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Anotace 

Tato práce se zabývá některými z nejčastějších poruch z oblasti psychologie, 

úzkostnými poruchami, ze kterých jsou vybrány jako vzorek generalizovaná 

úzkostná porucha, postihující nemocného dlouhodobě a soustavně, a panická 

porucha, dostavující se náhle a neočekávaně. Cílem této práce je na tyto poru-

chy nahlédnout z mnoha různých úhlů, především z osobního pohledu i 

z pohledu psychologie a biblického poradenství, a vystihnout, jak a proč tyto 

poruchy vznikají, kdo jimi může být ohrožen a jak vlastně úzkostné poruchy či 

ataky probíhají. 

Kapitola o stanovení hranice mezi problémem a normou nastiňuje hranici 

mezi psychickým zdravím a nemocí tak, aby bylo možné na základě součas-

ných poznatků získaných z literatury stanovit, co jsou úzkostné poruchy a jak 

je možné tyto poruchy chápat.  

Protože každá psychoterapie má své výhody i nevýhody a v současné době 

existuje velmi mnoho těchto směrů, více než je možné v této práci popsat, za-

měřuje se na tři z nich, a to na Freudovu psychoanalýzu, z ní odvozenou ne-

opsychoanalýzu, jejíž teorie o vzniku neurózy je zobrazena grafem v příloze, a 

jako třetí je uvedena kognitivně-behaviorální terapie. Dále práce navazuje kapi-

tolou o pastoračním pohledu na úzkostné poruchy a možnosti jejich uzdravení, 

také jsou k této kapitole přiloženy grafy pro lepší zobrazení jednotlivých pasto-

račních přístupů. V kazuistikách na konci práce jsou popsány průběhy úzkost-

ných poruch u několika klientů. Pocity úzkostných pacientů jsou vyjádřeny 

kresbami v příloze této práce, tyto vystihují emoce, které dítě či dospělý proží-

vají jako nepříjemné až ohrožující. 
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Psychologie, úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha, panická po-

rucha, biblické poradenství, pastorace, hranice mezi problém a normou, psy-

choterapie, psychoanalýza, kognitivně-behaviorální terapie. 
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Summary 

This paper deals with some of the most common disorders of psychology, 

anxiety disorders, which are selected from a sample of generalized anxiety dis-

order, affecting the patient's long-term and in a systematic way, and panic dis-

order which is coming suddenly and unexpectedly. The aim of this work is to 

look at these disorders from many different angles, especially from a personal 

perspective and from the perspective of psychology and biblical counseling, 

and describe how and why these failures occur, who may be at risk and how do 

anxiety disorders or attacks pass off. 

The chapter on setting boundaries between the problem and the standard 

outlines the boundary between mental health and illness so that it can be based 

on existing knowledge gained from the literature to determine what anxiety 

disorders really are and how these disorders can be understood. 

Since any psychotherapy has its advantages and disadvantages, and current-

ly there are more directions than it is possible to describe in this paper; it is 

focused on three of them, i) the Freud's psychoanalysis, ii) new-psychoanalysis 

derived from Freud's psychoanalysis, which theory about the origin of neuroses 

is described using a chart in the annex, and iii) cognitive-behavioral therapy. 

The work continues by a chapter of pastoral perspective on anxiety disorders 

and the possibility of their recovery, charts for a better view of pastoral ap-

proaches are also attached to this chapter. At the end of the paper there are de-

scribed cases of anxiety disorders for several clients. Feelings of anxiety pa-

tients are expressed by drawings annexed to this work, these drawings express 

the emotions that a child or adult feel as uncomfortable or threatening.  

  

Keywords 

Psychology, anxiety disorder, generalized anxiety disorder, panicked disorder, 

scriptural consultancy, biblical counseling, limits among problem and norm, 

psychotherapy, deep psychology, cognitive-behavior therapy.   
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Úvod 

Zvolil jsem si práci z oblasti psychologie, konkrétně téma „úzkostné poruchy“ 

a s nimi spojené obtíže trpících osob, věřících i nevěřících a jejich nejbližšího 

okolí. Budu zkoumat toto téma, abych problematiku blíže pochopil a pomohl 

objasňovat jak, kde, kdy a proč tyto poruchy vznikají, zda a jak se jim můžeme 

vyhnout a v případě trpících pacientů jak nacházet nejvhodnější i nejkratší ces-

tu na svobodu z trýznivých obtíží. Dále pak z důvodu, že tyto poruchy zasahují 

klientům do jejich oblasti osobnostní, do sféry sociální a časové, a tak jim a 

jejich okolí mnohostranně komplikují život. 

Dalším důvodem zvolení tématu je to, že uvedenými poruchami trpí i mnozí 

v církvích. Můžeme říci, že mnozí z těch, kteří patří Ježíši Kristu, i přes své 

zakotvení života ve vztahu se Spasitelem nadále bojují s úzkostnými porucha-

mi.  

Také v mojí vlastní rodině se vyskytly tři ze skupiny těchto poruch. Jedna je 

již vyřešená, alespoň tedy v současné době. Také já sám, ještě jako nevěřící, 

jsem v minulosti prošel či procházel různými traumatizujícími událostmi a zá-

žitky a neuměl jsem si vysvětlit, proč se staly právě mně? Proč jsem se zacho-

val tak, jak jsem se zachoval v některých situacích, a naopak proč jsem se ne-

zachoval tak, jak jsem měl? Později, když jsem uvěřil v Ježíše Krista, novou 

otázkou pro mě bylo, jak bych se měl jako věřící na tyto události zpětně dívat. 
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1. Definice úzkosti 

Jedna z prvotních, starověkých evropských kultur, Řekové, pravděpodobně 

nejprve neměli výraz pro to, co označujeme jako „úzkost“, nicméně dnes v 

moderní řečtině se úzkost vyjadřuje pojmem anesuchia, který znamená „ne-

klidný“ nebo „neuvolněný“. Pozdější kultura, starověcí Římané, používali la-

tinský výraz anxiety vyjadřující nějaký stav úzkosti, nervozity, obavy doprová-

zené pocity stísněnosti. Dále pak slovo anxietas, znamenající dlouhodobý stav 

ustrašenosti, strachu a dále výraz angor, který vyjadřuje náhlou a intenzivní 

emoci strachu, blízkou dnešnímu pojmu panika. Výraz angor v současnosti 

také znamená škrtit, zřejmě od slova ango, znamenající tlačit, stlačovat něco 

fyzicky, somaticky či psychicky, nebo vše zároveň.1 Moderní angličtina tyto 

výrazy přejala a pro úzkost používá výraz anxiety, pro úzkostlivý anxious. 

Němčina vyjadřuje strach podobně slovem angst. Současný český jazyk 

v odborné terminologii používá slovo anxiózní pro popis stavu pacienta trpící-

ho uvedenými úzkostnými poruchami. 

Úzkost je emocionální reakce, projevuje se ve formě obavy bez konkrétního 

předmětu ohrožení, například jako výraz obav z nejisté budoucnosti, jako úz-

kostná reakce ve formě trémy, tyto úzkostné reakce jsou krátkodobé úzkostné 

stavy, vyvolané nějakým psychickým stresem jako zátěžovou situací. Úzkost je 

také průvodní emocí při mnoha poruchách zdraví. Mezi časté somatické proje-

vy úzkosti patří potíže při usínání, pocit nedostatku vzduchu, zrychlené bušení 

srdce, často se měnící emoce horka a chladu. 

K úzkosti Marie Vágnerová uvádí, že je definována jako nepříjemný emoční 

stav, v kterém převažují pocity napětí a obav neurčitého obsahu, který u zdra-

vého člověka funguje jako varovný signál možného ale dosud nerozpoznaného 

nebezpečí, nebo takového, který zatím není možné na rozumové úrovni identi-

fikovat. Tímto způsobem umožňuje člověku v ohrožení účelně a přiměřeně 

reagovat podle dané situace. Emoce adaptivní úzkosti, je tedy důležitá pro ak-

tivizaci na možné nebezpečí, aby vyvolala přiměřené fyziologické a psycholo-

gické reakce.2 Dále M. Vágnerová přesně definuje a rozděluje na úzkost a úz-

kostnost z časového hlediska: 

 
 „Pocit úzkosti je signálem možného ohrožení. Aktivizuje člověka, aby byl připraven 

bránit se něčemu, co je sice zatím nejasné a neurčité, ale co by jej mohlo poškodit.  
 Úzkostnost je trvalejší osobní rys, je to stabilně zvýšená pohotovost pociťovat nejisto-

tu a reagovat úzkostnými prožitky.“
3
 

 

                                                 
1
 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 16 s.  

2
 Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, 400 s.  

3
 Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, 400 s.  
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Úzkost je dominantním znakem úzkostných poruch, když se dostavuje příliš 

často, trvá příliš dlouho, a její intenzita je vzhledem k situaci která ji spustila 

nepřiměřeně velká,4 či narušuje duševní stav klienta tak, že není schopen vyko-

návat činnosti pro něj důležité a potřebné, stává se poruchou. V krizových ži-

votních situacích bývají často projevy těchto poruch, vytlačeny z vědomí klien-

ta či pacienta a začnou se rozvíjet až v období relativního klidu. 

Úzkostná, fobická i afektivní porucha podle M. Vágnerové narušují emoční 

prožívaní, podle ní emoce slouží člověku k základnímu a subjektivnímu hod-

nocení situace, tyto emoce jsou ovlivněny mírou aktuálního uspokojení, minu-

lou zkušeností, jsou více závislé na vrozených mechanismech a méně ovlivni-

telné učením. Toto hodnocení se odlišuje od rozumového hodnocení situace.5 

Vznik úzkostných poruch naznačuje S. Kratochvíl: 

 
„Je nutno si však uvědomit, že příčina nemusí být vždy nutně v osobní struktuře a poruše 

interpersonálních vztahů. Symptom může být např. vyvolán jednorázově proběhlým psy-
chotraumatem, nadále již nepůsobícím (při požáru, přírodní katastrofě, dopravní nehodě, 

znásilnění, úmrtí milovaného člověka) nebo vytvořen a zafixován jako patologický ná-
vyk.“

6
       

  

Na závěr kapitoly bych chtěl zopakovat, že je důležité rozlišovat úzkost, 

podle síly emoce v daném konkrétním případě, jak často a jak dlouho tyto sta-

vy trvají, zda se tedy jedná o úzkostné reakce, či o dlouhodobé stavy úzkosti, 

je-li možné identifikovat co tyto stavy vyvolává či posiluje, zda se úzkosti ob-

jevují v přiměřených či nepřiměřených situacích. Podle kritérií přihlédnout ke 

každému jednotlivému klientovi či již pacientovi. M. Vágnerová toto definuje: 

 
„Úzkostné poruchy jsou charakteristické chronickou nepřiměřenou úzkostí, která se může 
projevovat vyhrocenými akutními atakami, nebo iracionálním a vystupňovaným strachem. 

Nemocní nejsou schopni své pocity a z nich vyplývající jednání ovládat.“
7

                                                 
4
 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 11 s.  

5
 Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, 399 s.  

6
 Kratochvíl, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 17 s.  

7
 Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, 399 s.  
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2. Stanovení hranice mezi problémem a normou 

V této kapitole bych se chtěl zabývat stanovením hranice mezi problémem a 

normou, tedy tím, co je a co není z hlediska úzkostného stavu, stavu strachu a 

úzkosti, ještě běžným stavem zdravého jedince, a kdy nastává porucha, kterou 

můžeme charakterizovat například jako anxiózní poruchu, anxiózní syndrom, 

úzkostný syndrom, chronický úzkostný stav apod.  

Jak najít, stanovit hranice? Kdo je určuje? Marie Vágnerová v Psychologii 

pro pomáhající profese uvádí ke stanovení norem a normality:  
 

„Důležitou součástí práce s lidmi je hodnocení jejich projevů, především těch, které jsou 
pozorovatelné. Každý člověk si vytvoří v průběhu své praxe určitá hodnotící kriteria a ta 

pak používá. Přesto se mu občas stane, že si není jist, jak by měl určitého klienta hodnotit. 

Tato pochybnost bývá oprávněná, protože vymezení toho, co lze ještě považovat za nor-
mální, je často obtížné. Hranice normy je pohyblivá, normalita může být posuzována podle 

mnoha různých kriterií v závislosti na okolnostech, které toto hodnocení vyžadují.“
8
 

 

Domnívám se, že hranice mezi normou a problémem lze mnohdy rozeznat 

sebereflexí, vnímavostí sebe sama, ale pochopitelně tomu zdaleka ne vždy tak 

je. Tím méně je sebereflexe schopen pacient, který již trpí rozsáhlou anxiózní 

poruchou, jak uvádí M. Vágnerová.  

Ján Praško v publikaci Úzkostné poruchy uvádí: „Problém začíná tam, kde 

se úzkost či strach objevují příliš často, trvají příliš dlouho a jejich intenzita je 

vzhledem k situaci, která je spustila, příliš velká nebo se objevují 

v nepřiměřených situacích.“9 

Když má osoba určitý psychický problém a dostane se do složité situace, 

která pro dotyčného představuje subjektivně velkou zátěž, neboť má v sobě 

danou situaci nějakým způsobem „zablokovanou“ či „zakázanou“, dostane se 

tím subjektivně k hranici svého psychického problému a vnímá sám v sobě, že 

musí vynakládat určité úsilí, aby tuto hranici překonal. Vnímá něco jako určitý 

odpor (svých pocitů strachu, úzkosti, apod., které v dané situaci přicházejí). 

Aby pokročil dále (a zvládl třeba i běžné situace, ale běžné pro někoho jiného), 

je nucen tento odpor překonávat. Tím se učí budovat v sobě nové návyky, kte-

rými si vytváří potenciál pro další podobné situace, které pak bude překonávat 

s větší lehkostí. 

Musí se jednat o skutečnou zátěžovou situaci pro dotyčného, nejen situaci, 

která se tak jevila, ale zátěžová nebyla. Také je třeba dostat se i k tomu nepěk-

nému (a často není možné se tomu u úzkostných pacientů vyhnout), tedy na-

příklad k negativním emocím a myšlenkám, vyvolaným danou situací, kdy 

pacient postupně překonává své bariéry (pro jiného běžné situace), překonává 

                                                 
8
 Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, 21 s.   

