstatě hodně řídim tim, co ty lidi potřebujou a chtěj. Když někdo tomu chce 

rozumět, tak opatrně s nim propátrávám co se to dělo, jak to zažívali, pro spoustu 

z nich je úlevný už jenom to, že se dá mluvit o tom, že byly odposlouchávaný, že 

rozmontovali telefon, že všude byli kamery. Jak je to hrozný cítit se podezřelej. 

Takže jeden extrém je neurodegenerativní onemocnění jako pojetí schizofrenie, 

někdy je to fakt jako o těch copingových strategiích a kognitivních funkcích, někdo 

je takovej, že tomu chce porozumět, přijmout to, zpracovat to a pak se pracuje 

psychodynamicky.  

4. Jaký je kontext vaší práce? To je:  

a. Jak se definujete – jaká je role vaše a jaká role klienta? A jak se to odráží ve 

společné práci?  

Záleží na tom, v jakém stavu ten klient je. Když je to nějaká dlouhodobá terapie, tak 

si myslim, že se mi nejvíc líbí připodobnění ke spolucestovateli. Když bysme si 

představovali duši člověka jako nějakou krajinu, tak člověk má potřebu si to tam 

nějak prohlídnout, u těch schizofrenních onemocnění je ta krajina plná nějakých děr, 

nebezpečnejch bažin a my tam chodíme po tý krajině, občas někam ten člověk přijde, 
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začne se propadat, tak já mu pomůžu, v tu chvíli mam tu roli nějak aktivnější, ale 

často je to tak, že tam spolu jen tak chodíme, říkáme si hele tam je tohle a tam tohle, 

ale tam se radši nebudem koukat to je ještě moc brzo. A když je ta práce fakt akutní, 

tak jakoby se ta krajina rozpadla nějak na kousky, že ten člověk tu krajinu nemá 

pohromadě. Tam je strom a tamhle plot, tuhle je kopec a já tam stojim a říkám, hele 

ten strom patří k tomu kopci. A vlastně lepíme dohromady tu krajinu, kterou on pak 

bude moct rozšiřovat. Všechno je o tom, že jde o to, co ten člověk potřebuje. U 

akutních stavů, když k vám někdo přijde a je šíleně úzkostnej a prožívá psychózu je 

to o kontejnování, zeslabení úzkosti, lepení krajiny dohromady.  

Co znamená lepení té krajiny?  

První je navázání vztahu a i v akutní fázi se dá navázat vztah. Pro toho člověka je 

hrozně příjemný, když to s někym může sdílet. Podle mě práce terapeuta je o tom 

vydržet jakoby ten nápor toho psychotickýho prožívání, to vám spoustu lidí potvrdí, 

že se děje i defragmentace prožívání toho terapeuta. Že najednou je člověk zmatenej, 

spoustě věcí nerozumí a našim úkolem je to ustát a říct, že sme hrozně zmatený, že 

se nějak motáme, že cítíme, že to má ten klient fakt těžký, ale to je možný říkat ve 

fázi, kdy to ještě nějak jde, ale když jsou ty lidi úplně v hajzlu, tak stačí říct, vidím, 

že se bojíte, teďka bloudíte očima po místnosti, jako byste se bál, teď mi přijde, že na 

vás někdo mluví, tváříte se tak, že je to strašně nepříjemný. A tím vlastně propojujete 

a legalizujete jeho zážitky s jeho prožíváním. To je to kontejnování. A zároveň z toho 

neuteču, protože je hrozně lákavý mu začít něco vysvětlovat, říkat mu musíte brát 

léky, v tu chvíli si člověk uteče k těm pevnejm věcem tý psychiatrie a myslim že to je 

jednak proto, že je nutný brát léky, jasný, ale zároveň je to takový naše pevný místo, 

v tu chvíli já se tam cejtim ve svý roli a ta. A nebo třeba vydržet to, že sou ty lidi 

