
 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Husitská teologická fakulta 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Praha 2014      Bc. Martina Havránková 



 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Husitská teologická fakulta 

 

Magisterské prezenční studium 

2011 – 2014 

 

 

Diplomová práce 

 

Bc. Martina Havránková 

 

Domovy se zvláštním režimem pro osoby s autismem 

 

 

 

 

Praha 2014 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Miloslav Čedík 



 

 

Charles University in Prague 

Hussite Theological Faculty 

  
 

Master, Full-Time Studies  

2011 – 2014 

 

 

Diploma Thesis 

 

 

 
 

Bc. Martina Havránková 

 

Home with special ragime for people with autism 

 

 

 

 

Prague 2014 

 

The Diploma Thesis Work Supervisor: PhDr. Miloslav Čedík 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci s názvem „Domovy se zvláštním 

režimem pro osoby s autismem“ jsem napsala samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

 

 

V Praze dne       .............................................. 

                                                                                   Bc. Martina Havránková

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Chtěla bych poděkovat svému vedoucímu diplomové práce panu PhDr. Miloslavu 

Čedíkovi za odborné vedení, předání cenných rad a informací. Také děkuji občanské 

společnosti APLA Praha, střední Čechy, O. S. za otevřenost, poskytnutí informací a 

praktické rady.  



 

 

Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá poruchami autistického spektra a sociální 

pobytovou službou Domova se zvláštním režimem Libčice. V teoretické části uvádím 

základní informace o sociálních službách v České republice. Další kapitola se věnuje 

autismu a jeho formám. Následující kapitola je věnována pracovníkům v přímé péči a 

syndromu vyhoření, kterým jsou ohroženi. V  teoretické části dále rozvíjím téma 

problémového chování a následných restriktivních opatření, které jsou při práci s lidmi 

postiženými autismem někdy nevyhnutelné. V praktické části popisuji každodenní chod 

Domova Libčice, který je určen k pobytu osob s autismem s přidruženým problémovým 

chováním. Zde je zkoumán možný vliv pobytu v tomto zařízení na problémové chování 

klientů.  
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Anotation 

This thesis deals with autism spectrum disorders and social residential services, 

special homes. In the theoretical part, the basic information is about social services in 

Czech Republic. Another chapter is devoted to autism and its forms. The following 

chapter is devoted to workers in direct care and burnout syndrom, which are at risk. In 

the theoretical part I further develop the theme of problem behavior and subsequent 

restrictive measures that are working with people affected by autism sometimes 

unavoidable. In the practical part describes the day to day running of The Home 

Libčice, which is designed for stay of persons with autism associated with problem 

behavior. There is investigated the possible influence of stay in this facility for troubled 

client behavior. 
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ÚVOD 
 

Problematice lidí se souběhem  mentální retardace a problémového chování se 

Česká republika nevěnuje systematicky. Podle epidemiologických výzkumů ze 

zahraničí (Emerson, 2008) připadá na 10 milionů obyvatel České republiky přibližně 

4 000 lidí se souběhem mentální retardace a problémového chování. Pro tyto osoby 

téměř neexistují kvalitní pobytové služby. Proto je často péče o ně rozdělena mezi 

rodinu, sociální služby (stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením) a 

zdravotnické služby (psychiatrické nemocnice). Lidé s handicapem „migrují“ 

mezi jednotlivými typy péčí a rodina už není schopna se dál o své děti starat (pocit 

vyčerpání, stupňující se agrese a síla dospívajícího). „Pro sociální služby je agrese pro 

přijetí často kontraindikací a psychiatrické nemocnice, které mentální retardaci berou 

jako stav a ne jako nemoc, nemají co léčit“ (Jůn, 2012, s. 8).  

Na základě zkušeností zaměstnanců APLA Praha, střední Čechy, O. S. (dále jen 

Apla Praha) s klienty byl v reakci na výše uvedené nedostatky v systému nabízených 

sociálních služeb iniciován vznik vůbec prvního Domova se zvláštním režimem 

Libčice. Ten se zaměřuje na osoby s autismem a přidruženým problémovým chováním. 

Smyslem této služby je umožnit těmto lidem důstojný a spokojený život.  

V rámci mojí praxe osobní asistentky pro osoby postižené autismem v Apla 

Praha jsem měla možnost pravidelně Domov v Libčicích navštěvovat. Tato osobní 

zkušenost mě dovedla k tématu předložené diplomové práce.  

V teoretické části se zabývám problematikou sociálních služeb. Uvádím zde 

definice a příslušné právní úpravy, rozdělení služeb a začlenění domovů se zvláštním 

režimem do tohoto systému. Další kapitola je věnována autismu, jeho klasifikaci a 

popisu jednotlivých typů. 

Péče o lidi postižené autismem je práce psychicky i fyzicky náročná. Pracovníci 

v sociálních službách jsou vystaveni možnému syndromu vyhoření. Proto se v této práci 

věnuji také jeho prevenci a léčbě.  

V následující kapitole popisuji problémové chování osob z hlediska jeho definic 

a příčin vzniku. Dále se věnuji projevům a průběhům problémového chování a 

následným reakcím personálu. Z tohoto důvodu definuji rozdělení restrikcí na fyzické, 

mechanické a chemické.  
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Cílem diplomové práce je komplexně popsat a dokumentovat každodenní provoz 

Domova se zvláštním režimem Libčice a jeho vliv na problémové chování uživatelů. 

Dále poukázat na jeho výhody a nevýhody v kontextu poskytované sociální péče 

v České republice. Na základě výzkumu uvedeného v praktické části práce posuzuji 

možný vliv každodenního pobytu v Domově Libčice na míru a četnost problémového 

chování uživatelů.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Sociální služby 

1.1 Definice sociálních služeb 

 

Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, 

nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, 

starat se sám o sebe a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a 

důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám  

i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří 

zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří  

z různých důvodů žijí "na okraji" společnosti. 

Sociální službou se dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, který je 

účinný od 1. 1. 2007, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí činnost nebo soubor 

činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. V českém právním pojetí jsou 

označovány sociální služby jako „činnosti, kdy někdo pro někoho něco činí“ 

(Matoušek, 2007, s. 178), zatímco v anglosaském prostředí je sociální službou myšleno 

„vše, co poskytuje výhody těm, kdo mají problémy“ (Matoušek, 2007, s. 178). 

V moderním státě je sociální služba brána jako jeden z mnoha nástrojů sociální politiky. 

Systém sociálního zabezpečení je tvořen současně sociálním pojištěním, státní sociální 

podporou a sociálními službami. Sociální služby jsou podrobněji definovány 

legislativou než jiné služby a díky tomu jsou více závislé na politickém rozhodování 

státu, krajů a obcí (Matoušek, 2007). Instituce poskytující sociální služby jsou jednak 

veřejnoprávní (stát, kraje, obce) a jednak soukromoprávní (nestátní organizace). Ale 

vždy je to stát, který služby reguluje a zároveň garantuje. 

Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to 

s cílem zlepšit jejich kvalitu života, případně je v maximální možné míře do společnosti 

začlenit, nebo společnost chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální 

služby proto zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, 

případně zájmy širšího společenství (Matoušek, 2007). 
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1.2 Zákon o sociálních službách 

 

Práce na novém zákoně o sociálních službách začala už v roce 1994, ale teprve 

v květnu roku 2006 byl přijat nový zákon a vydán ve Sbírce zákonů pod číslem 

108/2006 Sb., který je účinný od 1. 1. 2007. Zákon zavádí nový systém sociálních 

služeb (sociální poradenství, péči a sociální prevenci) a také klade velký důraz na 

dodržování lidských práv a základních svobod osob, jak se můžeme dočíst přímo 

z ustanovení § 2 zákona: „ Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního 

sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího 

předcházení. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních 

služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně 

určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich 

samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému 

setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální 

začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě 

takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a 

základních svobod osob.“ 

Hlavním posláním sociální služby je prostřednictvím poskytnutí potřebné 

podpory a pomoci umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci (tj. sociálně 

vyloučení či sociálním vyloučením ohrožení), zůstat rovnocennými členy společnost, žít 

běžným způsobem života v přirozeném sociálním prostředí, využívat zdroje dostupné ve 

společnosti, žít nezávisle a důstojně. Poskytovaná pomoc by měla být dle zákona 

dostupná, efektivní, kvalitní, bezpečná pro uživatele a hospodárná (Jabůrková a kol., 

2007). 

 

 

Sociální služby lze rozdělit podle cíle a zaměření do 3 skupin: 

1) sociální poradenství – dle §37 se jedná o: a) základní sociální poradenství 

(je povinen poskytnout každý poskytovatel sociálních služeb) a za b) odborné sociální 

poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní 

činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb 
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jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se 

zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských 

poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro 

osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; 

zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

b) sociálně terapeutické činnosti, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

2) služby sociální péče – dle § 38: Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit 

jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře 

zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, 

zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Patří sem: osobní asistence, pečovatelská 

služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného 

bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, domovy 

pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče. 

3) služby sociální prevence – dle § 53: Služby sociální prevence napomáhají zabránit 

sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, 

životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné 

fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich 

nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů. Patří sem: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické 

služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční 

centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, 

služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 
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aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické 

dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace. 

Sociální služby lze poskytovat v těchto formách:  

a) pobytové, 

b) ambulantní,  

c) terénní.  

 

Koncept sociálního vyloučení se objevil v 70. letech ve Francii, kdy byl poprvé 

použit pro specifickou situaci určitých skupin obyvatel žijících na okraji společnosti, 

kteří byli odříznuti od pracovních příležitostí a zároveň od záchranné sítě státní sociální 

pomoci. Existují tři možné pohledy na sociální vyloučení:  

 

1) Redistribuční - zdůrazňuje sociální vlivy, které tuto situaci způsobují (mezi ně 

řadí například existující nerovnost ve společnosti) a zaměřuje se na osoby žijící 

v chudobě.  