9
 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 11 s.  
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vlastně sám sebe a právě překonáváním úzkostí a strachů buduje v sobě cenné 

zkušenosti a získává návyky pro zvládání dalších zátěžových situací. Také je 

třeba si v zátěžové situaci přiznat, že když mám z něčeho strach (neboť strach 

je vždycky z něčeho), pojmenovat jej, vyjádřit, čeho se vlastně bojím, co 

všechno můj strach obsahuje, pojmenovat ten obraz strachu v sobě. Když po-

myslíme na své strachy, každý máme v sobě naprosto konkrétní obrazy, formy, 

představy strachu, byť uložené v podvědomí, čeho se to vlastně bojíme, proto-

že náš mozek pracuje mnohdy více s obrazy než s jinými pojmy. Běžně si neu-

vědomujeme, že vše, co prožíváme, si vnitřně převádíme do konkrétních fo-

rem. A proto je třeba pojmenovat konkrétní strach, zejména přiznat si ho, na-

příklad strach typu „že mne nikdo nebude mít rád“, „že ztratím práci“, a „když 

ztratím práci, co všechno to bude pro mě znamenat“ apod. Tedy rozpoznat a 

určit onu hranici normality — hranici běžných strachů, které v dnešní neklidné 

a zátěžové době prožívá většina jedinců, a kdy naopak se již může jednat o 

úzkostnou („anxiózní“) poruchu, jejíž zvládnutí tak, aby pacient byl schopen 

plnohodnotného kvalitního života, je pochopitelně možné, ale jistě bude vyža-

dovat více úsilí než u osob, které zátěžové situace zvládají snadno. 

Každý pacient se někdy bojí, každému z nich jde o vědomí vlastní hodnoty. 

Dokonce i ten, kdo se jeví druhým jako silný jedinec, kdo má tzv. „silná rame-

na“, má v sobě ukrytý nějaký svůj strach či úzkost, ačkoliv to sám sobě ani 

druhým nepřiznává. Klienti se bojí, zejména že nebudou schopni zvládnout 

určité situace, že selžou, že nezvládnou náročné zátěžové situace, že neobstojí 

před lidmi apod. 

Je překvapující, jak mnoho se lidé bojí, že selžou. Někdy si svůj úzkostný 

stav pacienti nemusí uvědomovat, anebo (rovněž ze strachu) ani uvědomovat 

nechtějí, protože již samo uvědomění si svého úzkostného stavu může vyvolá-

vat další vlnu emocí strachu a úzkosti. (Pokud ovšem pacient není již naučen 

vlnu přicházejících pocitů v zátěžových situacích sám v sobě si kvalitně zpra-

covat a uspořádat. K tomu většinou ale potřebuje dlouhodobou průpravu za 

asistence zkušeného poradce či psychologa; jen menší část anxiózních jedinců 

se naučí vlny negativních úzkostných stavů zvládat sama tím, že si vytvoří 

vlastní obranný systém psychologických postupů, nebo za pomoci modlitby a 

víry). Pokud si klient přicházející strach uvědomí, uvědomí si také to, že jej 

obtěžuje a že se vyskytuje v nějaké zvýšené míře, nadměrně zatěžující a pře-

kračující hranici „normální úrovně strachu“. Jestliže se svěří pomáhajícímu 

pracovníkovi, postupně se dopracovává k tomu, že pochopí, co sám prožívá, 

čím vlastně jeho strach je, proč k navození úzkosti dochází. Postupně se cestou 

pochopení svého problému naučí, jak se strachu zbavovat, osvojí si prevenci 

strachu a úzkosti, cestou duševní hygieny, modlitby, nebo vlastních psycholo-

gických postupů a pomůcek, které pacientovi pomohou strach převést do jiné, 

nové roviny, ze které v důsledku může pacient pro sebe i vytěžit, minimálně 
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v tom, že se naučí zvládat další podobné situace, a mnohdy dokonce v tom, že 

si vytvoří určité vlastní precedensy prožitých situací, jakési vzory způsobu jed-

nání a chování, způsobu naložení se svými pocity úzkosti v dalších podobných 

nebo i zcela nových zátěžových situacích. 

Do budoucna se tak může naučit svůj strach zcela zvládat. Z prvotně anxi-

ózního pacienta se může stát cestou tréninku, nebo též spojeného s vírou 

v Boha a modlitbou, jedinec s výrazně vyvinutou schopností snášet zátěžové 

situace a odolávat jim.  

Tendence ke strachu a úzkosti v nových či neobvyklých situacích je, do-

mnívám se, přirozená. Dám příklad z jiné oblasti. Zemská gravitace tu byla 

vždy, dříve než lidé, a tak když ji v minulosti vědci popsali a definovali, pro-

hloubili tak lidské poznání. Odkrytím neznámých zákonitostí gravitace zmizel i 

strach z ní, protože přestala být tajemnem. Proto téměř vše nové v lidské mysli 

zprvu vyvolává strach či úzkost, stejně v dnešní době jako kdykoliv v minulos-

ti. Ale jde o míru našich emocí, zda se nacházejí ještě v rámci normy, nebo již 

za hranicí, tedy v oblasti chorobných stavů úzkostí a strachů. 

To znamená, že jde o úroveň poznání a toho, co jsme se naučili sami, co 

jsme přijali ze svého okolí. V momentě, kdy se setkáváme s novými neznámý-

mi věcmi a pojmy či opouštíme známé prostředí10, se může dostavit strach, 

protože každá nová věc může vyvolávat pocit neznáma a ohrožení, pocit, že 

nám boří naše zafixované návyky. Opět se tak můžeme dostat za hranici běž-

ného strachu, úzkosti. Je nutné se dynamicky přizpůsobovat vývoji. Což může 

být názorným příkladem, jak úzkostně působí nové (nebo zatím nedostatečně 

prozkoumané) oblasti, se kterými se střetáváme a potýkáme na své životní pou-

ti. Na druhou stranu je vždy třeba mít nějaký určitý svůj vnitřní řád, ať již do-

ma, v práci, nebo ve své vlastní duši. Rovnováhu vnitřního zaběhlého řádu, 

který v nás nevyvolává úzkostné stavy, a nových impulsů, které úzkostné stavy 

mohou sice vyvolávat, ale pokud jsou ve zdravé míře, nám naopak stále více 

pomáhají trénovat zvládání nových a dalších náročnějších zátěžových situací. 

Například děti mají rády zaběhlé rituály, které si dobře pamatují, během vá-

nočních svátků s jejich klidnou pohodou u stromečku apod. To jsou určité řády 

událostí a věcí, které by se jistě měnit neměly, a pokud se změní, už to samo 

může u některých lidí vyvolat znepokojení a dokonce stavy úzkosti. Marie 

Vágnerová k tomu ve shrnutí kapitoly uvádí: 

  
„Vymezení normy je obtížné a nejednoznačné. Norma může být chápána statisticky, funkč-

ně nebo sociokulturně. Hranice mezi normou a abnormalitou je plynulá, představuje konti-

nuum. Vymezení závisí na mnoha faktorech, především na aktuální úrovni dané společnos-
ti, u různých skupin se může lišit, vyvíjí se v čase a nemá definitivní platnost.“

11
 

                                                 
10

 Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, 420 s.  
11

 Vágnerová Marie, Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008, 27 s.  
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Jako shrnutí tématu kapitoly uvedu příklad. Pro zdravé fungování lidského 

těla i duše by všechny síly a zátěže, které působí zvnějšku i uvnitř, měly být 

v rovnováze. Je-li tato rovnováha narušena, v závislosti na čase se dříve či 

později začne vytvářet nejdříve určitý abnormální stav, který později může 

přerůst například v chorobný proces v těle či chorobný stav duše klienta.  Toto 

si nejlépe umím představit na příkladu přírody, lesa apod. Jehličnaté i listnaté 

stromy, keře a traviny zde rostou pospolu, jedná se o složitý systém, který se 

navzájem podporuje, žije, v průběhu ročních období se neustále mění, ale záro-

veň zde panuje i určitý přesně daný řád, hranice, které umožňují sounáležitost, 

spolupráci jednotlivých rostlinných kultur i zvířat. Je-li tento řád porušen, a 

tedy hranice mezi normou a problémem jsou překročeny, dochází k nákazám, 

destrukcím nebo k zániku některých rostlinných a živočišných kultur. Potom 

ani ten les nebude fungovat tak, jak má, neboť i zde se jedná o komunikaci či 

ne-komunikaci, tedy podobně jako v intrapersonální a interpersonální oblasti.  
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3. Stručný historický vývoj poznávání úzkostných 

poruch  

Jedny z prvních historických záznamů o úzkosti podle Praška: „Snad první 

literární popisy stavů úzkosti jsou popsány v sumerském eposu O Gilgamešovi 

(3. tisíciletí před Kristem), kde jsou popsány obavy ze smrtelnosti.“12  

Burtonova Anatomie melancholie13 (1621) mluví o stavech úzkosti, strachu 

a neklidu, ale konkrétní termín úzkosti se v ní nevyskytuje. Burton pokládal 

tyto příznaky úzkosti za projev další, oddělené, somatické nebo psychické po-

ruchy.  

V první polovině 18. století se termín (anxiety) vyjadřující úzkost poprvé 

objevuje v lékařské literatuře.  

Jean-Etienn Esquirol14 (1772-1840) detailně popsal kazuistiky pacientů 

s obsedantně-kompulzivní poruchou.  

Na začátku 19. století nastává velký posun ve vnímání všech duševních po-

ruch, neboť jejich příčiny jsou již hledány v psychologických oblastech člově-

ka a sociálních jevech společnosti spojených s vlnou suicidálních pokusů. Teh-

dejší romantismus v literatuře, zejména Goethovo dílo Utrpení mladého Wer-

thera, ovlivnily i pohledy lékařů té doby.  

Ernst von Feuchtersleben (1806-1849), Rakousko-Uherský lékař, zdůrazňo-

val roli konfliktu jako příčiny vzniku duševní poruchy. Konflikt popsal jako 

souboj iracionálních impulzů, smysluplných postojů a očekávání daného jedin-

ce. Dlouhodobá úzkost, vznikající z konfliktů, potom může vést jak k chronic-

ké úzkosti, tak i k organickým poškozením srdce a trávícího systému. 

V první polovině 19. století německý lékař Otto Domrich fenomenologicky 

popsal syndrom panických záchvatů jako kombinaci silné úzkosti a zvýšeného 

srdečního rytmu. Dále popsal případy posttraumatického šoku.   

Charles Darwin roku 1859 oddělil úzkost od deprese ve svém nejznámějším 

díle „O vzniku druhů přírodním výběrem“, kde spojil depresi s negativně proži-

tými zážitky v minulosti, zatímco úzkost s obavami z budoucnosti. 

Heinrich Wilhelm Neumann15 (1814-1884) rozvedl teorii: jsou-li ohroženy 

životní funkce, pak instinktivní potřeby se objeví ve vědomí maskované za 

nadměrné strachy a úzkosti jako zdánlivě bezdůvodné tělesné projevy. Touto 

teorii o generaci před Sigmundem Feudem předznamenal vznik psychoanalýzy. 

Westhphal (1872) popsal agorafobii jako strach z otevřených prostor, ná-

městí, mostů, a také veřejných prostor jako jsou divadla, kostely.  

                                                 
12

 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 16 s. 
13

 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 16 s.  
14

 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 18 s.  
15

 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 19 s.  
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Dagonet (1876) popsal formy úzkosti pod názvem „lypemánie“. Dále pak 

charakterizoval hypochondrii, úzkostnou depresi, smíšenou úzkostnou poru-

chu, hraniční poruchy osobnosti, panickou ataku.   

George Miller Beard (1839-1883), neurolog, přišel s názvem neurastenie, 

označující dnešní generalizovanou úzkostnou poruchu, která zahrnuje syndrom 

chronické duševní a tělesné malátnosti a únavy jako důsledek „vyhoření“ ner-

vového systému. Beard aplikoval elektrický proud, jako "volto-galvanické sti-

mulace" a "faradické stimulace" pro léčbu pacientů s neurastenií.  

Pierre Janet (1859-1947) vyzdvihoval procesy, které probíhají mimo lidské 

vědomí, a vypracoval teorii automatických, nevědomých procesů, vytvářejících 

samostatné útvary v nevědomí, dále pak dodnes používaný koncept disociace, 

typický pro neurózy a hysterii. Zejména usiloval v psychoterapii o navození 

rovnováhy mezi uvědomovanou a neuvědomovanou oblastí psychiky. 

Ewald Hecker roku 1893 poprvé použil termín úzkostná neuróza.  

Sigmund Freud16 (1856-1939), zakladatel psychoanalýzy, se zabýval psy-

chickými obrannými mechanismy: racionalizací, vytěsněním, popřením ne-

chtěných myšlenek. Dále potom rozvedl teorii nevědomých procesů. Zavedl 

pojmy Superego pro zvnitřnělou morálku, základní nevědomé pudy, zvláště 

sexuální, nazval Id, zatímco regulující složky komunikující s realitou nazval 

Egem. „Základní motivace člověka podle něj vychází z hlubin nevědomí, kde 

jsou lokalizovány základní pudové síly, pud sexuální (libido) a pud destruktiv-

ní (thanatos).“17  

Na počátku 20. století se významný psychiatr jménem Ribot18  zabýval úz-

kostnými stavy a ukázal na rozdíl mezi poruchou, tehdy nazývanou „pantho-

phobia“ (dnešní generalizovaná úzkost) a specifickými fobiemi z různých zví-

řat a objektů. 

Alfred Adler (1870-1937) byl žákem S. Freuda, po roce 1911 se od Freudo-

vy analytické skupiny oddělil s vlastní teorií individuální psychologie. Podle A. 

Adlera jsou „těžkosti života vždy sociální“. Kromě lásky a práce potřebuje 

člověk zdravé fungování a pocit sounáležitosti s druhými lidmi a potřebuje 

pečovat o jejich blaho. Adler považuje nevědomí a životní cíl člověka (per-

spektivu) za významné prvky psychického života.  

Burrhus Frederick Skinner19 (1904-1990) v počátcích behaviorální terapie 

svými pokusy s podmiňováním, v návaznosti na I. P. Pavlova, vytvořil základ 

pro nový pohled na poruchy chování jako naučené pomocí podmíněné reakce 

na obávanou situaci a udržované pomocí principů operantního podmiňování. A 
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 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 20 s.  
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 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 20 s.  
18

 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 21 s.   
19

 Praško Ján, Úzkostné poruchy. Praha: Portál, 2005, 22 s.  