agresivní, vydržet to, že sou nasraný, říkat vy ste teď šíleně nasranej, neklidnej, to 

musí být nepříjemný a celkem rychle to přejde k tomu, že ty lidi se chytnou tématu 

mně sere to, že sou všichni proti mně a k tomu už je kousek že se cejtí hrozně sami a 

to už jsou témata, který už jsou z normálního života. Psychotický prožitky jsou jen 

divným obrazem toho, co zažíváme všichni. Osamocení, úzkost, nasranost, zklamání, 

frustraci, tak to pojmenovat do tady těch věcí. Dám mu najevo, že mu rozumim  a že 

nemám nějakou velkou potřebu to měnit, protože oni to nemůžou změnit, vědomě 

rozhodně ne. Dám přiklad, teďka mám takovýho polopsychotickýho klienta, kterej 
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měnil pavilon a na to konto zažíval ohromný znejištění. On je tam 7 let a každá 

změna je pro něj šílený znejištění. Najednou začal mluvit o konci světa a finanční 

krizi a tak a já sem to neinterpretoval  - vy dete na jinej pavilon a jste úzkostnej a 

proto mluvíte o konci světa, ale jenom sem říkal, to je strašný prožívat takový 

znejištění, najednou jakoby celej svět byl nejistej a nebezpečnej a on říkal no to je 

přesně ono a takhle sme se o tom párkrát bavili a on to ustál a ty symptomy odešly. A 

najednou zase začal mluvit o tom, jak je to strašný, že na novým pavilonu je málo 

zásuvek, už se o tom dalo mluvit normálně.  

5. Co je cílem vaší práce s cílovou skupinou? 

Cílem je navázat vztah. To je u všech stejný. No a jasně že bych chtěl, aby se vyléčili 

a bylo jim dobře, to je jasný. No a to je příjemný na tom Rogerisánským směru, že 

oni jako moc velký cíle nemaji, že jako cílem je bejt s tim klientem a pomoct mu 

k tomu, aby se rozvíjel tak, jak on nejlíp může.  

Máte nějakou představu apriori, kam směřujete? Za jakým cílem?  

Rád bych ji neměl, ale pravda je, že se ty cíle ve mně vytvářeji a je dobrý mít 

supervizi a oddělovat si svoje a jeho cíle. To víte, že bych byl rád, kdyby ten člověk 

byl propuštěnej z nemocnice a šel do chráněného bydlení a tak, ale je to muj cíl a je 

důležitý si to oddělit od toho, že to nutně nemusí být jeho cíl anebo to s nim nějak 

probrat. Když ej ten vztah jako dobrej, tak se s těma lidma bavim, že  jim říkám hele 

já bych vás tak rád viděl v chráněným bydlení ale vidim, že se vám tam vůbec 

nechce. Buď nakonec souhlasí, nebo mně taky pošle do háje, ale to je taky fajn, ono 

poslat svýho terapeuta do háje to může bejt dost ozdravnej akt.  

6. Do jakého směru se řadíte?  

Humanistickej, fenomenologickej, rogeriánskej.  

a. Jaké jsou jeho základní pilíře související s psychoterapeutickou prací s cílovou 

skupinou?  

Tak to vám odříkám rogeriánskou mantru – empatie, kongruence, bezpodmínečný 

přijetí, to je ale asi v každým tom směru, ale řekněme, že ty rogeriáni se tim jako rádi 

chluběji. Myslim si, že docela hezkej koncept je ta organismická tendence k růstu, že 

věříme, že když ten člověk dostane správný prostředí, bezpečný, tak že má tendenci 

se vyvíjet tak, jak by měl. Myslim si, že zrovna u těch schizofreniků tohle je takový 
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jako trochu v uvozovkách..třeba právě u těch, kde je to opravdu jako výrazný 

s výrazným defektem osobnosti … myslim si, že je určitý procento lidí se 

schizofrenií, na který tohleto prostě neplatí. U lidí, který ten život jako vzdali a tak 