 

2) Etický - zdůrazňuje kriminální chování a morální úpadek celých sociálních 

skupin či obyvatel městských čtvrtí, které se ocitly v sociálním vyloučení.  

 

3) Integračním - sociální vyloučení je zde chápáno jako totožné s vyloučením 

z trhu práce.  

 

Sociální vyloučení tedy můžeme definovat (při vědomí různých způsobů užívání 

tohoto pojmu) jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni 

přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a 

politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně 

důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je 

diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou 

odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem 

sociálního vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na 

sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí (ghettech), nízká 

kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na 
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podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž 

patří například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity 

beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální 

situaci. Můžeme tedy shrnout, že nejvíce sociálně ohroženými jsou osoby nevzdělané, 

nezaměstnané, handicapované, příslušníci menšin, osoby v obtížné situaci. 

 

 

 

1.3 Domovy se zvláštním režimem v systému sociálních služeb 

 

Domovy se zvláštním režimem 

Podle § 50: V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění 

nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí 

a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v 

těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým 

potřebám těchto osob. 

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
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1.4 Kompetence sociálních pracovníků  

 

„Základním nástrojem, který sociální pracovník ve své práci používá, je totiž 

jeho vlastní osobnost“ (Matoušek, 2003, s. 26). 

Psychologický slovník udává pod pojmem kompetence schopnost, způsobilost 

nebo kvalifikaci (Hartl, Hartlová, 2000). Podle Mlčáka (2005) kompetence v nejširším 

významu vyjadřuje schopnost či způsobilost chovat se určitým pozorovatelným 

způsobem. Dle Havrdové (1999) je kompetentní sociální pracovník ten, který je 

vybaven pravomocí vykonávat práci jednak jako absolvent odborného vzdělání, jednak 

jako člen sociální organizace a ten, kdo je schopen ve svém povolání jednat v souladu 

s uznávanou profesionální rolí. Jedná se o konsenzus toho, jak a co sociální pracovník 

koná při práci s klienty v organizaci, jak se tedy jeho profesionální kompetence 

realizuje v konkrétních situacích. 

 

Profesní kompetence lze rozdělit do tří velkých oblastí (Mlčák, 2005): 

1. kompetence ve vztahu ke klientům, 

2. kompetence ve vztahu k pracovní organizaci a pracovnímu týmu, 

3. kompetence ve vztahu k systému sociálních služeb. 

 

Do těchto oblastí spadají další kompetence sociálních pracovníků, které se navzájem 

doplňují a mísí. Jde o psychologické a sociální kompetence: služba druhým vyžaduje 

určité osobnostní dispozice, proto práce v pomáhajících profesích není pro každého. 

Dále se myslí na hodnoty a postoje: postoje si utváříme celý život, vznikají ze 

zkušeností, které mohou být pozitivní či negativní. Člověk bez 

hodnotového/postojového žebříčku sociální práci může vykonávat jen ztěžka. Hodnoty 

ovlivňují, jakou metodu práce sociální pracovník použije, a jsou klíčové při řešení 

etických dilemat. 

 

Mlčák (2005) uvádí tyto etická dilemata: 

A. Etická dilemata v přímé péči 

1) důvěra klienta a jeho soukromí, 

2) sebeurčení a paternalismus, 

3) rozdělení loajality – klient x zaměstnavatel, 
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4) profesionální hranice a konflikt zájmu, 

5) profesionální a osobní hodnoty. 

 

B. Etická dilemata v nepřímé péči 

1) přidělení omezujících zdrojů, 

2) státní a privátní odpovědnost za zabezpečení služeb, 

3) shoda s právními normami a směrnicemi, 

4) výzkum a hodnocení, 

5) užití klamných prostředků, 

6) poskytování informací o neetickém či chybném chování kolegů. 

 

 

1.4.1 Komunikace  

 

Mezi další kompetence sociálních pracovníků patří komunikace. Tu rozlišujeme 

na verbální, neverbální (nonverbální, řeč těla) a komunikaci činem. Neverbální 

komunikace vyjadřuje: emoce, pocity, nálady, postoje, ovlivnění postoje partner atd. a 

slouží: k vyjádření emocí, k vyjádření příslušnosti ke skupině či generaci, 

k uměleckému vyjádření. Do neverbální komunikace patří: mimika (výrazy v obličeji), 

proxemika (vzdálenost mezi lidmi), haptika (dotyk), posturologie (postoj těla), kinezika 

(pohyb), gestika, paralingvistika (hlasitost, tempo, objem, tóny řeči), teritorialita 

(prostředí – čistota kanceláře, oblíbený stůl v restauraci). Dále si můžeme všímat 

pohledy očí (nejčastější, ne nadarmo se říká „oko je oknem do duše“), vzhledu (image – 

líčení, styl oblečení), vůně nebo zacházení s předmětem (pracovní pomůcky, jak řídíme 

auto aj.). 

Verbální komunikací rozumíme komunikaci pomocí slov a to jak mluvených, 

tak psaných. Plaňava (2005) udává, že v České republice každý středoškolsky vzdělaný 

člověk průměrně používá devět až deset tisíc slov a dalším dvaceti tisícům pasivně 

rozumí. Sociální pracovník by měl znát správné významy slov (denotace) a jejich 

vhodné použití. V některých sociálních vrstvách, profesích či oblastech může být 

používán slang (nespisovný jazyk) neboli speciální slovník. Ten se sociálním 
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pracovníkům hodí v případě, že komunikují například s narkomany, bezdomovci, 

skinhead aj. Během poradenské činnosti se pracovník vyhne možnému nedorozumění.  

Konotací se rozumí, že slova mohou u každého člověka vyvolat jiné emoce. 

Každý je jinak (kladně nebo záporně) hodnotí, což může vést ke konfliktům. Dobře se 

dá konotace vysvětlit na slovu „matka“. Někomu se během rozhovoru vybaví 

ochraňující, citlivá a starostlivá žena, jinému chladná, trestající a nespravedlivá. 

Při komunikaci je velmi důležitý způsob kladení otázek. Při poradenství se 

nedoporučuje kladení uzavřených otázek. To jsou takové, na které se odpovídá ano 

nebo ne, nevím či nechci odpovídat. Klient se při takovémto dotazování může cítit 

nepříjemně, jako u výslechu, a ve snaze bránit/chránit se použije lež. 

 

Příklady uzavřených otázek (Quisová, 2009, s. 35): 

 Pobíráte sociální dávky? 

 Jste v evidenci úřadu práce? 

 Chcete svoji situaci řešit? 

 

Proto je vhodnější používat otázky otevřené. „Ty poskytují klientovi 

manévrovací prostor a také mu umožňují, aby komunikace směřovala k tématu, které je 

pro něj důležité. Otevřené otázky uvolňují atmosféru, umožňují se rozhovořit, diskutovat 

nebo jen tak povídat“ (Quisová, 2009, s. 35). 

 

Typy otevřených otázek: 

 Co to pro vás znamená? 

 Na koho se můžete spolehnout? 

 Řekněte mi o tom více. 

 Povězte mi něco o své práci. 

 Jaké máte výhrady? 

 

1.4.2 Komunikace s osobami s poruchami autistického spektra 

 

Denně komunikujeme s mnoha lidmi, ale každé dorozumívání má svá specifika. 

Jinak se bavíme s prodavačkou v obchodě, jinak s rodiči, s kamarády a jinak s učiteli. 
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Jiný druh komunikace používáme i v Domově se zvláštním režimem pro osoby 

s autismem. Ne každý klient (osoba s autismem) umí mluvit. Mnoho osob také 

nerozumí ironii a dvojsmyslům. Pro osoby s autismem jsou slova příliš abstraktní.  

Pro komunikaci s nemluvícími osobami s PAS (poruchy autistického spektra) 

používáme různé pomůcky. Časté bývají fotografie osob nebo činností podobně se 

používají piktogramy s nápisem. Jak uvádí Thorová (2006) vizuální podpora zmírňuje 

handicap v paměťových, komunikačních a abstraktních schopnostech a vede ke zvýšení 

samostatnosti a pocitu jistoty. Vizualizace zajišťuje určitou předvídatelnost. Když se 

autistické dítě naučí komunikovat, nedochází k jinak tak častým incidentům (záchvaty 

zuřivosti, agresivní chování, nadávky aj.).  

 

1.5 Specifika práce sociálního pracovníka 

 

Zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) definuje předpoklady pro 

výkon povolání sociálního pracovníka v § 109 - § 111. Tyto paragrafy uvádí, že sociální 

pracovník musí být způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, zdravotně způsobilý a 

musí mít vzdělání podle tohoto zákona. Odbornou způsobilostí k výkonu povolání 

sociálního pracovníka je vyšší odborné vzdělání (DiS.); vysokoškolské vzdělání (Bc., 

Mgr. a navazující tituly); absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzu v celkovém 

rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání nejméně 5 let, za podmínky 

ukončeného vysokoškolského vzdělání. Pokud někdo pracuje jako sociální pracovník a 

nemá požadovanou kvalifikaci, s účinností tohoto zákona si ji musí doplnit: a) do pěti 

let, není-li absolvent střední školy v oboru sociálně právním; b) do deseti let, je-li 

absolvent střední školy v oboru sociálně právním. Zákon neplatí pro zaměstnance starší 

padesáti, respektive 55 let, u nichž se kvalifikační požadavek považuje za splněný. 

Zákon také uvádí, že zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníkovi 

další vzdělání prostřednictvím akreditovaných kurzu, stáží, účastí na školících akcích, 

specializačních vzděláváních pořádaných vysokými a vyššími odbornými školami (24 

hodin/rok), které obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci. Dokladem o absolvování 

dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání 

pořádalo. Podle zákona je pracovníkem v sociálních službách také ten, kdo vykonává 
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pečovatelskou činnost v domácnosti uživatele nebo ten, kdo vykonává sociální činnost 

pod dohledem sociálního pracovníka. 

Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy 

včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální 

péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v 

sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, 

depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální 

rehabilitace. 

 Podle § 116 je pracovníkem v sociálních službách ten, kdo vykonává: 

 a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních 

sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při 

osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování 

čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, 

vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování 

psychosociálních potřeb, 

 

 b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a 

upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a 

rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění 

volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých 

schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a 

kulturní činnosti, 

 

 c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací 

spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní 

péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod 

vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a 

společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní 

koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, 

 

 d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, 

depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při 
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci 

při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
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2. Autismus 

2.1 Definice a historie autismu  

 

Autismus vychází z řeckého slova „autos“, které znamená sám. Název pro tuto 

pervazivně vývojovou poruchu některých mozkových funkcí poprvé použil v roce 1911 

švýcarský psychiatr Eugene Bleuler k pojmenování jednoho ze symptomů schizofrenie. 

V roce 1943 na něj navázal americký dětský psycholog Leo Kanner, který si všiml 

podobně zvláštního chování u skupinky dětí. Jejich chování popsal tak, že 

nevyhledávají společnost, žijí v jakémsi svém vnitřním světě, náš svět je nezajímá. 

Dokážou se obejít bez lásky a přátelství. „Více než o lidi se zajímají o věci. Nereagují 

na volání jménem a nerušeně pokračují ve své činnosti. Vyhýbají se očnímu kontaktu a 

nikdy se nedívají do obličeje. Konverzace, která probíhá v blízkosti dítěte, je nevyrušuje. 

Pokud osoba na sebe chce upoutat pozornost, musí zašlápnout nebo sebrat objekt, se 

kterým si dítě hraje. Objeví se vztek, ale ne na osobu, která to udělala, nýbrž na 

konkrétní chodidlo nebo ruku. Na osobu se nepodívají, nepromluví. Ta samá situace je 

se špendlíkem. Vždy se rozzlobí na špendlík, který ho píchl, nikoli na člověka, který to 

udělal“ (Kanner, 1972 In Thorová, 2006, s. 36). 

Vídeňský pediatr Hans Asperger nezávisle na Kannerovi popsal ve své 

doktorské práci v roce 1944 totožné symptomy s podobnými projevy. U čtyř chlapců si 

povšiml zvláštního sociálního chování, zvláštnosti v komunikaci při bohatě rozvinuté 

řeči, vysokou míru intelektu, motorickou neobratnost a ulpívavé, omezené zájmy 

(Thorová, 2006). Dnes je z těchto popisů zřejmé, že Leo Kanner popisoval děti s těžší 

formou autismu a Hans Asperger děti s mírnější formou autismu – s Aspergerovým 

syndromem. Přestože oba dva publikovali ve stejné době, nikdy se spolu nepotkali. 

Co je příčinou autismu není dosud přesně známo a teorie vzniku jsou různé. Jisté 

je pouze to, že se jedná o neurologickou poruchu, která se projevuje v chování. Až u 

poloviny osob s dětským autismem byly zjištěny nespecifické projevy mozkového 

poškození. Jedná se o abnormity mozečkové a mozkové kůry, abnormní EEG nález aj. 
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2.2 Pervazivní vývojová porucha 

 

Výrazem pervazivní vývojové poruchy rozumějme
1
 jako všepronikající. To 

znamená, že vývoj dítěte je narušen do hloubky a to v mnoha směrech. Od 

sedmdesátých let dvacátého století se používá termín triáda poškození
2
. Narušeny jsou 

především oblasti komunikace (verbální i nonverbální), sociální interakce 

a představivosti (problém hry, správné použití předmětu). Z tohoto důvodu dítě správně 

nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. 

Pervazivní vývojové poruchy najdeme v desátém vydání Mezinárodní 

klasifikace nemocí
3
 pod písmenem F, což jsou duševní nemoci a poruchy chování. 

MKN-10 (1992) vymezuje autismus jako hluboko zasahující vývojovou poruchu, která 

je definována abnormálním či omezeným vývojem a manifestuje se před třetím rokem 

života dítěte. Vedle toho je charakterizována narušenou funkční schopností 

v následujících třech oblastech: sociální interakce, komunikace a omezené repetitivní 

chování. Ve Spojených státech amerických pak platí kritéria vydávaná Americkou 

psychiatrickou asociací DSM-IV
4
, 1994. „Diagnostická kritéria DSM-IV se však zdají 

být lépe využitelná v praxi. Jsou přehlednější, lépe definovaná a pro praktické využití 

srozumitelnější“ (Thorová, 2006, s. 60). Do MKN-10 patří navíc Hyperaktivní porucha 

s mentální retardací a stereotypními pohyby a Atypický autismus. Ten se u DSM-IV 

řadí ke kategorii Pervazivní vývojová porucha jinak nespecifikovaná. 

Pervazivní vývojové poruchy se projeví již v prvních letech života, jejich 

diagnostika je ale velmi obtížná. Různorodost symptomů se liší jak v síle, tak i 

v četnosti. Některé klasické projevy mohou chybět úplně, jiné jsou výrazně opožděné. 

Projevy dítěte se mění s věkem. Diagnostika autismu si vyžaduje dobrou znalost 

vývojové psychologie, psychopatologie a klinické zkušenosti. Je zde samozřejmě vítaná 

spolupráce speciálního pedagoga. Diagnostikuje se vždy na základě celkového vzorce 

chování ve specifických oblastech (triáda poškození), nikdy ne na základě několika 

projevů (Thorová, 2006).  

                                                
1 Pervasive Developmental Disorders – PDDs. 
2 Tento pojem poprvé použila britská psychiatrička Lorna Wingová. 
3 Mezinárodní klasifikace nemocí je vydávána Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která je 

všeobecně uznávaná. 
4 Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, anglicky Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (odtud zkratka DSM). 
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Tabulka 1 – Terminologické rozdíly 

 

Podmnožinu pervazivních vývojových poruch tvoří termín poruchy autistického 

spektra (dále jen PAS). Tento termín byl použit Lornou Wingovou a Judith Gouldovou 

v roce 1979, když se věnovaly problematice zařazení osob do určité diagnostické 

kategorie. Tento termín je dnes zaběhnut nejen v České republice, ale i ve světě. Osoby 

s PAS mají různou jazykovou vybavenost (mutismus, echolálie), intelektovou schopnost 

(mentální retardace, nerovnoměrný vývoj), různý stupeň zájmů o sociální kontakt 

(problémové chování, závislost na osobě blízké, aktivita, formálnost). Je důležité vědět, 

že nikde na světě nenajdeme dvě totožné osoby se stejnými symptomy. Každý člověk je 

jedinečný a u osob s PAS to platí dvojnásob. 

Epidemiologické studie uvádějí 15 - 25 případů autismu na 10 000 narozených 

dětí (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 

15 - 20 000 osob s autismem. To znamená, že každý rok se narodí v České republice 

okolo 200 dětí s autismem a pervazivně vývojovými (Thorová, 2006). 

Na význam genetických faktorů upozorňuji studie rodin a dvojčat. „Sourozenci 

dětí s autismem mají také zvýšené riziko výskytu autismu. Asi jeden z dvaceti sourozenců 

s autismem trpí také autismem (v ostatní populaci je poměr jeden ku tisíci). Studie 

dvojčat přesvědčivě dokázaly, že výskyt autismu je vyšší u jednovaječných než 

MKN-10 (1992) DSM-IV (1994) 

Dětský autismus Autistická porucha 

Atypický autismus Pervazivní vývojová porucha jinak 

nespecifikovaná (F84,9) 

Rettův syndrom Rettova porucha 

Jiná desintegrační porucha v dětství Desintegrační porucha v dětství 

Hyperaktivní porucha sdružená s mentální 

retardací a stereotypními pohyby 

 

Aspergerův syndrom Aspergerova porucha 

Jiné pervazivní vývojové poruchy Pervazivní vývojová porucha jinak 

nespecifikovaná 

Pervazivní vývojová porucha 

nespecifikovaná 

Pervazivní vývojová porucha jinak 

nespecifikovaná 
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u dvojvaječných dvojčat. Tento poznatek podporuje předpoklad o silném genetickém 

příspěvku ke vzniku autismu“ (Gillberg, Peeters 1998, s. 53-54). 

 

2.3 Dětský autismus – F84.0 

 

Dětský autismus byl poprvé popsán Leo Kannerem (viz kapitola 2.1) a jeho 

popis je platný dodnes. Jen byla rozšířena kritéria a do dětského autismu jsou dnes 

zahrnovány i děti s různými stupni mentální retardace. Dětský autismus se vyskytuje u 

2 až 20 dětí na 10 000 a postihuje čtyřikrát až pětkrát častěji chlapce než dívky. 

Etiologie této poruchy není jednoznačná, víme však, že genetické dispozice jsou jednou 

z příčin. Díky organickému poškození mozku se u osob s dětským autismem častěji 

vyskytuje epilepsie. 

Narušený vývoj se obvykle projeví před věkem tří let. Je charakteristický 

především opakujícími se způsoby chování, zájmy a aktivitami. Dítě trvá na svých 

denních rituálech. U dětí s dětským autismem se může objevit sebeagrese (např. kousání 

do rukou, štípání do krku atd.). Dítě nekomunikuje, společnost dětí i dospělých je mu 

cizí. Můžeme zde hovořit o tzv. „extrémní osamělosti“, která však při správném 

přístupu a s pomocí času vymizí. Když dítě něco potřebuje, bere si ruku dospělého 

k naplnění svých potřeb. Obvykle zde chybí oční kontakt. Komunikace je silně narušena 

(kolem 30 % dětí nemluví vůbec), pokud nějaká komunikace je, tak řeč je často 

monotónní nebo dítě používá jen pár naučených slov nebo vět, která stále opakuje 

dokola (echolálie). Objevuje se zvláštní intonace a ton hlasu, špatná artikulace. Chybí 

gesta a mimice komunikační význam. Dítě není schopno konverzace a vyhýbá se 

očnímu kontaktu (nemusí být pravidlem). Hra je zde velmi nápadná, protože dítě 

nepoužívá hračky tak, jak by správně mělo – chybí mu fantazie, tvořivost a spontaneita. 