20 

tak jeho teoretický model vedl k rozvoji behaviorální terapie úzkostných po-

ruch.  

Joseph Wolfe (nar. 1915) vypracoval na základě výzkumů s podmiňováním 

teorii o recipročním útlumu, kterou později použil pro výklad efektivnosti psy-

choterapie. Dále popsal neurózy jako dlouhodobý návyk neadaptivního chová-

ní, získaného učením fyziologicky zdravého organizmu. 

Hans J. Eysenk20 (nar. 1916) vyjádřil přesvědčení, že neurotické příznaky 

mají nějakou příčinu a jsou to neadaptivní, naučené vzorce chování.  

Příznaky úzkostných poruch s jejich názvy a mechanismy byly podrobně 

popsány již v první polovině 20. století, ale jejich výklad byl nejednotný.  

Klein a Fink (1962, 1964) svými pracemi způsobili změnu v dosud zavede-

ných přístupech a názvosloví sjednocením mechanismů některých poruch. Po-

ukázali na rozdíl v léčbě pacientů s panickými atakami, a pacientů s úzkostnou 

poruchou bez panických atak.  

Klein a Rabkin (1981) se domnívali, že panická ataka je kvalitativně odlišná 

od všeobecné úzkosti či úzkosti z očekávání.  

V roce 1980 se poprvé objevilo rozčlenění jednotlivých úzkostných poruch 

tak, jak je známe dnes. 
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4. Důležitá stadia vývoje jednotlivce pro riziko 

rozvoje úzkostný poruch 

Člověk, jako každý jiný tvor, hledá ve světě kolem sebe především sociální 

bezpečí, uznání a význam svého života, ve třech základních oblastech, to je 

v individuální, sociální a časové. 

Snaží se najít rovnováhu ve všech těchto oblastech. Je-li některá z nich na-

rušená, při zpětné projekci u něho mohou vzniknout první deprese, při projekci 

směrem k budoucím věcem naopak první obavy, rostoucí emoce strachu po-

stupně přecházejícího až do trvalé úzkosti. Rozdíl mezi nimi uvádím dále, 

v kapitole „Co jsou úzkostné poruchy“. Domnívám se, že nejdříve, zřejmě 

ihned po porodu, dítě začne prožívat první stavy úzkosti ze somatického vstupu 

do našeho, tj. běžného světa a života. Potom se u něho začíná prohlubovat nej-

prve instinktivní, později vědomý vztah s matkou, významným druhým člově-

kem, později s širším okolním světem. Vztah s matkou je většinou dětí pocho-

pitelně hodnocen jako místo bezpečí, okolní svět naopak jako místo nebezpeč-

né. Proto děti toto dávají najevo svému okolí, hlavně však matce, buď křikem 

s cílem najít ochranu, nebo v případě nenaplnění základních životních potřeb 

někdy až rezignací na jejich naplnění a v krajním případě až následným 

zmlknutím, stažením se do sebe. Protože kojenci v tomto věku jsou bezbranní a 

bezmocní také podle míry vnějšího ohrožení a následné úrovně stresové reakce 

s fází poplachu, až eventuelně k určité formě rezistence, popřípadě úzkostnému 

znehybnění. 

V raných fázích vývoje dítě považuje matku za součást sebe sama, ale po-

stupně, přibližně kolem prvního roku života, si začíná uvědomovat, že ono a 

matka jsou dva rozdílní jedinci a následkem toho u něho dochází 

k „separačnímu traumatu“.21 Po porodu je to další důležitý bod vývojové psy-

chologie, který se při jeho zvládnutí později projeví kladně, samostatným jed-

náním, nebo naopak záporně, tj. jeho nezvládnutím dojde k trvalé úzkosti dítě-

te, což později v dospělosti může hrát důležitou negativní roli při vzniku pa-

nické poruchy22, jak uvádím v kapitole o prevenci. A tak oba tyto stavy a reak-

ce dítěte na ně formují další vývoj života každého jednotlivce.  

Mezi druhým a třetím rokem života dítě začíná prozkoumávat své okolí, a 

proto prožívá další momenty vzrušení i úzkosti z nových objevů. Rozhodujícím 

činitelem, ovlivňujícím budoucí vnímání rizik a tím i míru úzkostných reakcí, 

je zde opět matka. Jestliže nechá dítě bez přiměřeného dohledu a upozornění na 

možná nebezpečí, vyroste z dítěte jedinec, který neumí odhadnout v různých 

situacích míru nebezpečí, a bude tak nepřiměřeně riskovat, a tím také selhávat 
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častěji než jiné děti. A díky tomu se po opakovaných selháních stane současně 

více úzkostným než jiné děti. Druhým extrémem, ale s podobně záporným vý-

sledkem je, bude-li matka sama o sobě úzkostné povahy a bude trvat na tom, 

aby bylo dítě neustále s ní, takzvaně se jí „drželo za sukně“. Je také velmi 

pravděpodobné, že dítě bude v pozdějším věku opět velmi úzkostné, bude vní-

mat nebezpečí ve všem, tedy i tam, kde je zdravé dítě vnímat nebude vůbec. 

Naopak nechá-li matka dítě prozkoumávat svět a současně jej bude včas varo-

vat před nebezpečnými situacemi, je velká naděje, že z dítěte vyroste osobnost 

s vyváženým vztahem k životním rizikům. Během dalšího vývoje dítěte je 

mnoho sociálně rizikových období, jako je vstup dítěte do školy, změna učitele 

na prvním stupni základní školy, přeřazení do jiné třídy apod. Ale to hlavní, 

nejrizikovější období pro vznik úzkostné poruchy, je začátek a celý průběh 

puberty, kdy se vývoj dítěte urychluje, kdy se děti začínají více zaměřovat na 

vztahy s vlastním i druhým pohlavím, tráví mnohem více času se svými vrs-

tevníky bez přítomnosti a bezprostředního vlivu rodičů. To proto, že v tomto 

věku dospívající člověk hledá smysl, význam nebo náplň svého života, stano-

vuje si životní cíle, hledá závazné vztahy s druhým pohlavím. Určující v tomto 

věku bývá subjektivní pojetí a nápady, dospívající bývá snadno sociálně ovliv-

nitelný v dobrém i špatném smyslu. Po tomto období je z něho již více či méně 

„hotový člověk“, vstupuje do zaměstnání nebo postupně dokončuje vysokou 

školu, určující bývá v tomto věku žebříček hodnot dospívajícího jedince a zde 

všude je mnoho rizikových momentů a rizikových období, kdy se úzkostná 

porucha může začít vyvíjet. 

Dalším určitým excitačním vrcholem, kdy bývá člověk zklamaný, frustro-

vaný ze života či profesně vyhořelý, je období krize středního věku. Což je 

období, kdy bývá i zdravý člověk více emočně vzrušený, nervózní a snadněji se 

pak u něho rozvine některá forma úzkostné poruchy, depresivní poruchy, či 

dokonce zvolí suicidální závěr svého života. Poslední kritické období nastává 

po odchodu člověka do důchodu, kdy má mnoho volného času a přemýšlí nad 

svým uplynulým životem, bilancuje, co se mu povedlo a co nepovedlo. Dojde-

li k závěru, že žil zbytečně nebo nikoliv podle svých představ, může se u něj 

postupně rozvinout sebeodmítnutí, může narůstat úzkost, deprese, která jej mů-

že dohnat až k tzv. bilanční sebevraždě. 

Podstatná část temperamentu je určena genetickou výbavou, proto například 

člověk založením sangvinik bude mít zpravidla méně úzkostí než melancholik. 

Je zřejmé, že vědět něco o osobnostních charakteristikách a rysech dí-

těte a dospělého jako klienta či pacienta se vždy vyplatí 23. Chci tedy zdů-

raznit, že je nutné, aby pomáhající pracovník či pastorační pracovník 

uměl aktivně naslouchat, analyzovat a nakonec i porozuměl celé osob-
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nosti konkrétního klienta, a tak měl určitou nezpochybnitelnou úroveň 

autority, s ohledem na autonomii pacienta. 
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5. Co jsou úzkostné poruchy 

Myslím, že strach ze smrti, z neúspěchu, z nedostatku bezpečí, je tak starý jako 

lidstvo samo a je obvykle základem všech úzkostných poruch. Také nadměrný 

strach z nevinných předmětů, zvířat, činností je vlastně strachem z životního 

ohrožení. Trojice strach, tréma a úzkost se projevuje až negativním umocně-

ním, nebo naopak paralyzováním myšlenek, řeči a somatického výkonu. Záro-

veň dokazuje propojení duše a těla člověka. Tyto stavy a to, co během nich 

klient prožívá, nastiňuje obrázek v příloze: „Kresba mladé ženy trpící generali-

zovanou úzkostnou poruchou“24, z kterého vyznívá jak úzkost v podobě strohé-

ho černobílého zobrazení, tak i určitá míra deprese z bezmoci a nekonečnosti 

prožívaných úzkostných stavů. 

Na začátku těchto poruch je strach z jednotlivých a konkrétních předmětů, 

který se ve vztahu k těmto předmětům prohlubuje, nebo naopak strach z mnoha 

různých předmětů, který zaujímá stále víc a více času v životě pacienta, až se 

postupně tyto oblasti strachu spojí v trvalou a neurčitou úzkost, která, není-li 

psychoterapeuticky nebo psychiatricky léčena, se stále prohlubuje či 

v negativním smyslu zvětšuje. Tyto obtíže se mohou prohloubit až do té míry, 

že klient má strach z toho, že bude mít z něčeho strach, což při dlouhodobém, 

chronickém průběhu se může spojit v neurčitou a trvalou úzkost, nazývanou 

anticipační úzkost. 

Úzkostné poruchy jako takové jsou duševní stavy, které po nadměrně dlou-

hou dobu nebo nadměrně intenzivně a silně ovlivňují veškerý život pacienta. 

Jsou to stavy, které ztěžují, brzdí či brání běžnému osobnímu a pracovnímu 

životu. Dominují u nich kognitivně-behaviorální příznaky strachu, obav, úz-

kostí a různé vegetativní a psychosomatické příznaky. V běžné lidské populaci 

tyto poruchy patří mezi nejrozšířenější, liší se podle národnosti, časových, geo-

grafických a historických podmínek. Těmito duševními poruchami trpí až ko-

lem 25 % obyvatelstva. Projevují se jak na somatické úrovni, například záchva-

tovitým bušením srdce, tak na psychické úrovni strachem či úzkostí ze situací, 

kterých se lidé běžně nebojí. Dříve se úzkostné poruchy nazývaly například 

neurastenií či neurózou a byly považovány za samostatnou poruchu, entitu. Se 

současnými diagnostickými metodami se v jejich rozmezí podařilo identifiko-

vat řadu dalších duševních poruch, které ale zároveň mají s původními poru-

chami mnoho společných bodů, proto se u většiny pacientů projevuje několik 

příznaků najednou v rámci jedné obecné kategorie úzkostných poruch, a tento 

souběh příčin a příznaků se potom nazývá komorbiditou. J. Praško definuje 

poruchy takto: 
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„Úzkostné poruchy by se daly zjednodušeně definovat jako různé kombinace těles-
ných a psychických projevů úzkosti, které nejsou vyvolány žádným reálným nebezpečím. 

Úzkost se u těchto poruch může projevovat buď v náhlých záchvatech či v typických situa-

cích, nebo jako trvalý fluktuující stav. Míra příznaků je tak velká, že omezují pracovní ži-
vot, rodinné soužití nebo prožívání volného času.“

25
 

 

Domnívám se, že úzkostné poruchy mohou být zapříčiněny jak dědičně, tak 

vlivy prostředí, sociálními faktory, fyzickými a psychickými zátěžovými situa-

cemi a jejich vzájemnou interakcí, kombinací či indukcí. Mezi zátěžové situace 

patří: stres, různé krize, konflikty, traumata, frustrace, deprivace, které po 

dlouhodobém působení mohou přispět ke vzniku úzkostné poruchy, ale záro-

veň pak svým vlivem průběh choroby zhoršují. Tyto jmenované, domnívám se, 

patří mezi ty základní. To znamená, že tento průběh se dále ještě kombinuje 

s časovým hlediskem: po dlouhodobém stresu, tedy po somaticko-psychickém 

napětí, je asi většina klientů náchylnější k dalším spouštěcím faktorům. Tedy 

při silné, negativní a úzkost přinášející situaci může pak snadněji dojít ke vzni-

ku těchto poruch. Obdobně při jednorázové, ale silné a intenzivní události, kte-

rá může být spouštěčem poruchy. I přes všechno toto negativní platí, že úzkost 

a strach jsou přirozené, životně důležité emoce, které se stávají poruchou, až 

když začnou nějakým nežádoucím způsobem narušovat intrapersonální a inter-

personální vnímání pacienta. J. Praško toto definuje slovy:  

  
„Emoční prožitky jsou zpětně ovlivněny vnímáním tělesných procesů a samy vedou opět 
k tělesným reakcím. Vnímání ve smyslu orientace a tělesné reakce jako pohotovosti 

k jednání jsou tedy celistvé procesy, které umožňují následné cílené chování. Takovými ce-
listvými psychicko-tělesnými vzorci jsou úzkost a strach. Úzkost primárně slouží 

k vyhledávání nebezpečí a je vlastně orientační reakcí. Strach je pak reakcí na rozpoznané 

nebezpečí. Úzkost i strach tedy mají pro organismus adaptivní funkci.“
26

 
 

Dále si myslím, že pro vyjádření toho, co jsou úzkostné poruchy, možnou 

příčinu toho, kde, jak a proč vznikají, je důležitá definice při silné, negativní, 

až ohrožující události, což potom může vést k přetrvávajícím dlouhodobým 

úzkostným příznakům, nebo naopak k úzkostným záchvatům u daného klienta. 