jako zaživa chcípli v léčebně. Je to škoda, že to takhle jako říkám, ale je to tak. Tak 

jako když je tam někdo třeba 15 let, každých půl roku dostane od léčebny 

empétrojku, kterou stejně za tejden  vždycky sní, .. to je prostě .. ale je to tak no, 

kouká do zdi, je to zoufalý. S těmahle sem zkoušel pracovat tak, že sem za nima 

chodil, a třeba to byly desetiminutový pohovory, třeba sem říkal, jé, vidim, že tady 

zase ležíte, tak sem jako komentoval co dělaji, dával sem jim najevo nějakej zájem, a 

u jednoho z deseti se to trochu chytne. Ale u velký většiny těch schizofreniků by 

mělo fungovat to, že když dostanou tu opakovanou nabídku dlouhodobou trpělivou, 

tak se nějak jako chytnou. Mám třeba teď jednoho pána a toho mam už hodně 

dlouho, klient, se kterým už mám teďka asi stočtyřicátý sezení a prvních dvacet bylo 

prostě jenom o tom, že fakt si nechtěl povídat o ničem jiným než o počasí a jak tam 

blbě vařeji a bylo to strašně dlouhý testování toho vztahu a já už sem byly chvílemi 

zoufalej. Pak se to třeba začlo dařit, dalších deset, patnáct sezení on se zase strašně 

zhoršil.. no myslim si, že úkolem terapeuta týhle klientely je nevzít si jich moc. Aby 

to člověk vydržel a vydržet to. Já vim, že to zní trochu drsně třeba, ale je to tak, no. 

Nebo já to tak cejtim. Ta skupina schizofreniků je těžká v tom, jak je to všechno 

takový pomalý a zoufalý, bez energie, vycucává to z vás energii.   

b. Jak se tento směr, filosofie vymezuje vůči duševním poruchám, konkrétně 

psychózám?  A jak se vymezuje vůči pojmu schizofrenie? (pokud se nějak 

specificky vymezuje) a jak se to vše odráží v terapii s cílovou skupinou? 

Rogeriáni ze zásady ani nediagnostikujou, nepracujou s diagnózami, a říkaji každej 

sme jako člověk, každej máme svůj svět a prací terapeuta je se na ten svět jako 

připojit, když mu to ten klient dovolí. A tak to tam s nim jako prožívat. To si myslim, 

že je hrozně pěkná teorie, a zároveň já to tak úplně stopro nemam. Ona je pravda, že 

ty různý skupiny, každá je trochu jiná prostě. Schizofrenici, neurotici, poruchy 

osobnosti. Ale na druhou stranu by za tim všim mělo bejt, že každej je jedinečnej 

člověk a mým úkolem je ho neškatulkovat. Já sem si vlastně uvědomil, že ve mně se 

perou ten rogeriánskej a ten psychoanalytickej přístup. To možná bude pro vás 

zajímavý.  Já mam rád ten psychoanalytickej přístup s různýma vývojovýma fázemi 
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struktury ego a typama přenosu a protipřenosu. A je hodně právě takový 

strukturovaný, že u týhle fáze vývojový se daji očekávat takový přenosy a 

protipřenosy a zároveň to rogeriánský, který říká na tohle se všechno vykašlu, budu 

s tim člověkem.  

A jde to skloubit dohromady?  

No práve že já zjišťuju, že v některých chvílích mi pomáhá to, třeba to 

psychoanalytický a pak v jednu chvíli si řeknu hergot já už na něj reaguju moc jako 

by byl v týhle škatuli a vystoupim z toho a začnu fakt poslouchat, co mi říká a zase to 

funguje a pak v jednu chvíli si uvědomim, že sem si naběh na vidle toho, že splituje 

třeba. Tak si myslim, že je hodně důležitý si to v tý terapii tak jako uvědomovat a 

pracovat s tim. Ale s některýma klientama to třeba funguje tak, že já jako jim to 

komentuju, co se ve mně děje a oni to jako docela berou a je to pro ně fajn, že do mě 

vidí, že je to pro ně transparentní. Transparentnost to je taky dobrej fígl.  