Dítě se soustředí jen na určitý detail. 

Stupeň závažnosti poruchy u dětského autismu bývá různý. Můžeme mít mírnou 

formu (málo mírných symptomů), střední až těžkou formu (velké množství závažných 

symptomů). Mezi těžké formy řadíme nízko funkční autismus, který se projevuje 

příznaky neschopnosti slovního vyjadřování (nemluví buď vůbec nebo jen ve formě 

echolálie), vysoce stereotypními projevy, často je zde výrazné problémové chování 

(agrese, sebezraňování, destrukce). Celkové schopnosti spadají do pásma těžké mentální 
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retardace. Při spolupráci jsou často negativističtí či pasivní. U středně funkčního 

autismu vidíme problémy v navazování kontaktů, v sociální komunikaci jsou až 

pasivní. Používají pohybové stereotypie, častým pokynům rozumí, ne vždy je ale splní. 

Řeč sice ovládají, ale s chybnými zájmeny, echolálií, slovní salát, neobratnost a další 

zvláštnosti. Při spolupráci je dobré dítě motivovat (sladkost, oblíbená hračka či činnost). 

Rozumové schopnosti jsou na úrovni lehké až středně těžké mentální retardace. Při 

mírnější formě dětského autismu mluvíme o vysoce funkčním autismu. Jak uvádí 

Čadilová, Jůn, Thorová (2007) jsou jeho projevy spíše charakteru nerovnoměrného 

osobnostního vývoje a psychomotorických dovedností (poruchy řeči, aktivity, 

pozornosti s mírnější variantou problémového chování, případně spojeno s lehkou 

mentální retardací). Sociální a komunikační funkce bývají zachovány. Dítě dobře 

rozumí řeči, při rozhovoru ulpívá na svých oblíbených tématech, nechápe sociální 

normu. V kolektivu má problémy díky svému neustálému organizování. Při hře není 

schopen rozlišovat realitu od fantazie. Celkové schopnosti jsou hraniční, v pásmu 

normy a mohou být až nadprůměrné. Je dokázáno, že jen malé procento lidí s vysoce 

funkčním autismem je schopno se o sebe v dospělosti postarat. 

 

2.4 Atypický autismus – F84.1 

 

Diagnóza atypického autismu je specifická ve své různorodosti symptomů. 

Jak již jsem se zmínila výše, autismus diagnostikujeme pomocí tzv. diagnostické triády 

a v případě atypického autismu je jedna z těchto oblastí méně narušena. To znamená, že 

dítě splňuje jen některá kritéria pro dětský autismus. Jinak řečeno: tato diagnostická 

kategorie vznikla na základě potřeby zařadit děti, které se projevují jako autistické 

(ale nemůže jim být diagnostikován dětský autismus) do nějaké kategorie. Přesto zde 

najdeme několik symptomů, které jsou společné pro dětský autismus. Jedná se 

o specifické sociální, emocionální a behaviorální symptomy. Sociální dovednosti bývají 

narušeny méně, než u klasického autismu, avšak dítě má problémy v navazování vztahů 

s vrstevníky. Často se zde objevují znaky přecitlivělosti na specifické vnější podněty 

(zvuk vysavače, sanitky). Nemusejí tu být vždy přítomny stereotypní zájmy nebo 

pohybové stereotypie. Často se mohou první příznaky (symptomy) projevit až po třetím 

roce dítěte. 
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Diagnostický manuál DSM-IV termín atypický autismus nezná. DSM-IV uvádí 

tzv. pervazivní vývojovou poruchu nespecifikovanou. Jak v DSM-IV, tak v MKN-10 

není popis symptomů zcela vyhovující a mnozí diagnostici mají problém s odlišením 

dětského a atypického autismu. 

 

2.5 Rettův syndrom – F84.2 

 

Rettův syndrom se liší od pervazivních vývojových poruch tím, že jde o 

progresivní onemocnění se známou etiologií, která připadá pouze na dívky. V roce 1999 

byl rozpoznán gen (MECP2), který stojí za příčinou vzniku Rettova syndromu. Jak 

uvádí Thorová (2006, s. 212) „je tento gen situován na distálním dlouhém raménku X 

chromozomu, který je podle dosavadních výzkumů odpovědný až za 80 % případů 

vzniku. U zbylých 20% dívčí populace není díky dosavadním vědeckým znalostem gen 

potvrzen, ale jsou splněna klinická kritéria. Syndrom v klasické formě postihuje pouze 

dívky, u chlapců gen způsobuje těžkou encefalopatii (nedisponují druhým nenarušeným 

X chromozomem), takže plod nebo novorozenec nepřežije“. Dosavadní výzkumy hovoří 

o výskytu 0,007 %, přičemž v České republice se ročně narodí pět až šest dívek 

s Rettovým syndromem.  

Pro Rettův syndrom je typický normální prenatální a perinatální vývoj a 

psychomotorický vývoj do šestého měsíce věku. Mezi sedmým až osmnáctým měsícem 

věku se objevuje částečná nebo úplná ztráta řeči, je zpomalen motorický vývoj, dítě 

nesedí, nechodí, zpomaluje se růst hlavičky. Zároveň dochází k prohlubování 

autistických symptomů. Postupně se vytrácejí osvojené dovednosti. Téměř vždy je 

výsledkem těžká mentální retardace. Typickým znakem Rettova syndromu jsou 

kroutivé či svíravé pohyby rukou. 
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„Rettův syndrom je velmi často doprovázen epilepsií
5
 (udává se 80%). Na rozdíl 

od těžké mentální retardace, u které se epilepsie vyskytuje kolem 0,8 roku dítěte, se při 

Rettově syndromu objevuje až kolem čtvrtého roku. Dívky s Rettovým syndromem se 

podle dosavadních výzkumů dožívají 40 až 50 let“ (Thorová, 2006, s. 214). 

 

MKN-10 (1996) uvádí pro Rettův syndrom následující diagnostická kritéria (Hrdlička, 

Komárek, 2004, s. 53): 

a) prenatální a perinatální období je zdánlivě normální a zdánlivě normální je 

i psychomotorický vývoj během prvních 5 měsíců a obvod hlavy při narození je rovněž 

normální, 

b) dochází ke zpomalení růstu hlavy mezi pěti měsíci a čtyřmi lety a ke ztrátě získaných 

funkčních manuálních dovedností mezi pěti a třiceti měsíci, což je zároveň spojeno s 

komunikační dysfunkcí a zhoršenou sociální interakcí a chabě koordinovanou 

(nestabilní) chůzí a/nebo pohyby trupu, 

c) je těžce postižena expresivní a receptivní řeč a dochází k těžké psychomotorické 

retardaci, 

d) dochází ke stereotypním pohybům rukou kolem střední osy (jako je např. kroutivé 

svírání rukou nebo "mycích" pohybů rukou) v době, kdy se objevila ztráta účelových 

pohybů rukou nebo později. 

                                                
5 Jak uvádí Praktický slovník medicíny (Vokurka, Hugo, 2004, s. 110 – 111) „Epilepsie: skupina poruch 
mozku projevující se opakovanými záchvaty různého charakteru. Záchvaty jsou způsobeny výbojem 

v elektrické činnosti určité částí nervových buněk a mohou se projevovat poruchami vědomí a vnímání, 

křečemi, vegetativními projevy a psychickými příznaky. Klasickým záchvatem je tzv. grand mal s náhlým 

bezvědomím, křečemi, pomočením, pokousáním. K jiným záchvatům patří petit mal, mrákotné stavy, 

záškuby v určitých svalových skupinách bez ztráty vědomí, čichové záchvaty aj. Charakter záchvatu závisí 

na místě, které je v mozku postiženo, a liší se též s věkem pacienta. Příčina epilepsie je někdy neznámá, 

jindy je důsledkem jiného onemocnění mozku, např. nádoru, poranění (sekundární e.). K diagnóze se mj. 

používá EEG. Nelze-li příčinu odstranit nebo není-li známa, používají se k léčbě antiepileptika. Starší 

český název je padoucnice“. 



28 

 

2.6 Aspergerův syndrom – F84.5 

 

„Abyste se stali vynikajícím vědcem nebo skvělým umělce, musíte mít alespoň 

nějaké znaky Aspergerova syndromu, které vám umožní odpoutat se od tohoto světa.“ 

Hans Asperger 

Aspergerův syndrom je řazen mezi poruchy autistického spektra. Je nazván 

podle svého objevitele Hanse Aspergera, který ho popsal roku 1944. Termín však do 

praxe zavedla v roce 1981 Lorna Wingová, nahradila tak název autistická psychopatie, 

který zavedl právě sám Hans Asperger. 

Dodnes odborníci nevědí jak vymezit rozdíl mezi Aspergerovým syndromem a 

vysoce funkčním autismem. Někteří považují Aspergerův syndrom za méně závažnou 

formu autismu. Aspergerův syndrom se primárně liší od autismu tím, že se u této 

poruchy nevyskytuje celkové zpoždění řeči ani kognitivního vývoje.  

„Aspergerův syndrom má mnoho forem. Intelekt u osob s Aspergerovým 

syndromem je v pásmu normy, má však vliv na dosaženou úroveň vzdělání a úroveň 

sebeobslužných dovedností, ale není již zaručeným prediktorem plně samostatného 

života v dospělosti. Z mnoha studií vyplývá, že jen menšina lidí s Aspergerovým 

syndromem si najde práci nebo založí rodinu“ (Thorová, 2006, s. 185). V České 

republice se ročně narodí kolem dvou stovek dětí s Aspergerovým syndromem.  