Ján Praško definuje úzkostí začínající komplexní behaviorální reakci, její účel 

a výsledek takto:  

   
„Úzkostí začíná komplexní behaviorální program, který slouží ke kontrole a odvrácení ne-

bezpečí. Výsledkem tohoto procesu může být: a) že situace, která spustila úzkost, je rozpo-
znána jako neškodná a proces úzkosti je postupně zastaven; b) že vyvolávající moment je 

rozpoznán jako ohrožující a vede k aktivní reakci (boj nebo jiný způsob aktivního vypořá-
dání); c) že ohrožení je rozpoznáno jako nekontrolovatelné a následuje úniková reakce. Úz-
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kost a kontrola jsou navzájem spjaté. To umožňuje řídit reakci k překonání ohrožující situa-
ce.“

27
  

  

Dále je situace v etiopatogenezi /vzniku a průběhu/ těchto poruch o to složi-

tější, že ne každá takováto negativní událost a ne u každého klienta musí nutně 

vést ke vzniku těchto poruch. Domnívám se, že zde je důležitá až rozhodující 

nejen genetická a dědičná výbava každého klienta, ale také složka tempera-

mentová a charakterová. Radkin Honzák et al., v knize Úzkostný pacient, 

k tomu říká, že ve vývoji psychiky každého člověka se může objevit nějaká 

vývojová chyba podmíněná biologicky nebo naučená nesprávnými psycholo-

gickými reakcemi směrem k vyšší poplachové aktivitě emocí strachu a úzkos-

ti.28 Ke složce temperamentové a charakterové uvádí:  

 
„Folklórní sangvinik bude mít méně úzkostí než melancholik, klasický Jungův extrovert 
bude svým celým založením méně úzkostný než introvert. Zajímavá je mladá teorie Clon-

ningerova podchycující tři elementární psychologické rysy (říká se tomu vědecky »fakto-

ry«): vyhýbání se nebezpečí (harm avoidance - HA), vyhledávání nového (novelty seeking 
- NS) a závislost na odměně (reward dependency - RD), jež jsou u každého jedince zastou-

peny v různém poměru. Lidé s vysokým HA a RD a nízkým NS se budou projevovat spíše 
úzkostně, resp. budou celoživotně úzkostliví, zatímco lidé se zadáním opačným se mohou 

pohybovat až na pomezí antisociální psychopatologie.  

Nicméně tato teorie nám dovoluje nahlédnout i na to, proč jedinci, u nichž primární úzkost-
né rysy nenacházíme, se mohou dostat do situací, jež je zúzkostňují, reagovat úzkostí para-

doxně. Tak tedy osoba s vysokým nastavením NS a nízkým HA se může cítit nedobře, ba 
velice nedobře, v atmosféře zajištěného bezpečí, stabilního řádu a bezproblémového chodu 

věcí. Člověk s nízkou úrovní NS bude vyváděn ze svých stereotypů vždy, když nestačí kon-
trolovat průběh děje. Osoba s vysokým RD bude snadno frustrovaná, nedočká-li se kýžené 

odměny atd. Vědět něco o osobnostních charakteristikách a rysech pacienta se nám proto 

vždy vyplatí.“
29

   
 

Ještě bych se chtěl v této kapitole zmínit o dalších dvou pohledech na uve-

dené poruchy, a to z hlediska klientova sebepřijetí či sebenepřijetí, a z toho 

plynoucí úrovně sebevědomí. Neboť se domnívám, že nízké sebevědomí je při 

opakovaném průběhu negativních až ohrožujících událostí příčinou i výsled-

kem narůstajících úzkostí. Uvedu příklad: nezvládnu-li nějakou situaci, někdo 

mne za nezvládnutí kritizuje, potom si díky tomu utvářím nižší sebevědomí, 

s kterým později vstupuji do dalších situací. Následná situace se projeví psy-

chickou úzkostí již při projekci myšlenek o této budoucí situaci, a takto se dále 

cyklicky prohlubuje úzkost a další negativní emoce, které zpětně znovu napo-

máhají dalšímu poklesu sebevědomí. Takto se v duši klienta postupně vytváří 

pro názornost zjednodušený cyklus: nízká sebedůvěra – obavy z neúspěchu – 
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neúspěch v životě – další pokles sebedůvěry. To potom ale znamená, že z velké 

části není rozhodující, jakou událostí člověk (klient) prošel či prochází, ale 

zejména jeho vnitřní psychická reakce na tuto událost. Marie Vágnerová 

k tomu v knize Psychopatologie pro pomáhající profese uvádí: 
 

„Obecná míra odolnosti vůči zátěžovým situacím bývá označována jako frustrační toleran-
ce. V novější literatuře je častěji používán termín hardiness (tj. pevnost, tvrdost), který lze 

chápat jako vyjádření stupně odolnosti, termín resilience (neboli houževnatost a nezdol-
nost), který můžeme interpretovat jako schopnost odolávat v průběhu času. Celkově jde o 

komplex projektivních faktorů, jež člověku pomáhají zvládnout nepříznivé události a pře-

čkat je při zachované duševní rovnováze. Je to schopnost vyrovnávat se s náročnými život-
ními situacemi bez nepřiměřených maladaptivních reakcí, využívat všech pozitivních mož-

ností, vynakládat úsilí na překonávání obtíží, spojená s dostatečnou sebedůvěrou v tyto 
schopnosti, v možnost najít přijatelné řešení. Je možné jej vyjádřit i pomocí míry zátěže, 

jakou člověk dokáže bez větších problémů zvládnout. Frustrační tolerance se u různých lidí 

nerozvíjí stejným způsobem.“
30

    
 

 Ještě poslední pohled, který bych chtěl zmínit, je základní rozdíl ve vzniku 

a průběhu této poruchy u mužů a u žen. Domnívám se, že i přes naprosto stejné 

podmínky a situace, jiné podněty primárně oslovují ženy, jiné muže. Protože 

pro uvědomění si vlastní hodnoty a významu existence, ženy potřebují primár-

ně pocit bezpečí, zatímco muži pocit důležitosti či významu, jak uvádí Larry 

Crabb v knize Osobnost člověka: „Mé zkušenosti nasvědčují tomu, že i když 

ženy i muži potřebují obě vstupní veličiny, pro muže je primární cestou k uvě-

domění si vlastní hodnoty význam (pocit důležitosti), zatímco pro ženy je to 

bezpečí.“31  

V případě, že se některá z těchto primárních potřeb člověku nedostává, po-

tom dle frustrační tolerance daného muže či ženy, při dlouhodobém vlivu ohro-

žujících až nebezpečných situací, může běžná úzkost či strach přerůst 

v úzkostnou poruchu. Že tyto stavy přecházejí z přirozených úrovní do negati-

va, do hlubin poruchy, daný člověk pozná, domnívám se, podle toho, že jej 

uvedená absence potřeb dlouhodobě frustruje až do té míry, že mu naruší jed-

notlivé oblasti jeho života, myslím tím nejprve intrapersonální a potom inter-

personální. 

Ilustrací tohoto interpersonálního vlivu, který se následně přenáší na psy-

chiku jednotlivého člověka, je druhý obrázek v příloze s názvem: „Kresba 

stromu osmileté úzkostné dívky“32 Tato kresba je opět stroze černobílá, nakres-

lila ji dívka, jejíž zvýšeně úzkostná matka je sama velmi problematická a toto 

přenáší na dceru tím, že ji nadměrně sleduje a posiluje tak její úzkostné stavy. 
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Závěrem kapitoly bych chtěl vyjádřit myšlenku, že člověk hledá ve světě 

kolem sebe především sociální bezpečí, uznání a význam svého života ve třech 

základních oblastech, to je v individuální, sociální a časové, a snaží se najít 

rovnováhu ve všech těchto oblastech. Je-li některá z nich narušena, při zpětné 

projekci u něho mohou vzniknout první deprese, při projekci směrem k budou-

cím věcem první strachy, obavy a rostoucí emoční úzkosti. Počátek tohoto pro-

cesu vidím zde: 

 
„Domnívám se, že před svým pádem Adam a Eva znali svůj význam a prožívali bezpečí. 

Od okamžiku jejich stvoření byly jejich potřeby plně uspokojovány v jejich vztahu 

s Bohem, nenarušeném hříchem. Význam a bezpečí byly atributy či vlastnosti již obsažené 
v jejich osobnosti, takže o nich nikdy nepochybovali. Když hřích ukončil jejich nevinnost a 

porušil jejich vztah s Bohem, staly se dřívější atributy potřebami. Po svém pádu se Adam 
před Bohem skryl ve strachu z jeho odmítnutí. Ze svého hříchu obviňovali jeden druhého a 

báli se, co s nimi Bůh udělá. Začali být nejistí. Země byla prokleta a Adam dostal příkaz, 

aby pracoval v potu své tváře. Člověk a příroda spolu začali zápasit. Bude mít Adam dost 
síly, aby svou práci zvládl? Začal se potýkat s hrozivou možností, že ztratí význam své 

existence.“
33
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6. Různé koncepty úzkosti 

Koncepce a analýzy úzkosti mají různá zaměření v závislosti na tom, v jaké 

době vznikaly, v jaké zemi, kdo je vypracoval, s jakými postoji a záměry atd. 

Domnívám se, že každý z těchto konceptů má své výhody a nevýhody, zamě-

ření, možnosti i omezení, uspořádání a strukturu principů, s kterými pracuje, na 

které se zaměřuje. Například Freudova psychoanalýza se zaměřuje na psycho-

logicko-biologické nitro člověka, ale nezabývá se jeho jednáním, naproti tomu 

neopsychoanalýza (Erich From, Karen Horneyová) odmítá tento Freudův bio-

logismus, ale staví zvláště na klinických sociálně psychologických hlediscích.  

Kognitivní terapie zase naopak staví na vnitřních myšlenkových pochodech, 

ale zčásti míjí hlubší psychoanalytické a emocionální vlivy a úplně fyzickou 

činnost jedince, na které naopak staví behaviorální terapie, která předpokládá, 

že maladaptivní chování je naučené a též hledá, jak ve specifických situacích 

dochází k podmiňování strachu a úzkosti. Komplexnějším celkem k posledním 

dvěma jmenovaným je kognitivně-behaviorální terapie, která spojuje a doplňu-

je jejich výhody a vyrovnává nevýhody. 

Poslední formou léčby úzkostných, depresivních poruch a jejich kombinací, 

o které bych se chtěl alespoň okrajově zmínit, je farmakoterapie, kterou vní-

mám jako možnou počáteční intervenci při krizových stavech klienta. Obecně 

se dá říci, že farmakoterapie při léčbě úzkostných poruch by měla být vždy 

doplněna odbornou pomocí psychologa, neboť sama o sobě nemůže zajistit 

nalezení kořenů jeho úzkostí, ale může pomoci zmírnit jejich příznaky. Odbor-

nou pomoc psychologa proto považuji při léčbě úzkostných poruch za základ, 

farmakoterapii za doplněk, který může, ale ne vždy musí být vhodnou součástí 

terapie. 

Jako jednu z hlavních výhod farmakoterapie vidím rychlost působení, s tím, 

že nejkratší doba bývá řádově několik desítek minut a nejdelší tři týdny. Jako 

hlavní nevýhodu vidím fakt, že léky samy o sobě, bez působení psychoterapie, 

nezmění postoje, smýšlení a jednání klienta i to, že některá psychofarmaka 

mohou vyvolat závislosti, podle povahy a fyziologie klienta, již po několika 

dnech až týdnech pravidelného podávání. 

 

6.1 Koncepty úzkosti psychoanalytické a neopsychoanalytické  

Psychoanalýza objevila vlastní koncept vzniku a průběhu úzkostných poruch, 

které souvisejí s vývojem osobnosti člověka, podle něhož úzkostné poruchy 

vznikají u lidí, kteří k tomu mají od dětství dispozici v neurotické struktuře 
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osobnosti, v důsledku které nejsou schopni zvládat své vlastní vnitřní konflik-

ty34.  

Z hlediska moderních přístupů se psychoanalyticky orientované modely 

směšují s modely poruch osobnosti, a proto neodpovídají soudobé klasifikaci. 

Avšak pro klinickou praxi je psychoanalytický pohled inspirací, protože ukazu-

je na možné intrapersonální nebo interpersonální obtíže, se kterými by se paci-

ent v terapii měl vypořádat. Freudova analýza úzkosti:  

 
„Rozlišuje mezi realistickou úzkostí, která je přiměřenou reakcí na reálně ohrožující situace 

ve vnějším světě, neurotickou úzkostí, která je zjevně neúměrná objektivnímu nebezpečí a 

je vlastně strachem z potrestání nějakým imaginárním vnějším zdrojem, a morální úzkostí, 
která se objevuje, když porušíme zvnitřnělé rodičovské normy. Freud byl přesvědčen, že 

neurotická úzkost souvisí s nevědomými intrapsychickými konflikty mezi nepřijatelnými 
impulzy a požadavky reality. Neurotická porucha vzniká z psychických traumat, která ved-

la k silným afektům a nebyla z různých důvodů odreagována (jejich projev byl vinou vnitř-

ního konfliktu zadržen). Afekt, který nebyl odreagován přirozenou cestou, nemizí, ale zů-
stává, intervenuje v psychice a je odreagováván v neurotických příznacích. Původ vnitřních 

konfliktů je v raném dětství a souvisí se způsoby výchovy. Dále neurotická úzkost souvisí s 
používáním obranných mechanismů, které se snaží vytěsnit zakázané impulzy a emoce. 

Přivedení nevědomých konfliktů a emocí do vědomí vede z hlediska psychoanalýzy k od-
stranění maladaptivních obranných mechanismů a k odeznění poruchy.“

35
   

 

 Také chci vyzdvihnout, že S. Freud rozeznával uvědomované si vědomí, 

předvědomí, s informacemi, jež v dané chvíli sice nejsou přítomny ve vědomí, 

když však chceme, jsme schopni si je uvědomit, a třetí nevědomí, takové hypo-

tetické skladiště různých impulzů, které působí na naše myšlení a jednání. 

Myslím, že ve vědomí jsou neurotické impulzy z aktuálních, okamžitých smys-

lových vjemů člověka, v předvědomí úzkostné impulzy z právě prožitého, pře-

kryté posledním, neukončeným vjemem, myšlenkou či událostí, a v nevědomí 

úmyslně či neúmyslně potlačené, vytěsněné negativní nebo negativně vyložené 

podněty. Věřím, že síla těchto podnětů je dána hlavně časovým odstupem, způ-

sobem přijetí, s jakou se později, jako neurotické projeví ve vědomí, neboť 

energie samovolně nevzniká, nezaniká, ale přeměňuje se. 