7. Jak využíváte směru (výcviku) při psychoterapii cílové skupiny? Jaké prvky, 

techniky, filosofická východiska, atd. A jak se to odráží v terapii s cílovou 

skupinou?  

Jako ten rogers je fakt bez technik. A vlastně ta analýza taky. Já vlastně techniky moc 

nepoužívám, nejde mi to, já nejsem terapeut přes tělo. Z toho rogerse vlastně 

používám krizovej plán, to je technika.  

8. Do jaké míry následujete postupy a principy vycházející z vašeho směru?  

Podle mýho ten rogers, já ho využívám ve svý práci tak ze 60, 70 procent. Já si 

představuju rogerse jako takovej bezvadnej základ domu, takovou pevnou plošinu, že 

je důležitý s lidma sympatizovat, mít pocit, že oni jsou páni tý situace, a pak na tom 

podkladě se daji používat třeba i různý techniky typu muzikoterapie. Je to takovej 

basement a pak už záleží, co člověk dělá. Je to ten filosofickej základ.  

9. V rámci vašeho výcviku (výcviků, kurzů), byl/a jste nějak specificky připravován/a 

na práci s cílovou skupinou?  

Ne 

10. Co je změna?  

11. Co je zlepšení?  
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�Co (v oblasti chování, prožívání, myšlení a jiných) považujete za zlepšení? 

Změna je, že se něco změní a zlepšení je, že se to změní tim směrem nahoru. Třeba 

tohle mi přijde jako zajímavý, to by se mohlo týkat toho rogeriánskýho, že je 

nehodnotící. Hrozně blbě se toho drží a někdy si musim fakt dávat pozor na to, je 

hrozně těžký je udržet se nechválit. Chválení je svým způsobem jako hodnocení. 

Řeknete tohle je dobře. Že klient naváže vztah nebo si řekne, půjdu do chráněného 

bydlení a v tu chvíli já bych měl tendenci říct je to je bezva, že ste do toho šel, a u 

některých, který potřebujou to ohodnocení, mít ten pocit, tak tam si to i dovolim, ale 

je potřeba o tom vědět, že teďka dělám něco, co toho člověka může někam 

deformovat, vést. Ale mnohem lepší je hele vy ste se jako odhodlal ke změně, jaký to 

pro vás je? A teďka on začne mluvit o obavách, a kdybych řekl to je bezva, on už o 

těch obavách by hůř začínal. Ale je fakt, že některý klienti jsou fakt tak deficitní, 

tomu se říká pak že ten člověk nahrazuje to self, to ego toho druhýho ale chce si to 

fakt říct teďka to dělám a vim, proč to dělám. Protože ty lidi třeba nejsou schopný 

cejtit, co jim dělá dobře a co ne. Klasika u lidí se schizofrenií, že nejsou schopný 

poznat únavu u sebe. Nejsou propojený s tělem, se svojí psychikou. Takže makaji a 

pak se zdekompenzujou. A v tu chvíli je tam třeba zastoupit tu vnější strukturu a 

zeptat se hele vy vypadáte strašně unaveně, je to hodně sugestivní otázka ale dává 

jim to šanci vycouvat. Holt člověk tuhle vnější strukturu musí hrát. Dneska jeden 

klient použil pojem exoskelet, jako že já sem jeho vnější kostra.  

Co je změna, jak se pozná, že přišla změna k lepšímu? No myslim si že jako i do 

jistý míry se dá změna k lepšímu poznat na prožívání mým a je potřeba to odlišovat 

od toho, kdy je to jako muj introjekt, že by všichni měli pracovat a měli mít vztahy.  

Dá se nějak pro tuto skupinu zobecnit co je pro ně změna k lepšímu?  