Na okolí mohou působit jako podivíni, samotáři. Oproti autistům mohou toužit 

po tom, mít přátele, ale kvůli nápadnostem je pro ně obtížné toho dosáhnout a bývají 

z toho frustrováni (Hrdlička, Komárek, 2004). V komunikaci nejsou schopni pochopit 

humor, metafory, ironii. Řeč je formálně správná avšak nápadná (monotónnost, pomalé 

nebo rychlé tempo řeči). Děti s Aspergerovým syndromem mívají problémy v chápání 

sociálních situací, obtížně se vžívají do myšlení a pocitů druhých lidí. Výběr jejich 

zájmů má úzký a ulpívavý charakter. Mezi oblíbené okruhy zájmů patří technické věci, 

počítače, matematické úlohy, vědy o vesmíru, DNA, historie, šachy, mapy, dopravní 

prostředky a značení. V podstatě vše, v čem lze vypozorovat určitý řád či prvky 

opakování (Thorová, 2006). Jako další diagnostické kritérium je motorická neobratnost 

(problémy s rovnováhou, abnormality chůze, jemná motorika je častěji méně postižena 

než hrubá). Ve Velké Británii existuje organizace The Cambridge Lifespan Asperger 

Syndorme Services (CLASS), která pracuje s dospělými (tzn. staršími 18 let) pacienty 
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trpícími Aspergerovým syndromem. Tato organizace vypracovala seznam deseti 

jednoduchých otázek, které napomáhají při identifikaci osob, které vykazují obecné 

charakteristiky pacientů s Aspergerovým syndromem (Chaloupková, J. Jak rozpoznat 

Aspergerův syndrom. In: Dobromysl [online]. [cit. 2014–04–05]. Dostupné z: 

<http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=622>):  

 sociální situace mě matou, 

 je pro mě obtížné jen tak nezávazně a „o ničem“ s někým pohovořit, 

 ve škole jsem neměl rád slohové práce, které vyžadovaly představivost, 

 jsem dobrý při zachycování detailů a sbírání informací, 

 je pro mě obtížné přijít na to, o čem druzí lidé přemýšlejí nebo co cítí, 

 jsem schopen zaměřit se na některé věci po velmi dlouhou dobu, 

 lidé o mě často říkají, že jsem hrubý, ačkoli to tak nebylo míněno, 

 mé zájmy jsou neobvykle intenzivní a velmi úzce zaměřené, 

 některé věci dělám nepružným způsobem, tyto postupy často opakuji, 

 vždy jsem měl problém s navazováním přátelství. 

 

Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem je náročná. K postižení se mohou 

přidružit poruchy chování a poruchy pozornosti, hyperaktivita a neschopnost kontroly 

nad emocemi. Některé děti jsou schopny dokončit běžnou základní školu, u jiných se 

projeví obtíže již v mateřských školách. Proto je pro některé děti vhodnější docházka do 

speciální školy, kde mají k dispozici svého asistenta. 

Podobně jako dětský autismus, který podle míry symptomů dále dělíme na nízko 

funkční, středně a vysoko funkční, můžeme orientačně popsat úroveň protipólů v úrovni 

adaptability u lidí s Aspergerovým syndromem (Thorová, 2006). 

 

Nízko funkční Aspergerův syndrom 

Problémové chování – obtížná výchovná usměrnitelnost, negativismus, 

vyžadování rituálů od ostatních, nutnost dodržování rituálů se zřetelnou úzkostí, 

výrazné a obtížně odklonitelné repetitivní chování včetně pohybových stereotypií, 

nepřiměřená emoční reaktivita – destruktivní chování, nízká frustrační tolerance. 

Sociální a komunikační chování – nutkavé navazování kontaktu bez ohledu na 

druhé osoby, agresivita, zarputilá ignorance či odmítání spolupráce, sociální 

izolovanost, provokativní chování, neustálá snaha testovat hranice, odmítání kontaktu 
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s druhými lidmi, emoční chlad a odstup. Podprůměrné intelektové schopnosti, 

hyperaktivita, poruchy pozornosti, těžká dyspraxie. 

 

Vysoce funkční Aspergerův syndrom 

Sociální naivita, pasivita, schopnost spolupráce, přiměřená nebo pouze mírně 

odlišná emoční reaktivita, chybí výrazně problémové chování, průměrné a nadprůměrné 

intelektové schopnosti, vyhraněné zájmy jsou přerušitelné, ochota věnovat se jiným 

činnostem, zachovaná sociálně-emoční vzájemnost. 

 

Kritéria pro Aspergerův syndrom 

1. Kvalitativní narušení sociální interakce - AS je charakterizován stejným typem 

kvalitativních poruch sociální interakce jako autismus. 

2. Omezené, opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity - stejný 

obraz jako autismus. 

3. Porucha způsobuje klinicky významné poruchy v oblasti sociálního a profesního 

fungování i v dalších významných životních situacích. 

4. Není opožděný vývoj řeči - první slůvka před druhým rokem, věty 

s komunikačním významem před třetím rokem. 

5. Kognitivní vývoj (intelekt) je v normě, sebeobslužné dovednosti jsou přiměřené 

věku, stejně jako adaptivní chování (kromě sociálního) a explorativní chování 

motivované zvědavostí. 

6. Dyspraxie (nemotornost) - není podmínkou diagnózy. 
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3. Pracovníci v přímé péči 

 

V této kapitole se chci zaměřit na všechny pracovníky pomáhajících profesí. 

Jsou to právě oni, kteří vynakládají veliké úsilí (psychické i fyzické) a snahu, aby 

pomohli těm, kteří to potřebují. Ať už se jedná o bezdomovce, seniory, závislé na 

drogách, matky samoživitelky, vězně, handicapované, ohroženou mládež aj. Přesto, že 

mají svůj život, musí žít i životy těch druhých, těch, kteří je potřebují, kterým pomáhají.  

Zásadní vliv na průběh sociální služby mají sami pracovníci. Oni nejlépe vědí, 

kde se vyskytují klady a zápory, kde a co je zapotřebí zlepšovat (zkvalitňovat, dle 

kvality standardů sociálních služeb). Lipsky (1980) pracovníky v přímé péči označuje 

za tzv. „úředníky první linie“ – lidé, kteří strategii zavádějí do praxe. Jde o pracovníky, 

kteří jsou během své práce v přímém kontaktu s občany (tváří v tvář) a díky tomu 

mohou uplatnit nezávislý úsudek. 

V Manuálu pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb se v souvislosti s personálním zajištěním a kvalitou služby se uvádí: „Kvalita 

služby je tedy přímo závislá na pracovnících – na jejich dovednostech, schopnostech, 

vzdělání, vedení a podpoře a také na podmínkách, které pro práci mají“ (Čámský, 

Krutilová, Sembdner, Sladký, 2008, s. 129). „Kromě zátěže, kterou představují 

klientova nereálná očekávání a jeho různá znevýhodnění, se mohou pracovníkovi stavět 

do cesty ještě systémové překážky – například neexistence nebo nedostupnost služeb, jež 

by klient potřeboval“ (Maroon, 2012, s. 7).    

Pracovník v sociálních službách je definován jako ten, kdo vykonává přímou 

obslužnou péči o uživatele (nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní 

hygieně, oblékání a udržování čistoty, manipulace s přístroji a pomůckami, podpora 

soběstačnosti, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, uspokojování 

psychosociálních potřeb) nebo základní výchovnou nepedagogickou činnost 

(prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, 

působení na vytváření a rozvoj pracovních návyků, provádění volnočasových aktivit 

formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní 

činnosti, provádění osobní asistence (§116). 

Jak již jsem zmínila výše, pomáhající profese se mohou podepsat na psychickém 

ale i fyzickém stavu pracovníka. Aby se předešlo v nejhorším případě syndromu 

vyhoření, je důležité navštěvovat supervize. 
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3.1 Syndrom vyhoření 

 

„Syndrom vyhoření (anglicky burn-out effect) by poprvé popsán v roce 1974 

(udává se i rok 1975) Herbertem  Freudenbergerem. Jedná se o metaforu, která je 

složena z  anglického slovesa to burn, které znamená hořet. Silný oheň, který 

symbolizuje vysokou motivaci a zájem, aktivitu a nasazení střídá anglické spojení burn-

out, jehož význam je dohořet, vyhasnout. Kde nic není, tj. kde již není materiál, který by 

živil hořící oheň, nemá již dál co hořet“ (Kebza, Šolcová, 2003 In Quisová, 2009, 

s. 59). Podobně je syndrom vyhoření ilustrován u Myrona D. Rushe (2003, s. 7): 

„pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím dvakrát více světla. Svíčka však zároveň 

dvakrát rychleji vyhoří. Tímto obrazem je možné věrně ilustrovat proces směřující k 

vyhoření. Lidé, kteří jím procházejí, zjišťují, že veškerá jejich duševní, emocionální a 

fyzická energie je vypotřebovaná. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat.“ 

Jeho užší zkoumání začalo v 70. a 80. letech minulého století. Původně se 

termínem „burnout“ označovali alkoholici a poté toxikomani, tedy lidé, kterým je vše 

lhostejné a jediný zájem se soustřeďuje na drogu.  Později se termínem označovali lidé, 

které dnes nazýváme „workoholici“
6
. Byla to doba, kdy se sociální struktury západního 

světa nově organizovaly, současně s hospodářským tlakem však mezi mladými lidmi, 

kteří tehdy zvolili zmíněné povolání, narůstalo vědomí odpovědnosti. Péče o nezajištěné 

skupiny se přesouvala na státní orgány. Současně se státní struktury pečující o zdraví 

a blaho více rozvinuly. Na sociální pracovníky bylo tedy naloženo více odpovědnosti 

a zároveň i nároků (Maroon, 2012). Často se hovoří o zklamaných nadějích a nekonečné 

obětavosti, která se proměnila v odcizení a lhostejnost vůči osudu klientů. 

 

Definic syndromu vyhoření je mnoho. Já zde pro představu představím jen 

některé: Pinesová a kol. (1981) definují vyhoření jako výsledek neustálého nebo 

opakovaného emočního tlaku spojeného s intenzivní účastí s lidmi po dlouhá období. 