Myslím, že významný terapeutický směr, vzešlý z Freudovy teorie, byla tzv. 

neopsychoanalýza, jak uvádí Ján Praško ve své knize:  

 
„Jako reakci na Freudovu analýzu vznikla koncem třicátých let tzv. neopsychoanalýza (Ka-

ren Horneyová, Erich Fromm, Harry Stack Sullivan a další), která opustila Freudův biolo-
gismus a opřela se zvláště o klinická sociálně psychologická hlediska. Pěstovala „psychoa-

nalýzu bez libida". Neopsychoanalytikové si cenili Freudových objevů funkce nevědomí a 

forem, v nichž se transformují neuspokojené touhy, vycházejí však ze sociální situace člo-
věka a studují zvláštnosti jeho sociálních vztahů. Vzhledem k tomu, že Karen Horneyová a 
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Harry Stack Sullivan se hodně zabývali úzkostí a neurózami, jejich koncepty mají co říct i 
dnes.“

36
  

 

Tyto koncepty jsou shrnuty v základním bludném kruhu neurózy, tak jak jej 

sestavila a zveřejnila Karen Horneyová roku 1945. V příloze doplňuji obrázek: 

„Základní bludný kruh neurózy (podle Horneyová, 1945)“37. Tento graf vyja-

dřuje vznik úzkostných obtíží v sociálních situacích, kdy na jeho začátku je 

nedostatek rodičovské lásky, odpovědí na to je vznik interpersonální a později 

intrapersonální hostility spolu s bazální úzkostí, to vyvolá potřebu bezpodmí-

nečné lásky, která není uspokojena, a proto se objeví emoce odmítání, což vy-

volá nárůst hostility a snahou o její potlačení dále roste napětí difúzní zlostí, 

nevyjádřené hostility, tímto se cyklus neurózy uzavírá a spirálovitě zhoršuje. 
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6.2 Koncepty úzkosti kognitivně-behaviorální 

Na rozdíl od psychoanalýzy a neopsychoanalýzy se behaviorální pohled zamě-

řuje na naučené chování, nepřizpůsobivé chování, podmiňování strachu a úz-

kosti ve specifických situacích, jak k tomu cituji z knihy Jána Praška:  

  
„Behaviorální pohled předpokládá, že maladaptivní chování je naučené, a proto zkoumá, 
jak ve specifických situacích dochází k podmiňování strachu a úzkosti a jakou roli při vzni-

ku a přetrvávání úzkostného chování hraje zpevňování. Strach i úzkost jsou považovány za 

komplexní behaviorální vzorce reakcí organismu. Jsou vyvolány potenciálně ohrožujícími 
situacemi nebo objekty. Podněty, které tyto reakce navozují, mohou být vnější (např. bouř-

ka, povodeň) nebo vnitřní (např. obavy ze selhání, bušení srdce). Na tyto podněty organis-
mus reaguje tak, aby ohrožení zvládl: fyziologicky (např. hyperventilací, třesem apod.), ko-

gnitivně (např. selektivním zaměřením pozornosti, katastrofickými představami a myšlen-

kami) a motoricky (utíká, vymlouvá se apod.).“
38

   
 

V praxi jsem si všiml, že někteří klienti například nejdou na poštu zaplatit 

složenku, ale pod tlakem úzkostných myšlenek typu „co bude, co se stane?, to 

nezvládnu!“ apod., ji raději někam založí s myšlenkou „ono se to nějak vyřeší“. 

Vlivem úzkosti si ale neuvědomí, nebo nad tím raději ani nepřemýšlí a myš-

lenky na to vytěsní či vytlačí, že samo od sebe se nevyřeší nic a že svými „ře-

šeními“ krize jen prohlubují. 

Kognitivně-behaviorální přístup k úzkosti klade důraz na tři základní princi-

py: teorii učení, experimentální modely a podmiňování pozitivní či negativní 

(nazývá se také diskriminace či rozlišování), zároveň terapie jako taková se 

dělí na tři základní pojetí. Pro teorii učení je důležitá: habituace – zvyknutí si 

na málo negativní až neutrální a známý podnět, komplexní učení – vytváření 

kognitivních (mentálních) map učení a používání různých postupů k řešení 

problémů, dále klasické podmiňování – tedy sled událostí jdoucích po sobě a 

poslední operantní podmiňování – proces akce a reakce, znamená, že určité 

jednání má určité následky. Obě kategorie podmiňování předpokládají asociaci 

určitých dějů, událostí. 

Stanislav Kratochvíl v knize Základy psychoterapie dělí kognitivně-

behaviorální terapii na tři pojetí: 

První pojetí spočívá v tom, že chápe kognitivně-behaviorální terapii pouze 

jako jednu z forem behaviorální terapie, založené na ovlivnění chování součas-

ně s myšlením, postoji a dalšími psychickými procesy, které mohou zpětně 

k žádoucí změně chování také pomoci.39 

Pro druhý, experimentální princip podmiňování úzkostných reakcí, jsou dů-

ležité praktické i laboratorní pokusy s nepodmíněným podnětem a na to nava-
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zující nepodmíněnou reakcí, nebo naopak podmíněným podnětem a následující 

podmíněným reflexem. Obráceným postupem (princip negativního podmiňo-

vání) rozumíme to, že po podmíněném podnětu opakovaně přestane následovat 

nepodmíněný podnět a dojde po několika expozicích k postupnému vyhasnutí 

podmíněné úzkostné reakce. Vzorem pro tento princip jsou pokusy I. P. Pavlo-

va, který při nepodmíněném podnětu vyvolal nepodmíněnou reakci – slinění 

psa po podání potravy, nebo naopak při podmíněném podnětu (zvonění zvon-

ku) vyvolal u psa slinění – podmíněnou reakci po několikrát opakovaném za-

zvonění, ale ještě před podáním potravy. K tomu S. Kratochvíl dodává, že toto 

pojetí je spíše kognitivní terapii, využívající behaviorální experimenty 

k rozhodujícím a žádoucím změnám v myšlení úzkostných klientů.40                                     

Třetí kognitivně-behaviorální pojetí pak spočívá hlavně ve filosofickém pří-

stupu teoretického modelu. S. Kratochvíl (Základy psychoterapie) k tomu uvá-

dí: 

 
„Třetí pojetí spočívá ve vymezování kognitivně-behaviorální terapie jako přístupu, který 
má ve srovnání s kognitivní a behaviorální terapii zcela specifické rysy. Ty nespočívají ani 

tak v používaných metodách jako spíše v odlišném filosofickém východisku.“
41

  
  

V minulosti byla úzkost pojímána jako samostatný fenomén, řazený mezi 

emoce. Ale dnešní pohled na úzkostné stavy je odlišný, proto bych chtěl ve 

shrnutí kapitoly k tomu uvést citát, který vyjadřuje podstatu úzkostné reakce 

z hlediska kognitivně-behaviorálního přístupu. Citát jsem převzal z knihy Úz-

kostné poruchy Jána Praška: 

 
„Tradičně byla úzkost pojímána jako jednotný fenomén, řazený mezi emoce. Až 

v osmdesátých letech 20. století převládlo chápání úzkosti jako stavu, který se projevuje 
v různých systémech. Lang (1995) popsal úzkost jako reakci odehrávající se relativně ne-

závisle ve třech systémech:  
1. motorické chování: únik ze situace, třes, gestikulace atd.; 

2. verbálně-kognitivní reakce: myšlenky a představy, vzpomínky a očekávání, verbální  

    vyjádření strachu, nesoustředění, obavy atd.; 
3. fyziologické reakce: zvýšená aktivace sympatiku a z toho plynoucí tělesné příznaky.“

42
 

  

Aktivaci sympatiku chápu jako psycho-somatický proces, kdy je nejdříve 

nějaký smyslový vjem, na jehož impulz sympatický nervový systém (sympati-

ko) spustí strachovou reakci a celkové nabuzení organizmu při somatické reak-

ci na ohrožení.   
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7. Klasifikace, diagnóza a prognóza úzkostných 

poruch 

Pohled na úzkostné poruchy a jejich klasifikaci se v průběhu vývoje psychiatrie 

a psychologie velmi měnil, v závislosti na vývoji těchto oborů, vědy i vývoje 

lidstva. Nejdříve lékaři pokládali jednotlivé příznaky úzkosti spíše za projev 

dalších oddělených poruch, např. hyperventilaci za projev plicní abnormity, 

oprese v žaludku za něco, co souvisí s trávícím systémem.43 Jak píše Ján 

Praško: „Poprvé se termín úzkost (anxiety) objevuje v lékařské literatuře 

z první poloviny 18. století, kdy ještě nemůžeme mluvit o psychiatrii (tento 

termín se začíná užívat od roku 1808 zásluhou Johanna Reila).“44 

Později, v průběhu 18. století, lékaři považovali za mentální poruchy pouze 

těžké psychotické stavy, méně závažné nemoci považovali za „nervové abnor-

mity“. Skotský lékař William Cullen v roce 1769 poprvé užil i dnes frekvento-

vaný výraz neuróza. Z jeho mnoha dalších významných pokračovatelů a jejich 

teorií je třeba zmínit Freudovu psychoanalýzu, Adlera a jeho individuální psy-

chologii a v neposlední řadě hlavního teoretika v počátcích behaviorální tera-

pie, o kterém se zmiňuje Praško J.: „Burrhus Frederick Skinner (1904-1990) 

svými pokusy vytvořil základ pro nový pohled na poruchy chování jako nauče-

né pomocí podmíněné reakce na obávanou situaci a udržované pomocí principů 

operantního podmiňování.“45  

Výše jmenovaní tak ve své době udávali směr v identifikaci a klasifikaci 

úzkostných poruch. Přestože úzkostné poruchy jako takové a jejich znaky pod 

různými názvy a mechanismy byly známy již v první polovině 20. století, byl 

hlavní problém v nejednotné diagnostice poruch, jak uvádí J. Praško:  

 
„Přestože jednotlivé znaky úzkostných poruch pod různými názvy a mechanismy jak 
k úzkostem dojít byly popsány v první polovině 20. století velmi podrobně, psychopatolo-

gické popisy byly natolik různorodé, že nebylo možné vymezit jednotlivé diagnostické jed-

notky.“
46

 

 

 Tato situace se dnes již změnila postupným vývojem přes jednotlivé „Dia-

gnostické manuály“ (DSM) k současné klasifikaci v Mezinárodní klasifikaci 

nemocí (MKN-10, 1992), jak uvádí J. Praško:  

 
„Všechny úzkostné poruchy byly v klasifikaci spojeny do jedné velké skupiny. Stalo se tak 
pro jejich historické zahrnutí pod pojem neurózy a pro jasné souvislosti, které má značná 
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část těchto poruch s psychologickými příčinami (MKN-10, 1992). Devátá revize Meziná-
rodní klasifikace nemocí (MKN-9) rozlišovala v kapitole o neurotických poruchách pouze 

mezi úzkostí, neurózou a fobií. V diagnostickém manuálu 10. revize MKN je již však po-

psáno kategorii několik. Ve skupině úzkostných poruch můžeme rozlišit dobře mezi fobic-
kými úzkostnými poruchami (agorafobie, sociální fobie, specifické fobie; a sběrné katego-

rie: jiné fobické poruchy a fobická úzkostná porucha nespecifikovaná) a jinými úzkostnými 
poruchami (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, smíšená úzkostná porucha; 

a sběrné kategorie: jiné smíšené úzkostné poruchy, jiné specifikované úzkostné poruchy a 
úzkostná porucha nespecifikovaná). V epidemiologických studiích se zjistilo, že tyto dia-

gnostické jednotky se mezi sebou neliší jen symptomatologií, ale rovněž průběhem a speci-

fickou potřebou farmakoterapie i psychoterapie (podle Kasper a Moller, 1995). U méně zá-
važných forem těchto poruch, které se častěji objevují v primární péči, jsou obvykle smíše-

né symptomy (nejčastěji kombinace deprese a úzkosti). Pro ně je ponechána smíšená kate-
gorie (F41.2) pro ty případy smíšené deprese a úzkosti, u nichž by vynucené rozhodnutí by-

lo umělé (MKN-10, 1992).“
47

 

 

Přestože hranice jednotlivých poruch nelze přesně vymezit, je potřeba si je 

pojmenovat, stanovit kategorie pro jednotlivé poruchy, pro stanovení potřebné 

diagnózy. Níže uvádím konkrétní rozdělení poruch v jednoduchém soupisu dle 

J. Praška, kniha Úzkostné poruchy:   

 
„Úzkostné poruchy podle MKN-10 (1992) 

F 40 Fobické úzkostné poruchy  

F 40.0   Agorafobie 

F 40.1   Sociální fobie 

F 40.2   Specifické (izolované) fobie 

F 40.8   Jiné fobické úzkostné poruchy 

F 40.9   Fobická úzkostná porucha nespecifikovaná 

F 41  Jiné úzkostné poruchy  

F 41.0   Panická porucha 

F 41.1   Generalizovaná úzkostná porucha 

F 41.2   Smíšená úzkostně-depresivní porucha  

F 41.3   Jiné smíšené úzkostné poruchy 

F 41.8   Jiné specifikované úzkostné poruchy  

F 41.9   Úzkostná porucha nespecifikovaná 

.“
48

 

 

 Klasifikace úzkostných poruch je sice jednotná, ale pohled na ně se velice 

různí, domnívám se, že jak vlivem směru psychoterapie, tak založením tera-
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peuta, jeho osobními předpoklady a různými subjektivními vlivy. Proti J. Praš-

kovi, například Marie Vágnerová v knize Psychopatologie pro pomáhající pro-

fese, do kapitoly Neurotické a úzkostné poruchy zařadila: generalizovanou 

úzkostnou poruchu, fobickou úzkostnou poruchu, panickou úzkostnou poruchu 

a obsedantně-kompulsivní poruchu. 

  

7.1 Diagnóza  

Pro stanovení správné diagnózy je důležité, aby pacient měl k terapeutovi dů-

věru, očekával od něj pomoc a byl přesvědčen, že terapeutovi na něm záleží. 