Ty otázky jsou hodně obecný. V tý skupině schizofreniků jsou různý lidi. Měl jsem 

klientku a dneska je to střední management v bance. Fakt jako high society paní a 

pak vedle toho je pan P na pavilonu 17, kterej za poslední rok řekl 10 slov a když ho 

nedržej tak se každej den přepije ze záchodový mísy tak, že vypije 15 litrů vody a to 

sou všechno schizofrenici takže tam říct co je zlepšení je .. to je strašně široká 

skupina. U tý pani by bylo zlepšení třeba, že si řekne, že je unavená a že by nemusela 

pracovat 12 hodin denně ale jenom 10 a u tamtoho pána bude fajn, když naváže oční 

kontakt. Na velmi obecný rovině zlepšení může bejt ústup symptomů, to, že se ten 
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člověk cítí líp, že je spokojený, že může prožívat i neštěstí, to je vlastně taky 

zlepšení, zlepšení je i náhled, i že se sám se sebou cejtí líp, že přebírá kompetence za 

svůj, život, to je hrozně široký.  

12. Jaké jsou účinné faktory vyvolávající změnu/zlepšení? (specifické, nespecifické). a 

v čem jsou tyto faktory účinné?   

Vztah. To je úzký a zároveň široký slovo. Vztah má bejt sycenej tou empatií, 

kongruencí a tim přijetím a to přijetí je vlastně to nehodnocení. Účinnej faktor může 

bejt i to, že se vyznáte v tom, co ten člověk cejtí, co prožívá, čemuž může napomoct i 

ta psychoanalytická teorie nebo ty teorie vývoje osobnosti. Psychóza je vlastně 

defragmentace osobnosti, to je jako to, kam se může člověk nejhloubš propadnout.  

Jak se ta PSA může popasovat s tim rogeriánským?Vám pomáhá, že víte, co se v tom 

člověku děje na druhou stranu ten rogers by asi řek, že vy nemáte hodnotit, co se 

v tom člověku děje. 

Možná to řeknu jakoby za sebe. Pro mě určitě je důležitý, když nejsem na terapii 

příliš úzkostnej. Jeden z produktů toho, že se vzdělávám i třeba v tý psychoanalýze 

je, že mi to pomáhá odstranit svoji úzkost. Že si to nějak jako pojmenuju a to, co je 

pojmenovaný je pro mně míň zúzkostňující. Mně ten rogers jako přijde v něčem 

strašně náročnej. Jestli to ten Carl dělal opravdu všechno takhle, tak musel bejt fakt 

strašně dobrej. Já si na to fakt třeba přijdu i mladej zatím. Dělat to jako on vyžaduje 

strašnou důvěru v sebe i v toho člověka a já občas nějakou tu berličku potřebuju.  

V čem jsou tyto faktory účinné? V tom, že se ten člověk může rozvíjet. My sme 

sociální tvoři a už jako malý děti a třeba to už je psychoanalytická teorie, že prostě 

děti se vyvíjeji ve vztahu. K mamince, k tatínkovi a tak. A tim pádem sme nastavený 

se rozvíjet ve vztahu. A tim, že v tý terapii vznikne nějakej vztah zdravej, řekněme, 

tak by měl dovolovat zdravej rozvoj.  

13. Je možné při práci s cílovou skupinou používat čistě jen přístup v rámci daného 

směru nebo hrají roli i jiné přístupy? 

Asi to je možný, ale já to tak nedělám. 

14. Je práce s cílovou skupinou specifická (v porovnání s prací s jinými klienty)? 

pokud ano, jak to ovlivňuje způsob práce s cílovou sk?  
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Tak třeba strašně málo interpretuju se schizofrenikama, protože vlastně ta PSA říká, 

že oni mají strašně slabý ty obranný mechanismy, a tim, že je mají tak slabý, se 

propadaji do těch psychotických stavů. Že to, co my odkrejeme tim, že to 

zdevalvujem, nebo to potlačíme nebo něco, tak to by oni nezvládli. Propadnou se do 

psychózy nebo se jim defragmentuje osobnost. Čili interpretace by byla to, že jim ty 

obrany ještě boříte. Když byste jim řekla, vy se teďka bojíte tatínka, vy mluvíte o 

mimozemšťanech, ale bojíte se tatínka, tak to je jako hrozný. Potom by člověku bylo 

blbě i zdravýmu. Ty psychotický výtvory jsou často nejprimitivnější obrana. 