Taková intenzivní účast je obvyklá zejména ve zdravotnických a školských profesích 

a v sociálních službách, kde je „náplní práce“ zabývat se psychickými, sociálními a 

tělesnými problémy druhých lidí. „Vyhoření je bolestivé zjištění, že již nedokážu 

                                                
6 „Člověk závislý na náročné a dlouhotrvající práci jako jiní na alkoholu, člověk, který nahradil svůj 

osobní život prací; cítí se na vrcholu prostřednictvím své práce; má pocit, že jeho možnosti neznají 

hranic, neumí přiměřeně relaxovat, je nespokojený bez hektické činnosti, má trvalé nutkání něco dělat, 

zařizovat, organizovat; zvýšenou činností si obstarává stres vedoucí k produkci adrenalinu a endorfinů“ 

(Psychologický slovník, 2004, s. 691). 
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pomáhat lidem v nouzi, že již v sobě nemají nic, z čeho by mohli rozdávat“ (Hawkins, 

Shohet, 2004, s. 33). „Jedná se o stav především psychického vyčerpání, zasahuje a 

ovlivňuje postoje, názory, výkonnost a profesionální chování. Vyhoření je tedy důsledek 

nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností“ 

(Quisová, 2009). Podle Kebzy a Šolcové (2003, s. 7) je syndrom vyhoření: „vyčerpání, 

pasivita a zklamání ve smyslu burnout syndromu se dostavuje jako reakce na převážně 

pracovní stres. Bývá popisován jako stav emocionálního vyčerpání vzniklý v důsledku 

nadměrných psychických a emocionálních nároků.“ 

Křivohlavý (1998, s. 48) ukazuje na vyhoření historicky. „Už v bibli v knize 

Kazatel 1,2 čteme: „Marnost nad marností, všechno je marnost“. Podobně je tomu 

u proroka Eliáše, který utíkal před královnou Jezábel. Ta ho vyhnala až na poušť, kde 

zcela vyčerpán upadá a žádá smrt. Připomenout také můžeme pověst o Sysifovi, který se 

snažil odvalit velký kámen na vysokou horu. Když byl skoro na vrcholu, kámen se mu 

vysmekl, spadl a Sysifos musel začít od začátku, což se několikrát opakovalo“. 

 

Ne vždy se musí jednat o syndrom vyhoření. Kebza a Šolcová (2003) upozorňují 

na nemoci, které svými prvními symptomy mohou poukazovat na vyhoření, ale po 

dalším zkoumání zjistíme, že se jedná o jiná onemocnění. Jsou to především deprese, 

syndrom chronické únavy a alexithymie. Deprese se od syndromu vyhoření liší hlavně 

tím, že má vliv na běžný život, zatímco syndrom vyhoření sledujeme v profesní oblasti. 

Syndrom chronické únavy má jiný nástup často spojený se zvýšenou teplotou, bolestmi 

v krku nebo nemocí podobající se infekci. Alexithymií v první řadě trpí lidé s některým 

psychosomatickým onemocněním, ale hlavním rozdílem je neschopnost popsat emoce, 

u syndromu vyhoření se emoce redukují. 

Syndromem vyhoření nejsou postiženi jen pracovníci v sociálních službách. 

Vyhoření může postihnout kohokoli. Nejčastěji postihuje cílevědomé a výkonné osoby, 

které se snaží a chtějí něco změnit. Největší ztrátou pro ně je, že nemohou něčeho 

dosáhnout, svého cíle, a proto mohou být ohroženi syndromem vyhoření. I přesto se 

v odborné literatuře nejčastěji mluví o třech skupinách, které jsou syndromem vyhoření 

postiženi, jsou to (Křivohlavý, 1998): 

a) Pomáhající profese. Na první místo se řadí lékaři (v hospicích, na 

onkologických odděleních, rizikové obory pediatrie apod.), zdravotní sestry, 

které jsou v každodenním kontaktu s pacienty/s klienty (psychická a fyzická 
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bolest) a jejich rodinami. Dále sem patří pracovníci v sociálních službách 

(styk s lidmi v těžkých životních situacích), učitelé (nezájem žáků o učební 

látku, absence kázně), psychologové, policisté, hasiči aj. 

b) Profese založená na každodenní komunikaci s lidmi. Manažeři, prodavači, 

právníci (především advokáti), zaměstnanci na poštách hlavně na překážkách 

aj. 

c) Stereotypní profese. Dělníci v továrnách aj. 

 

Kebza a Šolcová (2003, s. 8) se shodují s Křivohlavým u nejvíce ohrožených profesí 

syndromem vyhoření a ještě dodávají tyto profese:  

- dispečeři a dispečerky (záchranné služby, dopravy atd.), 

- pracovníci věznic (dozorci, ale i další zaměstnanci), 

- profesionální funkcionáři (v oblasti státní správy, ale i v oblasti sportu či umění), 

politici, manažeři, 

- poradci a informátoři, 

- úředníci v bankách a úřadech, orgánech státní správy, 

- za určitých okolností (především podle celkové prestiže státu, jeho postavení 

z hlediska mezinárodního srovnání, prosperity, stavu ekonomiky) příslušníci 

ozbrojených sil (armáda, letectvo), 

- duchovní a řádové sestry, 

- někdy se burnout syndrom projevuje i u nezaměstnaneckých kategorií, vždy však u 

osob, které jsou v jakémkoli kontaktu s druhými lidmi, jsou závislé na jejich 

hodnocení a mohou být vystaveny působení chronického stresu – např. u 

výkonných (špičkových) umělců, sportovců, ale také u osob samostatně výdělečně 

činných (dealeři, prodejci, pojišťovací a reklamní agenti atd.). 

 

Syndrom vyhoření se může dostavit i u osob s nevyléčitelnou nebo dlouhodobou 

nemocí. Pokud se nedostavuje žádný pokrok, pacienti ztrácí motivaci a naději. Další 

skupinou ohroženou vyhořením představují manželé. Velká počáteční zamilovanost 

upadá a ve vztahu začínají vznikat první konflikty. 



35 

 

 

Podle Finemana vyhoření představuje (Hawkins, Shohet, 2004, s. 33): 

a) stav emočního a tělesného vyčerpání s nedostatkem zájmu o práci a nízkou 

důvěrou v druhé, 

b) depersonalizaci klientů, ztrátu zájmu a cynismu vůči nim, 

c) odsuzování sebe samého, nízkou pracovní morálku a hluboký pocit selhání.  

 

Psychický tlak v pomáhajících profesí je intenzivnější díky tomu, že pracovník 

je během svého pracovního dne v neustálém kontaktu s lidmi, do kterých dává svou 

energii, aby jim pomohl. U sociálních pracovníků se navíc vyskytují různé stupně 

vyhoření podle jejich úlohy a druhu klientů (Maroon, 2012). Podle Freudenbergera se 

vyhoření projevuje nejen vůči klientům, ale také vůči zaměstnavateli či v osobním 

životě. 

 

Chování sociálního pracovníka postiženého vyhořením (Maroon, 2012, s. 36) 

 Stanovení skromnějších cílů: pracovník se nevěnuje všem klientům stejně, některé 

dokonce ignoruje, neplánuje nic nového. Práce ho nenaplňuje, dělá jen to nejnutnější.  

 Schovává se za jiné viníky: pracovník neplní svou práci tak, jak by měl, selhává 

i u jinak jednoduchých úkonů. To vše pak shazuje na druhé, nejčastěji na klienty. Ti 

se pak vracejí ke svému zničujícímu způsobu života. Pracovník je natolik 

demotivován, že pro klienty přestává hledat alternativní péči. 

 Je méně empatický ke klientům: pracovník během (terapeutických) setkání narazí na 

nečekané problémy a viní z nich klienta, místo aby přemýšlel o své odpovědnosti, 

roli a pocitech vůči němu. Idealismus, důvěra a víra v klientovu osobní sílu se 

vytrácejí, pomáhající dokonce pociťuje nepřátelství. 

 Snaží se získat osobní výhody: pracovníci při nástupu do zaměstnání jsou plni 

energie, kterou předávají slabším, chtějí jim posloužit a pomoci. Později se však 

soustřeďují na své potřeby a v tu chvíli narazí. Připadají si vykořisťováni a unaveni, 

empatie ke klientům se vytrácí. Jejich plat, pracovní doba, kariérní postup jsou o to 

důležitější, čím těžší (frustrující a nevděčná) je jejich zaměstnání. Pracovník se stará 

o své vlastní zdraví a duševní klid. 

 Vzdá se svého povolání: pracovník je bez cílů, bez empatie a soucitu ke klientům. 

Nachází se v defenzivním chování, emocionální izolaci, ztráty nadšení a vědomí 
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poslání. Práci věnuje málo energie a času, je zahlcen svými problémy. Nakonec 

zaměstnání opouští. 

 

Fáze syndromu vyhoření 

Proces vyhoření může trvat několik let nebo jen několik měsíců, stejně tak může 

probíhat v různě dlouhých fázích (Kopřiva, 2006, In Quisová, 2009): 

 Nultá fáze, předfáze (nadšení, ideály): zaměstnanec pracuje co nejlépe, přesto cítí, 

že jeho úsilí není dostatečně ohodnoceno. 

 Fáze stagnace: klesá pracovní entuziasmus, práce jedince začíná ztrácet systém 

 Fáze frustrace: výskyt neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že jedinec stále musí 

něco dělat, přičemž výsledkem je chaotické jednání, negativní vnímání aspektů 

práce, zklamání z výsledků práce. 

 Fáze apatie: vztah mezi klientem a pracovníkem je nepřátelský/nesnášenlivý, 

pracovník se vyhýbá kontaktu a pracovním (odborným) rozhovorům s ostatními 

kolegy. Pocit, že „něco“ se udělat musí. 

 Syndrom vyhoření: nemusí se dělat nic. Pracovník je podrážděný, unavený až 

vyčerpaný, bez zájmu. 