Naopak terapeut by měl být schopen empatie s pacientem, přijímat jej takové-

ho, jaký je, a věřit, že mu dokáže pomoci. Také by měl symptomy poruchy 

pacientovi vysvětlit tak, aby jim porozuměl tak, aby to pro něj bylo smysluplné 

a významné.49 

Příznaky generalizované úzkostné poruchy jsou nekontrolovatelné obavy, 

týkající se více než jedné oblasti života, úzkost z budoucího ohrožení, různé 

fyziologické příznaky. Postižený má pocit, že jej tyto obavy ovládají. Tyto 

symptomy musí trvat nejméně šest měsíců a příčinně nesmějí souviset se soma-

tickou ani jinou psychickou poruchou.50  

Marie Vágnerová k tomuto typu poruchy uvádí symptomy např., že nemoc-

ný má na obtíže názor, ale jeho myšlení je deformováno podle intenzity proží-

vané úzkosti, cítí trvalé napětí a ohrožení, strach z úzkosti a anticipační úzkost, 

trpí akcentovanými reakcemi, má tendenci k izolaci a vyhýbavému jednání.51 

Panická porucha je naopak charakteristická přítomností panických záchvatů, 

které trvají několik minut až několik desítek minut s tím, že u některých paci-

entů dominuje psychická nepohoda, u jiných naopak převládají somatické pří-

znaky. Frekvence těchto záchvatů je také velmi různá od několika za den po 

několik za rok. Důležitým příznakem je také vyhýbaní situacím, ve kterých 

jedinec ataku již prožil, pro pamatovanou nepohodu během tohoto záchvatu až 

po trvalou obavu ze znovuobjevení nové ataky.52    

  

7.2 Prognóza  

Nejčastěji se generalizovaná porucha objeví mezi 16. až 25. rokem života, 

průměrný věk prezentace je však 39 let, ale může se objevit kdykoliv. Příznaky 

se nejčastěji objevují pozvolna, ale může dojít k rychlému nástupu poruchy po 
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stresujících životních událostech, zejména hrozí-li v blízké budoucnosti nějaká 

ohrožující událost. Jde o chronickou poruchu, která ať už je léčena či ne, může 

probíhat celý život. Pouze třetina pacientů bývá adekvátně léčena a její pro-

gnóza často není optimistická, zde se údaje z knihy Marie Vágnerová a Jána 

Praška více méně doplňují.53,54 

Na rozdíl od generalizované úzkostné poruchy, panická porucha často ne-

bývá léčena vůbec. Nemocní prožívané symptomy přičítají nějaké somatické 

poruše, a proto k psychiatrovi nejdou vůbec, často ze strachu, aby nebyli ozna-

čení za „blázny“. Včasná diagnostika a léčba vede k nižší morbiditě, sociálním 

a ekonomický ztrátám. Úvodní panický záchvat se obvykle objeví v nějaké 

stresující situaci, nebo bezprostředně po ní. Také její prognóza je obvykle mé-

ně příznivá.55 

Pro kladnou prognózu pacienta, že z neurózy bude uzdraven, je důležité, 

aby mu terapeut umožnil emoční uvolnění z prožitých traumat s projevením 

příslušných emocí, dále aby se v terapii naučil realisticky zvládat situace, kte-

rým se dříve vyhýbal, a aby zažíval z jejich správného vyřešení úspěch. Tera-

peut by jej měl v této snaze svým příkladem a jednáním posilovat v žádoucích 

emocích a jednání.56 

Jak o tom ale nyní rozvažuji, to, co je důležité pro klasifikaci až prognózu 

poruchy u daného člověka, je to, jak daný člověk myslí, mluví a reaguje, a 

podle toho bývá zařazen pod určitou kategorii poruchy. Když ale tento směr 

přemýšlení obrátím, nemusí být ani tak důležité, jakou situací klient prošel, ale 

jak na ni reagoval. To znamená, že kdyby se jeho reakce v průběhu času změ-

nila, změní se i klasifikace poruchy a při opakovaných správných, vhodných 

reakcích, by jeho porucha vymizela a potom by již nespadal pod žádnou z výše 

uvedených klasifikací. 

Ve shrnutí kapitoly k této problematice M. Vágnerová uvádí: 

 
„Úzkostné poruchy jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se 

mění i uvažování a chování nemocných, mohou se měnit také fyziologické reakce. Tyto po-
ruchy se rozvíjejí na bázi vrozené dispozice, pod vlivem subjektivních zátěžových vlivů 

prostředí. Mohou mít různý charakter, může jít o generalizovanou úzkostnou poruchu, fo-
bickou poruchu, panickou poruchu nebo obsedantně kompulsivní poruchu. Tyto poruchy se 

mohou objevit již v dětském věku. Nemocný má na své potíže náhled a obvykle je motivo-

ván k léčbě. Rozvoj onemocnění bývá pozvolný, léčbou lze dosáhnout přinejmenším zmír-
nění potíží. Soužití s tímto člověkem může být obtížné, i zde je značné riziko neporozumění 

podstatě jeho potíží.“
57
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8. Léčba úzkostných pacientů a jejich resocializa-

ce  

Pro léčbu je důležité, aby porucha byla identifikována a diagnostikována včas, 

nejlépe ihned při jejím vzniku. Aby pacient navštívil psychiatra, psychoterape-

uta, v ideálním případě jakmile zjistí dlouhodobě či neúnosně silné, divné, 

zvláštní, nepříjemné, obtěžující emoce a myšlenky.  

Velká část lidí již zde dělá chybu z obavy označení „za blázna“, že 

k pomáhajícímu pracovníkovi nejdou vůbec, nebo raději nejdříve vyhledají 

praktického či jiného somatického lékaře a teprve jako poslední možnost vy-

hledají psychologa, psychoterapeuta či dokonce psychiatra. Když už 

k psychiatrovi pacient jde, zpočátku obvykle vlastně jen proto, aby sám sobě a 

lékařům dokázal, že „to od nervů není, není přeci žádný blázen“. Také tímto 

postupem si mnoho pacientů, hlavně na začátku léčby, sobě uškodí, neboť 

mnoho subjektivních pocitů a myšlenek zkreslí či zatají. Při léčbě těchto paci-

entů je, myslím, nejefektivnějším způsobem to, když se použijí obě základní 

možnosti, a to jak farmakologická léčba, tak různé formy psychoterapeutické 

léčby. 

 

8.1 Farmakologická léčba  

Využívá se hlavně při krizových stavech, panických záchvatech nebo naopak 

při dlouhodobém průběhu nemoci, souběžně s psychoterapeutickými sezeními, 

a jestliže psychoterapie ještě nezačala působit. Mnoho v současnosti používa-

ných léků začne zabírat až po třech týdnech pravidelného užívání. M. Vágne-

rová k tomu uvádí: „Farmakologická léčba je zaměřena na redukci úzkostných 

stavů, deprese, event. na celkové zklidnění pacienta.“58 

Dále je důležité, aby klient při dávkování léků dodržoval rady lékaře, byl 

disciplinovaný, ukázněný, bral léky tak často, v takovém množství a objemu, 

jak je potřeba. Zde je riziko, že klient z nějakého důvodu nebude léky užívat 

vůbec, nebo méně, než má, bude se tedy „poddávkovávat“ nebo naopak více, 

než má, tedy se bude „předávkovávat“. Proto je důležité, aby lékař s klientem 

vždy probral důležitost a přínos užívání předepsaného léku, jeho správného 

dávkování a ověřil si, že klient porozuměl tomu, co má dělat, nemá z užívání 

léku strach nebo nemá jiné důvody, pro které se obává lék užívat.     

Léky se dělí na nenávykové a návykové.  
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Nenávykové jsou takové, na kterých nevzniká žádná závislost, ani při dlou-

hodobé medikaci, jsou ale méně účinné než návykové. Pro léčbu úzkostných 

poruch nyní již existuje velké množství medikamentů.  

Návykové léky jsou takové, na kterých vzniká závislost již po několika 

dnech až týdnech podávání, tato doba je velmi individuální. Zřejmě to nelze 

říci přesně, velmi také záleží na temperamentu a charakteru daného člověka. 

Pokud jsou tyto léky předepsány, je třeba zajistit, aby se na nich daný člověk 

nestal dlouhodobě závislým a především aby je nekombinoval s alkoholem, 

s čímž jsem se v praxi také setkal. 

 

8.2 Psychoterapeutická léčba  

V současné době již existuje velmi mnoho psychoterapeutických postupů a 

směrů, v závislosti na dané poruše. Oproti farmakoterapii, kde na základě sub-

jektivního vyjádření klienta lékař stanoví konkrétní medikaci léků s přesností 

na miligramy, je v psychoterapii vyjádření pomáhajícího pracovníka i klienta 

velmi subjektivní. Využívá se hlavně při dlouhodobé a následné léčbě, důležitá 

je i zde diagnóza typu, intenzity a závažnosti poruchy a z toho odvozená délka 

aplikace psychoterapie, od několika týdnů až po několik let. M. Vágnerová 

k tomu uvádí: 

 
„V práci s úzkostnými pacienty se používají různé formy psychoterapie (např. podpůrná 
psychoterapie, relaxační techniky, hypnóza, kognitivní terapie, terapie orientovaná na 

vhled, behaviorální terapie). Z hlediska kognitivní psychoterapie je důležité spojení pocitů 

úzkosti s určitými způsoby její interpretace. Behaviorální terapie napomáhá nemocnému při 
zvládání úzkosti. Pro tyto účely se požívají různé techniky, které vedou k uvolnění a osla-

bení vlivu spouštěcích mechanismů – nácvik určitých způsobů reagování, negativní podmi-
ňování, které vede ke zmírnění navozeného pocitu úzkosti apod.“

59
   

 

Dále autorka uvádí jako možné postupy terapeutickou práci s rodinou a so-

cioterapii60, k tomu bych ještě zmínil takzvané laické svépomocné skupiny, kdy 

se rodiny úzkostných klientů scházejí a navzájem si vyměňují zkušenosti, po-

znatky, pomůcky, vzdělávací materiály a navzájem si poskytují i další pomoc 

v rámci města, regionu atd. 

Toto samozřejmě není léčba jako taková, ale myslím, že na postiženého člo-

věka a jeho pomáhající rodinu má při správném vedení velký terapeutický a 

sociálně kladný vliv. 

M. Vágnerová nezmiňuje Freudovu psychoanalýzu, ale chtěl bych ji uvést, 

neboť byla aplikována jako první ucelená teorie pro léčbu psychických pro-
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blémů vůbec, a tak přestože vznikla v 18. a 19. století, řada jejích postulátů, 

teorii a postupů platí dodnes a v přenesené podobě se používá v dalších smě-

rech psychoterapie. Jak uvádí J. Praško, přestože se modely úzkostných poruch 

a poruch osobnosti v psychoanalýze různě směšují, a proto neodpovídají mo-

derní klasifikaci, nicméně pro klinickou práci je psychoanalytický pohled in-

spirující, protože ukazuje na možné psychické a sociální problémy, s kterými 

by se klient v terapii měl vypořádat.61 

Myslím, že jedním z důležitých konceptů psychoanalýzy, kterých by se měl 

pomáhající pracovník držet, je otázka přenosu a negativního protipřenosu. Te-

dy vliv klient – pomáhající pracovník – klient. Tedy to, aby pracovník nevra-

cel, či nepředával své vlastní, negativní emoce, myšlenky, jednání (zpět) klien-

tovi. S. Kratochvíl:  

 
„Přenos klade na terapeuta značné nároky. Musí být opatrný, aby nereagoval na afektivní 

útoky, nesmí opětovat citové vztahy ani hostilitu, musí být nepřístupný jakémukoli pokuše-
ní. Svůj osobní život má udržet zcela oddělený od terapeutického vztahu.“

62
  

 

Na závěr bych chtěl uvést, že naopak ze strany klienta je důležité, aby podá-

val informace co nejméně zkreslené a nezatajoval je. Ale i tak je nezbytné pa-

matovat na to, že většina takto předaných údajů jsou údaje velmi subjektivní: 

„Aby se psychologie mohla dotýkat toho, co lidi skutečně trápí, musela překo-

nat striktní empirismus a začít pracovat s pojmy, které nelze přesně změřit.“63  

 

8.3 Pastorační pohled 

Pastorační pohled patří k možným psychoterapeutickým směrům, který je ur-

čen pro klienty věřící v Boha Otce, Pána a Spasitele Ježíše Krista a Ducha Sva-

tého. Tímto je dán základní a největší rozdíl mezi sekulární psychoterapií a 

křesťanskou pastorací, neboť sekulární psychoterapie vychází z neexistence 

Boha. Člověk je údajně dobrý ve své osobní podstatě, ale potřebuje se jen zba-

vit některých zlých sklonů, aby našel a prožíval štěstí, lásku a naplnění svého 

života. Naproti tomu křesťanská pastorace předpokládá víru v existenci Boha, 

v jeho trojjedinost, v potřebu navázat a udržovat s ním osobní vztah. Řeší pro-

blém hříchu, který vznikl po pádu Adama a Evy v zahradě Eden na začátku 

vývoje celého lidstva. Proto křesťanská pastorace usiluje především o navázání 

vztahu se svým Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem. Štěstí klienta je potom 

jeho přirozeným důsledkem či vedlejším produktem, jak píše Larry Crabb ve 
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své knize Osobnost člověka: „Pro ty, jejichž cílem je v každém okamžiku se 

líbit Bohu, je vedlejší produkt štěstí krásně dostupný."64  

Pastorace může být vedena mnoha různými způsoby v závislosti na vztahu 

poradce s klientem, na zkušenostech, schopnostech a teoretických znalostech 

poradce. Například Larry Crabb dělí pastorační přístupy na čtyři základní kate-

gorie:65  

 Oddělený, ale rovnocenný přístup, který je založený na odděleném, rov-

nocenném přístupu teologie a psychologie. Tuto skutečnost znázorňuje ob-

rázek v příloze: „ODDĚLENÉ, ALE ROVNOCENNÉ“66, kde se Písmo za-

bývá duchovními a teologickými otázkami, naproti tomu tělesnými nemo-

cemi a psychickými poruchami by se měli zabývat výhradně profesionálové 

z daných medicínských oborů. Hlavní výhodou tohoto přístupu je pochopení 

z hlediska psychologie, jak celkové duchovní a medicínské obtíže vedou 

k psychickým příznakům, nevýhodou je fakt, že se zde staví psychologie na 

úroveň autority Písma.  

 Míchaný salát, kde se integruje několik přístupů, několik přísad a jejich 

smícháním vznikne chutná směs. Toto znázorňuje v příloze obrázek: „MÍ-

CHANÝ SALÁT“67. Který vystihuje, že v tomto případě se poznání a pro-

středky Písma spojují s moudrostí psychologie a tak vznikne účinná a pro-

myšlená křesťanská psychoterapie, což je myslím hlavní výhodou tohoto 

přístupu. Ale i zde platí, že odkazy Písma Svatého budou vždy vyšší autori-

tou než myšlenky psychologické, a z toho vyplývá hlavní nevýhoda přístu-

pu, totiž nutnost striktně filtrovat veškeré psychologické postupy přes filtr 

Písma, neboť model míchaný salát ze své podstaty nezdůrazňuje klíčový 

úkol prověřování psychologických postupů. 