Neinterpretovat. S těma lidma se de jako hodně pomalu, a citlivě a jakoby je velký 

téma vlastně rychlost terapie. Nedělat to příliš rychle. Já jako zdravej člověk mám 

ambice v práci, i ty ambice jsou, že by se ty lidi mohli zlepšit, tak to je třeba hodně 

v sobě kaučovat, na kolik oni se chtěji zlepšovat a na kolik je to moje ambice. 

Netlačit na pilu toho zlepšování. Zlepšování jako zdravej způsob fungování je docela 

náročnej ne? My žijeme v nějakym našem světě, kterej si myslim, že vůbec není 

jednoduchej a tim, že bysme je tlačili hodně do toho, aby převzali odpovědnost a tak 

dále tak to může vést někam špatně. Dám úplně primitivní příkald, kterej si myslim 

tomu odpovídá. Měli sme v Greendoors paní, která přišla o svéprávnost. Byla tam 

hrozně hodná terapeutka, která za ty lidi dejchala, hrozně se snažila a tý pani, to 

myslim, že to byla hodně ambice tý terapeutky, tý pani vrátila tu svéprávnost. No a 

dopadlo to tak, že pani se zbláznila, měla manickou ataku a ona s invalidním 

důchodem si koupila auto na leasing. A pak se strašně složitě zařizovalo, aby zase o 

tu svéprávnost přišla, aby chudák to auto nemusela splácet.  

15. Co je podle vás nejdůležitější při práci s cílovou skupinou? Na co by se nemělo 

zapomenout?  

Nejdůležitější mi přijde vlastně mít jako ty lidi rád. To jde přes porozumění. Já 

myslim, že když někomu začnu rozumět, tak ho začnu mít rád. I třeba někomu, kdo 

spáchal něco hroznýho. Myslim si, že je to i o tom výběru těch klientů. My máme 

právo klienta odmítnout. Když cejtim, že bych toho klienta nemoh mít rád, já třeba 

vim, že by mi nešlo pracovat s disociálníma klientama, teď to bude znít hrozně, ale 

že v nich vlastně  je málo toho lidskýho. Že když někdo ubližuje a necejtí výčitky 

svědomí, určitě mam rád lidi, kteří toho hodně naubližovali, ale je to vidět, že je to ze 

zoufalosti nebo z blbosti nebo z bolesti nebo z něčeho takovýho, ale když někdo 
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ubližuje pro zisk, a pro potěšení a necejtí se vůbec blbě, to je něco s čim mně se blbě 

kaučuje. Takže mít je rád.  

Taky mně napadá ta nedirektivita. To tam třeba zapojte do těch otázek vepředu. Ve 

chvíli, kdy já tam budu za tu autoritu, která to tam bude jako kaučovat natvrdo co 

mají a co nemaji říkat, tak jednak to neodpovídá mojí osobnosti a jednak to vyžaduje, 

že bych si myslel, co je dobře a co je špatně, což mně přijde vždycky jako 

nebezpečný, v tom třeba jako mně by se blbě bylo. Ta role naše s tim klientam by 

měla bejt souřadná. Já si fakt myslim, že klient třeba má právo léky nebrat. Pak je ale 

otázky těch forenzních klientů. Kde třebas ta zakázka není jen zlepšení těch klientů, 

ale třeba i ochrana společnosti. U klientů neforenzních si můžu dovolit nechat mu 

možnost nebrat léky, kdybych ho nutil, tak se může zavřít, nebude mi důvěřovat, 

neřekne mi, proč ty léky brát nechce, nechávám jim možnost, aby mi řekli, proč to 

brát nechtěji.   