 

Veninga a Spradley (In Maroon, 2012, s. 39) popisují syndrom vyhoření těmito fázemi:  

a) líbánky – ty však spotřebují mnoho energie, 

b) nedostatek pohonných hmot – nespokojenost a malá efektivita, 

c) „Něco se se mnou děje“ – něco je špatně, člověk je unavený, cítí se nemocný a 

v depresi, 

d) krize – pesimismus a pochybnosti o sobě samém, 

e) „Tlučení hlavou o zeď“ – výsledky práce a chování jsou problematické, tělesné a 

duševní zdraví jsou silně ohroženy. 

 

V koncepci R. Schwaba (In Kobza, Šolcová, 2003) vzniká syndrom vyhoření  

v procesu interakce mezi jedincem a situačními podmínkami a jeho vývoj má tyto tři 

fáze: 

1) nerovnováha mezi požadavky zaměstnání (práce) a schopnostmi jedince těmto 

nárokům dostát (stress), 
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2) bezprostřední krátkodobá emocionální odpověď na tuto nerovnováhu – pocity 

úzkosti, tenze, únavy a vyčerpání, 

3) změny v postojích a chování – tendence jednat s klienty neosobně a mechanicky 

(jedná se o defenzivní chování, psychologický únik ze situace, která se nedá 

zvládnout aktivním řešením problémů). 

 

Podle Freudenbergera se první signály syndromu vyhoření projeví, když se 

pracovník více namáhá, ale dosahuje menších výsledků, což jej frustruje a izoluje 

(Maroon, 2012). „Jako důvod vyhoření se často udává kritický vztah mezi pomáhajícím 

a klientem. Jde však o charakter, intenzitu a kvalitu této interakce. Čím víc je činnost 

neutrální, rutinní a méně interaktivní, tím kratší dobu a lehčí formou probíhá vyhoření“ 

(Maroon, 2012, s. 50). Člověka může pomáhající profese bytostně uspokojovat, ale na 

druhé straně velká intenzita stráveného času s klientem (v případech přímé péče), 

zaměření se na jeho problémy a utrpení vyžaduje velké emoční nasazení. Je zjištěno, že 

dlouhá pracovní doba nemusí vyvolávat vyhoření, spíše se jedná o pravidelný 

a intenzivní kontakt s nespolupracujícím klientem. Mluvíme zde o nevyváženém 

jednosměrném vztahu (pracovník → klient), kdy pracovník se „točí“ kolem klienta a 

zapomíná na doplnění vlastní energie. Nesmíme ani zapomenout na zpětnou vazbu, 

která se nám, sociálním pracovníkům, dostává jen zřídka. 

Další nepříjemnou skutečností je, že většina klientů je agresivních. Jedná se o 

vulgární urážky, verbální výhružky a fyzické násilí. To vše syndrom vyhoření 

urychluje. Udává se, že každý čtvrtý sociální pracovník je těmto agresivním tlakům 

vystaven. 

 

Dalšími nejčastějšími urychlovači syndromu vyhoření jsou (Maroon, 2012, s. 56): 

 Byrokracie. „Válka papírů“ – pracovník s papíry tráví mnohdy více času než 

s klienty. Představuje to pro něj ztrátu času, ale i ztrátu intelektuální a citové energie. 

Předpisy, postupy a nařízení, zbytečná kancelářská práce a malá účast na 

rozhodování plodí nespokojenost. 

 Neloajalita vůči instituci. Spokojenost zaměstnance s pravidly a cíli instituce. 

Vzájemné vztahy na pracovišti, vztah a důvěra zaměstnanec = zaměstnavatel. Pokud 

se zaměstnanec bude cítit jako součást instituce (v občanské společnosti, nadaci aj.), 

bude v tomto zařízení chtít zůstat a nadále efektivně pracovat. „Ukazuje se, že 
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loajalita je emocionálním stavem pro vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a 

ovlivňuje, zda se pracovník rozhodne setrvat“ (Allen a Mayer, 1990 In Maroon, 

2012, s. 58). Čím nižší je loajalita, tím větší je možnost vyhoření. 

 Pracovní přetížení. „Čím větší přetížení, tím vyšší pravděpodobnost vyhoření“ 

(Farber, 1983; Kahn a kol., 1964; Latha, 2004; Ross a kol., 2002; Shirom a kol., 

1989 In Maroon, 2012, s. 58). Ta se také zvyšuje, když pracovník musí plnit úkoly, 

které nepovažuje za přínosné nebo důležité (např. papírování jak ze strany státu i ze 

strany instituce).  

 Nedostatek autonomie. Lidé se chtějí rozhodovat podle svého a možnost pracovat 

samostatně je uspokojuje. Ti zaměstnanci, kteří mají na pracovišti dostatek prostoru, 

mohou řešit problémy aktivně a přímo ovlivňovat sled událostí (Pines a kol., 1981; 

Shirom a kol., 2006 In Maroon, 2012). Pro pracovníka je důležité mít situaci pod 

kontrolou. 

 Nedostatek vlivu a spoluúčasti na rozhodování. Problém společný s autonomií. 

Pokud se zaměstnanec bude moci podílet na rozhodování v instituci, kde pracuje, 

získá tím pocit důležitosti a sounáležitosti. Pocit, že někam patří a má vliv (moc) 

něco ovlivnit. Hlavně pracovníci v přímé péči, kteří jsou v intenzivním vztahu 

s klienty, nejlépe vědí, co je dobré změnit. Naráží se zde na problém hierarchie a 

formality v institucích. Pinesová a kol. (1981) považují vyloučení sociálního 

pracovníka z důležitých rozhodovacích procesů za hlavní příčinu vyhoření. 

 

Symptomy syndromu vyhoření můžeme shrnout do tří hlavních oblastí: 

1) Symptomy na psychické úrovni:  

Psychické vyčerpání, celkový útlum, depresivní nálady, frustrace, sebelítost, ztráta 

zájmu o pracovní témata. Dále neklid, roztěkanost, podrážděnost, poruchy spánku, 

nerozhodnost (Nešpor, 2007). 

Únava popisována expresivně („mám toho po krk“, „jsem na dně“), komplex 

méněcennosti, útlum asertivity, redukce kreativity, člověk si připadá bezcenně, 

nahraditelně, sebelítost. 

 

2) Symptomy na fyzické úrovni  

Celková únava organismu a ochablost, rychlá unavitelnost, problémy s trávením, 

dýchací obtíže (lapání po dechu), bušení srdce, bolesti hlavy, poruchy spánku, 
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nevolnost, sexuální problémy, menstruační poruchy, potíže s páteří, zvýšené riziko 

vzniku závislosti všeho druhu (více vykouřených cigaret, vypitého alkoholu nebo 

vyšší spotřeba psychofarmak). 

 

3) Symptomy na úrovni sociálních vztahů  

Celkový útlum sociability, nezájem o hodnocení ze strany druhých lidí, redukce 

kontaktů jak s klienty, tak s kolegy, nechuť ke všemu profesnímu, nízká empatie 

(projevuje se často či téměř vždy u osob s původně vysokou empatií). Problémy 

v komunikaci, pokles sebedůvěry a energie. Postupné narůstání konfliktů (většinou 

však nikoli v důsledku jejich aktivního vyvolávání, ale spíše v důsledku nezájmu, 

lhostejnosti a „sociální apatie“ ve vztahu k okolí). 

Roste riziko poškození pacienta nevhodnými reakcemi nebo zanedbáním péče. 

Rodině hrozí vyšší riziko rozvodovosti (zanedbávání, přehlížení manžela nebo 

manželky, starší děti přebírají zodpovědnost (roli) za dospělého). 

 

 

3.2 Nástroje pro diagnózu a měření vyhoření 

 

Syndrom vyhoření může dosahovat určité rozdílné míry intenzity a četností. 

V této kapitole představím nástroje pro diagnózu a měření vyhoření, které se zakládá na 

tom, jak sociální pracovník odhaduje sám sebe. Výzkum se opírá o standardní metodu 

sestávající ze tří hlavních prostředků. 

 Maslachové škála vyhoření pro pomáhající profese (Maslach Burnout Inventory – 

Human Services Survey, MBI) – obsahuje 22 různých výpovědí osob, sestavena 

1981 Maslachovou a Jacksonovou. 

 Maslachové škála vyhoření pro povolání (Maslach Burnout Inventory – General 

Survey) – 16 výpovědí, pro všechna povolání, sestavena podle MBI Maslachovou a 

kolegy z Berkley Group roku 1996. 

 Škála znechucení (Tedium Scale) – 21 výpovědí, měří se četnost pocitů a postojů 

pracovníků k sobě samým, k práci a ke klientům. Vytvořili ji v roce 1981 Aronson, 

Pinesová a Karfyová. 
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Maslachové škála vyhoření pro pomáhající profese 

 

Škála byla vytvořena v roce 1981 a je dosud nejpoužívanějším nástrojem pro 

zjišťování a měření syndromu vyhoření. Je vhodná pouze pro pomáhající profese. 

Účelem je zjistit, jak se pracovníci dívají na svou práci a na osoby, se kterými denně 

spolupracují. Dotazník se skládá z 22 výpovědí skládajících se ze tří hlavních složek: 

a) Emocionální vyčerpání: pracovník ztrácí chuť k životu, nulová motivace k nějaké 

činnosti. Má pocit, že stresu, kterému je vystaven dosáhl nebo dokonce překonal 

své hranice. Emocionální vyčerpání (emotional exshaustion) je nejdůležitějším 

ukazatelem pro syndrom vyhoření. 

b) Depersonalizace: sklony pracovníka vyhýbat se sobě a druhým, ostatní osoby 

považují za objekty, jsou k nim cyničtí, ztrácí k nim respekt a úctu. 

c) Seberealizace
7
: přesvědčení pracovníka, že prací plní zodpovědně. 