 Nic než, je třetí přístup, který je dobře myšlený, ale příliš striktně se snaží 

vyvarovat chyb prvních dvou přístupů, neboť opomíjí psychologická hledis-

ka na různé životní otázky. Toto dobře znázorňuje obrázek přílohy: „NIC 

NEŽ“68, kde kříž představuje teologické hledisko a kruh s přeškrtnutou po-

stavou opomíjené psychologické hledisko. Filosofie, z níž tento přístup vy-

chází, vyznává, že Bible nedává odpověď na řešení všech tělesných, fyzic-

kých otázek, včetně různých nemocí, ale na druhou stranu vyznává, že vše 

co potřebujeme ke smysluplnému životu, je přímo či nepřímo v Písmu obsa-

ženo. Proto poradci v tomto případě k řešení neorganických záležitostí stačí 

znát pouze Bibli a dávat důraz na zodpovědnost jednotlivce za své biblické 

či nebiblické chování. Proto hlavní nevýhodu tohoto přístupu vidím 
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v diskreditaci sekulárních přístupů jako poskvrněných, nepotřebných a na 

druhou stranu příliš strojený přístup k Písmu a jeho principům. Jako hlavní 

výhodu bych vyzdvihl potřebnou autoritu Písma nad psychologií. 

 Oloupení Egypťanů, je čtvrtý přístup k integraci psychologie a teologie, 

který vyrovnává nechtěnou neopatrnost smíšeného pohledu a příliš zákonic-

ký postoj třetího přístupu, a tak dosahuje určité rovnováhy mezi oběma smě-

ry, ale musíme mít vždy na paměti, že se nejedná o rovnováhu dokonalou, a 

tudíž že vždy bude třeba přijímat určité kompromisy. Neboť záleží také na 

přístupu, zkušenostech, schopnostech, vědomostech, momentální náladě, 

možnostech a věku klienta i pastoračního poradce. Tento čtvrtý přístup 

zjednodušeně vystihuje v příloze obrázek: „Poznaná pravda“69, který v jedné 

kružnici zobrazuje poznanou a odhalenou pravdu o Bohu, Ježíši Kristu, Du-

chu Svatém a člověku a v druhé kružnici modrost, myšlenky psychologie. 

Ve shrnutí této kapitoly bych chtěl uvést, že jak psychologie, tak pastorace 

jsou ve svých důsledcích velmi subjektivní, jak je vidět i z dalších kapitol této 

práce, proto je třeba dobře a zodpovědně diferencovat přístup ke každému jed-

notlivému klientovi. Na toto se zaměřuje i Larry Crabb, když v knize Osobnost 

člověka uvádí, že člověka s problémovými pocity je třeba povzbudit, klienta  

s problémovým chováním je třeba napomenout a klientovi s problémovým 

uvažováním je třeba věc osvětlit podle biblických principů.70 

Protože úzkostný pacient pociťuje napětí ve své vlastní duši, má problém 

sám se sebou a s tím, aby tyto stavy dlouhodobě zvládal, pastorační práce 

s úzkostným klientem vyžaduje především, jak píše L. Crabb, pacienta po-

vzbuzovat, psychicky posilovat, v případě potřeby vysvětlit pastorační či psy-

choterapeutický postup, rozhodně by ale takový pacient neměl být často napo-

mínán, neboť by to mohlo vést k dalšímu prohloubení úzkosti. 

Zejména u úzkostných a neurotických poruch je tedy potřeba vést klienta k 

tomu, aby dokázal to či ono nějak změnit (nestačí jen vysvětlit). Pochopil, z 

čeho úzkost pramení, učit ho ji zvládat, zastavovat její nástup a učil se ovládat 

její ataky především v praktickém životě, když je doma s rodinou či dokonce 

někde bez akutní pomoci druhých.   
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9. Prevence úzkostných poruch 

Teoreticky lze prevenci definovat jako opatření proti patologickým jevům, 

v tomto případě úzkostným poruchám a s nimi spojenou drogovou závislostí  

a kriminalitou. Prevence úzkostných poruch je tedy velmi důležitá, protože 

zabraňuje často zbytečným fyzickým a psychickým obtížím. Zabraňuje sociál-

ním problémům v rodinách i na pracovištích, také finančním a ekonomickým 

ztrátám kvůli nepřítomnosti na pracovišti, při léčbě doma, v léčebném zařízení 

či v nemocnici. Věřím, že ji lze rozdělit na laickou a odbornou a dále na pri-

mární, sekundární  a terciální. 

 

9.1 Laická prevence  

Mezi laickou prevenci patří takové směry, ke kterým klient nepotřebuje vzdě-

lání a kvalifikaci v dané oblasti. Pro každého člověka je to především zdravý 

životní styl, to znamená zdravá strava, přiměřená relaxace, dodržování střídmé 

konzumace kávy a alkoholu. Neužívat zbytečně různé léky při pouhém pode-

zření na nějakou nemoc. Pokud člověk pracuje přes den manuálně tak intenziv-

ně, že se po velkou část pracovní doby vykonává fyzickou aktivitu, měl by si 

po práci vybrat spíše relaxační sporty, protahovací a uvolňovací cvičení, leh-

kou práci na zahradě, v přírodě. 

Pokud pracuje spíše duševně, měl by si alespoň třikrát týdně najít čas na ak-

tivnější sporty jako běh, plavání, fotbal, hokej, či také práci na zahrádce, při 

kterých dochází k fyzickému zatížení organizmu, nebo také delší, rychlejší 

chůzi 4-8 km, což je opět velmi individuální záležitost dle věku, fyzické kondi-

ce, zdravotního stavu apod. Mezi tuto prevenci bych ještě zařadil i laické své-

pomocné skupiny rodin a klientů, kteří si již některou z těchto psychických 

poruch prošli a byli vyléčeni.  

Do oblasti neprofesionální prevence také patří celkově sociální oblast: 

správná, přiměřená výchova a vztahy v okruhu nejbližší i vzdálené rodiny, dále 

to, aby rodiče, starší sourozenci a příbuzní byli kladnými interpersonálními 

vzory pro dítě od jeho nejútlejšího věku. Dále pak osvěta přiměřená věku dětí, 

na základních, středních školách a volnočasové aktivity. Velmi silnou prevencí 

úzkostných poruch jsou i dobré, zdravé, kvalitní vztahy dospívajících či dospě-

lých ve sportovních klubech, zdravotně a sociálně prospěšné společenské akti-

vity.  
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9.2 Odborná prevence   

Odbornou prevenci mohou vykonávat jen profesionálové z daného oboru, tedy 

psychiatři, psychologové, psychoterapeuti a osoby s potřebnou kvalifikací a 

vzděláním. V případě úzkostných stavů se prevence dělí na psychoterapii a 

farmakoterapii, které představují udržovací léčbu: medikamenty, psychoterapii 

pro pacienty a klienty, nebo edukaci členů rodiny či zájemců z řad veřejnosti. 

 

9.3 Primární prevence 

Je zaměřena na veškeré obyvatelstvo státu, hledá příčiny a souvislostí nemocí, 

kterých se mají lidé vyvarovat a způsoby jak nemocem předcházet. Uvádím 

prevenci u generalizované úzkostné poruchy (GAD), protože si myslím, že má 

nejblíže k obecnému principu úzkostných poruch, a panické poruchy, protože 

dnes, kdy je mnoho nehod, katastrof, stresu, nepředpokládaných událostí a pra-

covního přetížení, je velmi rozšířená: 

 
„Primární prevence generalizované poruchy známa není. Teoreticky by přicházela v úvahu 
pomoc osobám, které mají příbuzné trpící úzkostnými poruchami nebo depresí v rodině ne-

bo osobám vystaveným nadměrnému dlouhodobému stresu či osobám, které prožily závaž-
né životní události. Dobře by se zde mohly uplatnit kurzy kontroly stresu a komunikace 

zaměřené na vytvoření zvládacích dovedností.“
71

 

 

Podobně jako u generalizované úzkostné poruchy, ani u panické poruchy 

prevence známa není, neboť na klienta působí současně, i mezi jednotlivými 

terapeutickými sezeními, mnoho psychických a interpersonálních vlivů, a tak 

nelze s určitostí vždy stanovit, co má jaký vliv, v jaké míře, směru a na jakou 

oblast struktury osobnosti. Dále autor knihy Úzkostné poruchy k tomu uvádí, 

že separační úzkostná porucha v dětství může souviset s rozvojem panické po-

ruchy v dospělosti, a také v rodinách, kde se již vyskytla panická porucha, pří-

buzní častěji trpí podobnou poruchou, a proto je zde na místě edukace celé ro-

diny o projevech panické poruchy, možnosti její prevence a překonání.  

 

9.4 Sekundární prevence 

Tato prevence se zaměřuje na nejvíce ohrožené sociální skupiny psychiatric-

kých pacientů a jejich rodin, dále pak děti a mládež, národnostní menšiny a 

sociálně slabé. Jejím cílem je nežádoucí jevy včas identifikovat a zabránit je-

jich prohlubování a rozšiřování. Ján Praško k sekundární prevenci generalizo-

vané úzkostné poruchy uvádí:  
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„K sekundární prevenci patří udržovací léčba léky a/nebo udržovací sezení v psychoterapii. 
Udržovací léčba by měla trvat nejméně 6-12 měsíců, může však trvat celý život. K sekun-

dární prevenci pak může patřit vše, co je uvedeno v primární prevenci-programy kontroly 

stresu a nácvik komunikace.“
72

    

 

Sekundární prevenci panické poruchy je nutné zaměřit pokud možno na 

úplné odstranění příznaků, životních problémů, na preventivní přípravu na 

eventuelní možné negativní a problémové situace v budoucnu, protože je prav-

děpodobné, že příznaky intrapersonálního odporu, nepohody a napětí, dále 

nadměrný nebo nezvládnutý stres, jsou vážnými vodítky k časnému relapsu 

choroby.73 

 

9.5 Terciální prevence 

Zaměřuje se osoby vyléčené, propuštěné z výkonu trestu. Podobně jako do 

laické prevence, i do profesionální oblasti patří terciální prevence, která se sna-

ží zabránit návratu onemocnění a drogové závislosti. Dobrou prevencí úzkost-

ných poruch jsou i zdravé a kvalitní vztahy lidí ve sportovních klubech, zdra-

votně a sociálně prospěšné společenské aktivity.  

Protože neurózy často přímo či nepřímo souvisí se závislostí na návykových 

látkách, je potřeba prevencí omezovat užívání těchto látek, nebo alespoň snížit 

negativní důsledky tohoto jednání na konkrétního klienta, rizikovou skupinu a 

jejich okolí, například terénní práci mezi drogově závislými.74  

Na závěr kapitoly bych chtěl dále rozvinout i zdůraznit myšlenku, že každý 

člověk je „originál“, a tudíž, domnívám se, měla by se různit i prevence případ 

od případu, také v závislosti na diagnóze poruchy, etiopatogenezi (vzniku a 

průběhu), době trvání atp. Dále je nutné počítat s tím, že i přes veškerou snahu 

o přesnost a exaktnost mnoha údajů, s nimiž se v psychické oblasti pracuje, 

jsou to údaje velmi subjektivní. Souhlasím s L. Crabbem, který píše na toto 

téma:  

 
„Od okamžiku, kdy psychologie začala dělat víc než jen ohlašovat pozorovatelné údaje, 

k jejím závěrům je nutně třeba značné dávky subjektivního výkladu. To, co nezaslouženě 
pokládáme za fakta či zjištění psychologie, je ve skutečnosti směs údajů a osobní interpre-

tace.“
75
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10. Kazuistiky  

 

10.1 Adam 

Adam L. je 18letý student středního odborného učiliště elektrotechnického. Od 

dětství je úzkostnější povahy, introvertního založení, spíše klidnější a osamělý, 

nevyhledává velké kolektivy, protože se mezi více lidmi cítí nejistý. Neví, kdy 

přesně začaly jeho potíže, ale myslí si, že mohly začít již v raném dětství, když 

se jeho rodiče doma před ním hlasitěji přeli, dohadovali, hádky trvaly často 

dlouho do noci, když si mysleli, že Adam spí. Tyto domácí rozepře trvaly asi 5 

let, než se rodiče rozvedli. Adam si vzpomíná, že v době několika měsíců před 

rozvodem, kdy již bylo jasné, že k rozvodu dojde, začal prožívat úzkost, strach, 

beznaděj, obviňoval se, že může za tuto situaci on, že se rozvádějí i kvůli němu 

a kvůli rozdílným názorům na jeho výchovu.  

Nyní je hospitalizovaný na psychiatrickém oddělení s diagnózou generali-

zované úzkostné poruchy a má občasné, nepravidelné záchvaty panické úzkos-

ti, kterým obvykle předchází negativní myšlenky a emoce při vzpomínkách na 

některé sociálně a psychicky vyhrocené situace z dětství. V ambulantní péči je 

asi půl roku, protože na jaře nesložil teoretickou část závěrečných učňovských 

zkoušek. Když měl před těmito zkouškami, prožíval několik měsíců velkou 

trému a úzkost, měl strach, že je nesloží, a když je později skutečně neudělal, 

psychicky se zhroutil. Neví, jak se na tuto svou poruchu či nemoc a toto vše má 

dívat co si o tom má myslet, odsuzuje sám sebe a nepřijímá se. Odsuzuje se i za 

tuto svou poruchu a má pocity, že si ji zavinil sám. 

 

10.2 Jiřina 

Paní Jiřina P. je dnes 50letá magistra farmacie, má o dva roky mladšího bratra 

Radomíra. Od dětství vyrůstali spolu v relativně šťastné a spořádané rodině, 

která byla finančně i materiálově zajištěna, bydleli ve společném domě s rodiči 

a prarodiči. V dětství nikdy žádnou traumatizující událost ani dlouhodobý a 

podle paní Jiřiny nadměrný stres, úzkost či depresi neprožila, na rozdíl od své-

ho bratra, který takových událostí prožil několik.  