16. Existuje něco, co se vám v práci s cílovou skupinou vůbec neosvědčilo nebo klienta 

dokonce poškodilo?  

Oni ty otázky jsou generalizující. To je takový jako ošajslich. Ono to hodně souvisí 

s tim, co sem říkal před tim. Myslim si, že se mi nevyplatilo bejt .. já třeba u sebe, to 

není ani tak otázka směru, ale mně, že si musim dát pozor, abych nebyl příliš 

optimistickej a tim pádem toho klienta netlačil do změny dřív než je na ni 

připravenej. Opatrně být optimistickej, tlačící do změny.  

S pár klientama se mi nevyplatil ten muj přístup vůbec. Měl sem kluka, kterej byl 

těžce autistickej a on mně jako moc ani snad nezaregistroval za těch 15, 20 sezení, co 

sme spolu měli. Jasně že mě viděl jako fyzicky, ale že by se mezi náma něco 

vytvořilo, tak to si myslim, že se jako moc nestalo.  

Taky bych teda nedoporučil nějaký drsný interpretace. To odkrývající.  

A myslim si, že u lidí, který jsou hodně křehký bych se bránil imaginativním 

technikám. Protože se tam můžou jako pobořovat zase do těch psychotickejch vrstev. 

I třeba relaxační cvičení chce dělat opatrně.  Třeba ne se zavřenýma očima. U všech, 

jak u těch akutních, tak u těch s křehkou remisí i u těch stabilizovaných. Tam je velká 

možnost i u těch stabilizovaných, že by jim začlo  bejt divně, že by se propadli do 

nějaký difuzní úzkosti a těžko říct, jestli by to jako vydejchal.  
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Další zajímavý riziko je ještě příliš rychle jít do vztahu. Já sem terapeut, kterej má 

tendenci se hodně přibližovat těm lidem. Třeba vy jste zdravá, to naše přibližování 

jde celkem rychle. Vy se usmějete, já na to reaguju, já něco řeknu, vy odpovíte, a tak 

dále, ale u těchhle lidí, který sou příliš křehký to tak rychle nejde. Mohly by se cejtit 

ohrožený, mnou třeba zaplavený, proto je lepší držet ten odstup. Oni z nás cejtí 

rychlost, dynamiku, sílu třeba a to je pro ně ohrožující. Představte si, že ste malinká a 

najednou k vám běží děsnej obr. A vy se strašně leknete a vůbec nezáleží na tom, 

jestli ten obr to myslí dobře nebo zle. Ale v tu chvíli ste úplně v hajzlu ne?  

Jo a je taky dobrý si dávat pozor na fascinaci. Ve chvíli, kdy vás začnou ty symptomy 

hrozně bavit, tak ej určitý nebezpečí, abyste se nedostala do takovýho, jako když lidi 

chodili do muzea nestvůr nebo jak se to menovalo, tak na to taky možná pozor.  

17. Jak se stavíte k výroku: „psychoterapie orientovaná na vhled je u většiny pacientů 

trpících schizofrenii neúčinná, dokonce má potenciál ke zhoršení příznaků“  

Já bych s ní souhlasil s tim, že je fajn, že je tam to slovo většina. Nebo nevim jestli 

většina menšina správný výraz, no je to tim, že já se taky setkávám jen se specifickou 

populací schizofreniků. Když si vezmete, že podle těch procent tý epidemiologie, 

kolik jich je v populaci, tak jich v Praze musí být úplně strašný množství a z toho se 

do léčebny dostane pár procent a do Fokusu taky pár procent. Čili je možný, že se 

setkávám jakoby s tou nejkřehčí, nejnemocnější částí. Spoustu lidí skončí u 

ambulantních psychiatrů, pár let berou zyprexu a nazdar, hotovo. Myslim si, že vhled 

může být ohrožující a nebezpečnej. Neříkám, že je vždycky nutně špatnej. Neříkám 

vždycky je vhled nebezpečnej a neúčinnej, ale často by mohl bejt.  