Od první třídy základní školy její rodiče vyžadovali pokud možno samé jed-

ničky, co nejlepší prospěch. Jak sama říká, nejdříve ji vedli k perfekcionismu 

rodiče, později na gymnáziu, a ještě později na farmaceutické fakultě, již o 

perfekcionismus ve škole i v životě usilovala sama. I v tomto přístupu ke škole 

a životu se od bratra velmi liší, neboť ten je zaměřený hlavně na praktický ži-

vot, a ke škole měl vždy spíše liberální až apatický přístup. Později při výběru 

nápadníka a manžela se u Jiřiny již projevil perfekcionistický přístup až úz-
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kostnost ve větší míře, ale tehdy to nepovažovala za nic důležitého, a proto 

tomu nevěnovala pozornost. Neboť se mezi mnoha nápadníky nemohla roz-

hodnout, z důvodu strachu a úzkosti, že si vybere špatně, že bude s manželem 

nešťastná atd. Proto se, alespoň podle jejího názoru, vdávala velmi pozdě, až 

v 25letech. Zpočátku měli šťastné manželství i byla spokojená v práci, tedy 

v lékárně, kde byla zaměstnaná. 

O několik let později začala podnikat a zakoupila jednu místní lékárnu. O 

několik roků později, při stálém a nadměrném pracovním vypětí, v době, kdy 

již měli dvě děti na střední škole, starší dceru Karolínu a mladšího syna Roma-

na, se syn začal často a velmi hlasitě přít se svým otcem, jejím manželem. 

Dlouhou dobu to snášela, když však tyto rodinné konflikty neustávaly, začala 

to čím dál častěji řešit nadužíváním léků na bolest hlavy, protože k nim měla 

ve vlastní lékárně snadný přístup. Když později přestaly léky zabírat, začala 

situaci řešit čím dál častějším pitím alkoholu, i v pracovní době. Což vyvrcholi-

lo tím, že ji někdo ze zákazníků nahlásil na policii, a ta ji odvezla na záchytku. 

Když se tento proces prodeje v opilosti a nahlášení na policii několikrát opako-

val, lékárnu raději prodala a nastoupila poprvé do protialkoholní léčebny. 

V nedávné době se potřetí vrátila z protialkoholní léčebny a našla si práci. Nyní 

dochází do ambulantní psychiatrické ordinace s diagnózou smíšená úzkostně-

depresivní porucha.  

 

10.3 Klára            

Klára vyrůstala v běžné rodině se standardním finančním, materiálním a soci-

álním zabezpečením. Otec je vysokoškolský profesor, nyní již několik let 

v důchodu, matka pracovala jako vrchní zdravotní sestra ve fakultní nemocnici, 

a tak Klára i její starší bratr Petr byli od dětství vedeni intelektuálním směrem, 

aby měli dobré známky. Klára mívala téměř samé jedničky, ale k dosažení 

těchto známek musela vynakládat nadměrné úsilí.  

Zřejmě proto byla od dětství více nervózní než jiné děti, trpěla nižším sebe-

vědomím s rysy perfekcionismu. Na svůj věk měla vyšší a hubenější postavu, a 

proto si již od puberty dělala starosti s tím, že se nebude líbit klukům a nahra-

zovala to nadměrnou péčí o svůj vzhled. To se později, po studiu na vysoké 

škole, ukázalo již jako porucha osobnosti, když prodělala několik plastických 

operací kvůli vráskám v obličeji, a přesto stále nepřijímala sama sebe. Její pří-

stup ke studiu na gymnáziu byl opět úzkostnější a pečlivější než u jejich spolu-

žákyň, ale podle rodičů toto vše bylo ještě poměrně v normě. Později i na lé-

kařské fakultě byla na sebe nadměrně náročná, aby měla dobrý prospěch. Před 

zkouškami ve druhém a vyšších ročnících obvykle prožívala sebenepřijetí vel-

mi silně společně se silnou úzkostí. Tato období obvykle trvala 2-3 týdny. 

Z důvodu zvýšené deprese a úzkosti ani nechtěla jít k závěrečným zkouškám, 
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které ale nakonec úspěšně složila. Situaci do této doby řešila tak, že si sama 

předepisovala některé léky, ale ambulantně ani hospitalizací na psychiatrii ještě 

léčena nebyla. Později po dokončení školy opustila zubařskou profesi, kterou 

vystudovala, a začala pracovat jako dealerka farmaceutické firmy. Po nadměr-

ném pracovním a psychickém vytížení se začaly projevovat velké úzkosti i 

deprese. Užívala návykové léky, které si sama předepisovala. Ale o několik 

měsíců později se již musela začít léčit ambulantně a nakonec byla hospitalizo-

vána s generalizovanou úzkostnou poruchou kombinovanou s depresivní poru-

chou. Takto se léčila asi 5let. Tento případ skončil nakonec sebevraždou Kláry.   

 

10.4 Pavel 

Jedná se o muže Pavla Š., je ženatý, 48letý otec dvou dětí. Pavel se domnívá, 

že základem popisovaných a současných psychických obtíží byly některé udá-

losti v jeho životě, které se postupně vyhrotily v níže popisovaných situacích. 

Z hlediska psychosociálního se jednalo o dlouhodobý proces různých nezdarů, 

například finanční problémy a dluhy v podnikání. Vše začalo nevinnými pří-

pravami na blížící se dovolenou, kdy v Pavlově ordinaci, jakožto veterinárního 

lékaře, vypověděl službu hlavní stolní rentgen, potřebný při náročnějších ope-

racích. To přidalo Pavlovi tolik starostí a nervozity, že chtěl odjet z dovolené 

již v jejím průběhu a pro dceru a manželku se potom chtěl do Chorvatska vrá-

tit. Obě mu to rozmlouvaly, a tak to s kolegou veterinářem vyřešili non-stop 

jízdou na závěr dovolené, z Chorvatska až domů do Čech během necelých 24 

hodin. 

Celá cesta probíhala v klidu a bez dlouhých zastávek, až na závěr, kdy za-

stavili na Veselém kopci u Hlinska pro benzín a na kávu, protože se cítili již 

unaveni. Tehdy začala být Pavlovi extrémní zima, jinak se ale zatím nic dalšího 

podezřelého nedělo. To se začalo dít asi 15 minut poté, kdy Pavel potom doma 

šel spát. Jak o událostech posledních dnů intenzivně přemýšlel, zvýšil se mu 

srdeční tep a tlak, začal zrychleně a přerušovaně dýchat, měl myšlenkový 

„zmatek v hlavě“, a protože je lékař a těmto věcem „rozumí“, myslel si, že má 

infarkt. Což přivolané „ARO“ nepotvrdilo, ale lékař záchranky stanovil po vy-

šetření diagnózu: „panická ataka“. Vzniklá kromě jiného skrze cestu 

z dovolené jakožto extrémní psychickou a fyzickou zátěž trvající 24 hodin. 

Záchvat tak nastal vlivem oslabení regulačních mechanizmů organizmu, což 

Pavel subjektivně vnímal jako ohrožení své vlastní existence. Tyto události 

měly zřejmě velký, dynamický náboj potenciálních změn ve všech oblastech 

jeho života. Neboť další ataky paniky potom již následovaly s odstupem něko-

lika týdnů a tyto intervaly se neustále zkracovaly. Jak se ataky opakovaly, začal 

Pavel vyhledávat psychologickou a později psychiatrickou pomoc u mnoha 

lékařů v nejbližším i vzdálenějším okolí, ale nedržel se dlouho doporučení žád-
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ného z nich. V péči žádného psychiatra dlouho nezůstal. Nyní si již uvědomuje, 

že v prvních letech projevů panických atak a následné generalizované úzkostné 

poruchy nejednal dostatečně disciplinovaně v oblasti medikace, a to hlavně 

proto, že on sám je lékař a domníval se, že ví, co mu je, jaké léky má brát a jak 

často. Opakoval si: „Já přece nejsem žádný blázen“. Proto také tvrdil, že druzí 

lékaři (psychiatři) mu nerozumí. Uvědomuje si, že výsledkem bylo, že se občas 

„poddávkoval“, ale vzhledem k následnému neudržitelnému psychickému sta-

vu (záchvaty, úzkosti a nespavost) se následně často „předávkoval“, i návyko-

vými medikamenty. Když časem ani ty nezabíraly, začal nejdříve nepravidelně, 

později denně na prášky pít alkohol. I přes to všechno stále opakoval, že není 

závislý na lécích ani alkoholu a že to vše dělá proto, že mu lékaři-psychiatři 

nerozumí a nevědí, co mu je. Do současnosti se Pavel zatím odmítal podrobit 

psychoterapii vůbec, i přesto, že by na ni podle ošetřujícího psychiatra chodit 

měl a psychoterapeutická ordinace je nedaleko jeho bydliště. Ale zatím /v těch-

to dnech/, dle jeho vlastních slov, bere všechny léky, které má brát.  
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11. Shrnutí a diskuse 

Podklady pro tyto kazuistiky jsem získal na základě zcela náhodného výběru 

klientů, jednak přímo na oddělení psychiatrie v areálu nemocnice, jednak od 

svých bývalých spolupracovníků, známých či příbuzných. Z nichž někteří mi 

řekli jen několik základních údajů, někteří se mi zpovídali hodinu i déle.  

Jednotlivé kazuistiky uvádím pro ilustraci toho, že etiopatogeneze úzkost-

ných poruch může ve skrytu a zcela nepozorovaně probíhat od dětství a proje-

vit se až během dospívání či v pokročilejší dospělosti, většinou po nějaké psy-

chicky náročné, zátěžové situaci. Jak uvádí Ján Praško v knize Úzkostné poru-

chy76, například generalizovaná úzkostná porucha se objevuje nejčastěji kolem 

16. až 25. roku života, ale může se objevit kdykoliv. Dokladem toho je 18letý 

Adam i další tři klienti, kterým je či bylo naopak přes třicet let, když se začaly 

projevovat první příznaky poruchy. Dotyční o příznacích většinou zpočátku 

mlčeli, aby si nikdo o nich nepomyslel, že jsou „blázni“. Naopak ilustrací pro-

jevu smíšené úzkostně-depresivní poruchy, generalizované úzkosti a panické 

ataky v pozdější dospělosti je klientka Jiřina, Klára i Pavel, neboť u nich se 

příznaky začaly naplno projevovat až mezi 40-50. rokem. J. Praško udává dru-

hý, menší vrchol mezi 45-54. rokem života77. Dále jsem chtěl kazuistikami ilu-

strovat, že poruchy se vyskytují bez omezení na pohlaví, u mužů i žen, ale je-

jich příčiny mohou být rozdílné, jak uvádím v kapitole „Co jsou úzkostné po-

ruchy“. Také zcela nezávislé na vzdělání klientů, neboť Adam teprve letos 

ukončil docházku do učiliště, zatímco Jiřina, Klára (byla) i Pavel jsou vysoko-

školáky s dlouholetou praxí. Protože Adam je, a Klára byla, úzkostlivější, uza-

vřenější již od dětství, je možné, že v jejich případě je porucha částečně gene-

ticky podmíněna, tuto variantu potvrzuje J. Praško slovy o výzkumu genetické 

podmíněnosti hlavně u panické poruchy78. Na základě rozhovorů s paní Jiřinou  

a Klárou se domnívám, že paní Jiřina má vyšší sebevědomí, a naopak Klára 

měla sebevědomí nižší, a přesto všechny čtyři postihly tyto poruchy. Jak je 

z kazuistik vidět, všichni od dětství v nějaké psychické či mezilidské oblasti 

prožívali napětí, úzkost, strach, frustraci z neúspěchu, depresi. U Adama to 

bylo velmi pravděpodobně z hádek jeho rodičů, v případě Jiřiny, Kláry a Pavla 

snaha jejich rodičů o trvale dobrý prospěch ve škole, tedy podle jejich slov byli 

pro rodiče přijatelní „jen když podávali příslušný výkon ve škole“. Myslím, že 

ve všech těchto případech je namístě edukace celé rodiny o projevech úzkostné 

poruchy a možnostech jejího vyléčení a překonání79. Na toto téma se vyjadřuji 
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v kapitolách: Léčba úzkostných pacientů a jejich resocializace, Prevence úz-

kostných poruch. 
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12. Závěr 

Na začátku jsem si stanovil cíl, abych hlouběji pochopil jak, kde, kdy, a proč 

úzkostné poruchy vznikají a jaké jsou možnosti pomoci pacientům. 

Myslím, že pojem úzkosti se mi podařilo definovat a na základě toho jsem si 

uvědomil možnou příčinu vzniku úzkostných poruch, dále jejich expozici 

v intrapersonálních vztazích, například na základě nesprávných, špatných či se 

zlým úmyslem vyřčených slov, zejména jsou-li vyřčena během výchovy dětí,   

a na základě toho jsem měl možnost lépe prozkoumat oblast vlivu a moci slov. 

Uvědomil jsem si, že to potvrzuje biblický princip, že slova mají velkou moc 

stavět nebo bořit.  

V kapitole o stanovení hranic mezi problémem a normou jsem se pokusil 

teoreticky zachytit oblast, kde mohou úzkostné poruchy vznikat. 

Kapitola „Stručný historický vývoj poznávání úzkostných poruch“, zachy-

cuje jen nejdůležitější osobnosti a časová období v poznávání příčin a sympto-

mů úzkostných potíží. Neboť si myslím, že vývojový přehled má svou důleži-

tost pro poznání výzkumu a výsledků práce celé generace psychologů a psy-

chiatrů, neboť bez jejich nasazení pro věc by současný vývoj v této disciplíně 

nebyl tam, kde dnes je. 

V  kapitole o vývoji jednotlivce jsem se pokusil stručně shrnout nejriziko-

vější období v životě člověka, kdy může docházet ke vzniku úzkostných po-

ruch. 

V následujících kapitolách jsem věnoval pozornost zejména psychoanaly-

tickému směru, protože jej považuji za základní pro intrapersonální a interper-

sonální práci. Naopak kognitivně-behaviorální směr vidím jako jeden 

z nejpoužívanějších. 

Snažil jsem se v práci udržovat subjektivní nadhled nad problematikou, což 

ale v konkrétní praxi nelze v některých situacích použít, neboť bychom se ně-

kdy nemuseli při práci s konkrétním pacientem dopracovat do patřičné hloubky 

obtíží, a vhodná řešení situace by nám pak mohla unikat. 

Z literatury, z níž jsem čerpal, se mi velmi líbí přístup a styl psaní Jána 

Praška, který jednotlivé úzkostné poruchy popisuje velmi detailně a člení je do 

mnoha kapitol, ale přitom jeho práce je přehledná. Hodnotím-li zpětně napsa-

nou práci, studium literatury a případů konkrétních osob mi pomohlo pochopit 

řadu aspektů vzniku, možných příčin a možnosti léčby úzkostných poruch. 
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