18. Jakou roli podle vás hraje medikace u vašich pacientů v rámci psychoterapie? 

U těch schizofrenních já si myslim, že je nutná. Teď ty léky udělali fakt takovej skok, 

zároveň mi přijde dobrý, když těch léků je co nejmíň. A ten psychiatr, když to dělá 

poctivě, tak má tu práci fakt šíleně těžkou, furt být na tom ostří nože – není jí moc a 

není jí málo? Já jsem byl v Soterii, to je takový zařízení ve Švýcarsku, tam se dělá 

léčba akutních psychóz. Tam se snažeji o absolutně minimum léků nebo i bez léků. 

Terapeut se tam zavře do místnosti s tim člověkem, to je takzvaný soft room a tam se 

pracuje. To mi přišlo úplně supr. Já sem tam byl na stáži na koukačku. Různě nám o 

tom povídali, pouštěli nám slidy a tak. Fakt hrozně zajímavý. Já považuju léky za 
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dobrou věc, protože to těm lidem fakt uleví, když přistoupíme na to, že je to nějaká 

neurodegenerativní choroba. Ale na druhou stranu čim míň jich mají, tím líp se jim 

pracuje v psychoterapii. Protože to neprožívání, který dělaji ty léky samozřejmě 

tlumí i psychoterapii. Umělec, kterej se zblázní a začne brát antipsychotika tak 

pravidelně mu nejde tvořit. Když prožijete ataku schizofrenní, tak je to podle mě 

vždycky šílenej zásah do sebeobrazu. Najednou se ptáte, můžu bejt s normálníma 

lidma? Nevrátí se to? já sem teda nějakej šíleně křehkej, když se mi tohleto děje. A 

k tomu máte brát Zyprexu po který ztloustnete a ste jako koule. Ale nechci dělat 

agitku proti lékům.  

19. Jak vy sám/sama prožíváte práci cílovou skupinou?  A  jak tyto vaše prožitky 

mohou ovlivnit způsob práce s cílovou skupinou?  

Co si myslim a co sem se i bavil s kolegama a pod to bych se i podepsal, že lidi, co 

mají schizofrenii nebo schizoafektivní poruchu, tak často jsou v něčem často takový 

čistý nebo bezelstný nebo křehký. Spíš vyvolávaji porozumění a soucit. Nejsou to 

v životě žádný štiky. A moje vysvětlení je, že mají tolik starostí sami se sebou, že 

ještě hrát nějaký komplikovaný hry a sviňárny jim moc nejde. Jak mají ty obrany 

slabší, tak sou v něčem jakoby průzračnější. Když všechny ty obrany máte jako 

slabší, tak musíte žít mnohem víc v pravdě nebo v něčem takovým a hůř snášíte 

ošklivý věci a proto je ani tolik neděláte. Jak ste sama zranitelnější, tak míň 

zraňujete. No k otázce, práce v něčem hodně zajímá a i vnitřně obohacující. Na 

druhou stranu když je člověk dlouho s těma psychotikama tak je třeba se nějak 

groundovat, uzemňovat, starat se o normální věci, sportovat, mít normální vztahy, 

bejt v běžný realitě. To je právě to, co i my můžeme těm klientům dát, ten kontakt 

s tou realitou. Když já v ní sem, oni to přenosově cejtěj. Že někdy je to vyloženě 

jenom to, že se chovám normálně. Někdy třeba stačí, když řeknu to je o strach, co 

cejtíte, to je vlastně kontakt s běžnou realitou. To už je ten most mezi tim 

psychotickým prožitkem tý paranoidní pronásledování a tim že strach je normální 

pocit. A most je i to, že některý ty klienti si o to přímo říkaji, oni se chtěji bavit o tom 

počasí. Tohleto k tomu patří.   
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