 

-› devět je zaměřeno na emocionální vyčerpání, osm k seberealizaci a pět 

k odcizení. Výpovědi se ohodnocují v rozmezí od 0 – 6 bodů. Ten, kdo má vysoký 

počet bodů u emocionálního vyčerpání a odcizení a málo bodů v oblasti seberealizace, 

se nachází v procesu vyhoření. Příjemcem se myslí klient, který službu dostává či 

využívá.  Četnost výskytu: 0 – nikdy, 1 – jednou za rok, 2 – jednou za měsíc či méně, 

3 – několikrát za měsíc, 4 – jednou týdně, 5 – několikrát za týden, 6 – denně. 

 

Výpovědi (Maslachová a Jacksonová, 1981) 

1. Cítím se prací emocionálně vyčerpán. 

2. Na konci pracovní doby se cítím opotřebovaný. 

3. Cítím únavu, když ráno vstávám a musím začít nový pracovní den. 

4. Snadno se vcítím do svých příjemců. 

5. Mám pocit, že s některými svými příjemci jednám jako s předměty. 

6. Pracovat celá den s lidmi je pro mě velmi namáhavé. 

7. Problémy se svými příjemci mám pod kontrolou. 

8. Kvůli své práci se cítím vyhořelý. 

9. Mám pocit, že svou prací pozitivně ovlivňuji životy jiných lidí. 

                                                
7 Křivohlavý (1998) uvádí místo seberealizace „personal accomplishment“ – snížení pracovní výkonnosti. 

Pracovníci, kteří nevěří sami sobě (necení si sami sebe) špatně zvládají stres a konfliktní situace 

v zaměstnání i životě. 
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10. Od té doby, kdy jsem začal pracovat ve své profesi, jsem vůči ostatním více 

netečný. 

11. Obávám se, že mě moje práce znecitlivuje. 

12. Cítím se velmi činorodý. 

13. Moje práce mě frustruje. 

14. Mám pocit, že pracuji velmi tvrdě. 

15. U některých příjemců je mi jedno, co s nimi bude. 

16. Přímá práce s lidmi je pro mě velkou zátěží. 

17. Je pro mě snadné vytvářet při práci s příjemci uvolněnou atmosféru. 

18. Po intenzivním styku se svými příjemci cítím povzbuzení. 

19. Mnoho věcí, které jsem svou prací dosáhl, za tu námahu stálo. 

20. Mám pocit, že nevím kudy kam. 

21. Se svými emocionálními problémy v práci nakládám velmi klidně. 

22. Mám pocit, že mi příjemci dávají vinu za některé své problémy. 

 

Maslachové škála vyhoření pro povolání 

 

Nástroj od stejné autorky, tentokrát pro všechna povolání. Je zde 16 výpovědí, které se 

vztahují: 

a) vyčerpání (5 výpovědí): únava a stavy napětí při práci, 

b) cynismus (5): nahrazeno měření depersonalizace (předchozí nástroj měření MBI), 

jedná se o negativní postoje a odcizení se své práci, 

c) osobní výkonost (6): očekávání, která má pracovník vůči sobě samému a svému 

zaměstnání. 

 

Účelem je zjistit, jaký pohled a postoj mají dotazovaní ke své práci. Bodování a četnosti 

výskytu jsou stejné jako u MBI.  

 

Výpovědi (Maslachová, Jacksonová a Leiter, 1996) 

1. Cítím se prací emocionálně vyčerpán. 

2. Na konci pracovní doby se cítím opotřebovaný. 

3. Cítím únavu, když ráno vstávám a musím začít nový pracovní den. 

4. Pracovat celý den s lidmi je pro mě velmi naléhavé. 
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5. Problémy v práci umím řešit efektivně. 

6. Kvůli své práci se cítím vyhořelý. 

7. Mám pocit, že efektivně přispívám k činnosti zaměstnavatele. 

8. Od té doby, kdy toto místo mám, se o svou práci zajímám méně. 

9. Ve vztahu k práci jsem méně nadšený než dříve. 

10. Jsem dobrý ve své práci. 

11. Když něco zvládnu, cítím povzbuzení. 

12. Mnoho věcí, které jsem v práci dosáhl, za tu námahu stálo. 

13. Chci jen dělat svou práci, ostatní je mi lhostejné. 

14. Pokud jde o výsledky mé práce, jsem cyničtější a je mi lhostejné, jestli svou prací 

něčeho dosáhnu. 

15. Pochybuji o tom, že je moje práce důležitá. 

16. Jsem si jistý, že pracuji efektivně. 

 

 

Škála znechucení 

 

21 výpovědí zkoumá, jak často prožívá pracovník určité pocity a postoje k sobě 

samému, ke své práci a ke klientům. „Dotazník má stanovit stupeň vyhoření, ujasnit, jak 

o své práci smýšlíme, a jak vnímáme svůj život všeobecně, tady a teď“ (Maroon, 2012, 

s. 75). Měří se: 

a) fyzické vyčerpání (7 výpovědí) – tělesná slabost a únava,  

b) emocionální vyčerpání (7) – depresivní myšlenky, bezmo, 

c) mentální vyčerpání (7) – vnímání sebe sama, smutek, pocit odmítání, nedostatek 

sebevědomí. 

 

Pracovník, u kterého se vyskytují všechny tyto projevy dlouhodobě, se nachází 

ve vážné krizi vyhoření. Pokud se u někoho vyskytují jen některé pocity, měl by jim 

přičítat velkou důležitost a brát je jako varovný signál před možným syndromem 

vyhoření. 
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Výpovědi 3, 6, 19 a 20 mají pozitivní význam a slouží ke statistické analýze. 

Četnost výskytu: 1 – nikdy, 2 – téměř nikdy, 3 – zřídka, 4 – někdy, 5 – často, 6 – téměř 

stále, 7 – pořád. 

Výpovědi (Pinesová, Aronson a Kafry, 1981) 

1. Jsem unavený. 

2. Cítím se poražený. 

3. Měl jsem dobrý den. 

4. Jsem tělesně vyčerpaný. 

5. Jsem emocionálně vyčerpaný a zoufalý. 

6. Cítím se šťastný. 

7. Jsem vyřízený, už nemohu dál. 

8. Cítím se bídně. 

9. Jsem přetažený, protože nemohu spát. 

10. Jsem citově vyprahlý a nemám co dát. 

11. Cítím se jako chycený v pasti. 

12. Cítím se bezcenný. 

13. Jsem unavený, bolí mě celé tělo. 

14. Jsem ustaraný. 

15. Zlobím se na ostatní a zklamali mě. 

16. Cítím se slabý a churavý. 

17. Cítím bezmoc. 

18. Cítím se odmítán. 

19. Jsem optimista. 

20. Jsem plný energie. 

21. Mám strach.  

 

Výsledek se zjistí výpočtem: 

A = sečtení bodů u odpovědí: 1 + 2 + 4 + 5 + 7 – 18 + 21 

B = sečtení bodů u odpovědí: 3 + 6 + 19 + 20  

Odečet: 3
2
 – B = C 

Součet: A + C = D 

Dělení: D : 21 = míra vyhoření 
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Výsledek nikde nemůže získat hodnotu 1 nebo 7 → je to z toho důvodu, že nikdo se 

nemůže neustále nacházet v pocitu euforie (1), stejně jako dosáhnout bodu 7, protože by 

nebyl schopen žít. 

2 – vše je v normě, jen se doporučuje si odpovědi ještě jednou projít, zda byly myšleny 

upřímně,  

3 – zamyšlení se nad prioritami v osobním a profesním životě a možnými změnami, 

4 – náznaky vyhoření, potřeba podniknout první kroky,  

5 – nutnost okamžitě vyhledat pomoc. 

 

3.3 Prevence a léčba syndromu vyhoření 

 

V Psychologickém slovníku (Hartl, Hartlová, 2004) se o prevenci píše, že jde 

o předcházení nežádoucích jevů, nehodám úrazům, nemocem aj.  

Prevenci dělíme do tří skupin:  

1) Primární prevencí se myslí předcházení ohrožujícím situacím v celé sledované 

populaci. Zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimž se má bránit, a hledá 

způsoby, jak jim předcházet (protidrogové besedy na ZŠ…). Je zaměřena na celou 

populaci. 

2) Sekundární se zaměřuje na rizikovou skupinu zvlášť ohroženou negativním jevem 

(prevence AIDS u prostitutek a prostitutů). 

3) Terciální prevence se vztahuje na jedince, u kterého se negativní jev už projevil, 

snaha o zmírnění následků problémového jevu (metadonové programy, výměna 

injekčních jehel u narkomanů, zdravotní prohlídky apod.). Je zaměřena na osoby 

právě vyléčené, propuštěné z výkonu trestu. 

Prevence u syndromu vyhoření je podle většiny odborníků závislá na sociální 

opoře/podpoře
8
. Ta se dělí na dvě podpůrné sítě: o rodinu a společnost a o pracovní 

                                                
8 Existuje mnoho definic sociální podpory, např.: „sociální podpora je svazkem externích zdrojů, jenž se 

dá popsat jako síť sociálních vztahů, kognitivních činitelů a činitelů souvisejících s chováním. Doplňuje 

osobní a vnitřní zdroje a umožňuje účinné řešení těžkých situací“ (Barrera, 1986 In Maroon, 2012). 

Přední americký profesor psychiatrie Gerald Caplan uvádí: „sociální podpůrné struktury jsou trvalé 

sociální vazby ke skupině lidí, na něž se lze spolehnout, když člověk v nouzi potřebuje citovou podporu, 

pomoc a načerpání zdrojů, které poskytnou zpětnou vazbu a jejichž hodnoty a postoje se shodují 

s hodnotami a postoji jedince“ (Caplan, 1974, In Maroon, 2012, s. 93).  
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místo, k němuž se řadí nadřízení, supervizoři a kolegové, pracovní atmosféra v instituci 

(Maroon, 2012).  

Funkce sociálních podpůrných skupin (Maroon, 2012) 

 

 Naslouchání – pro každého je důležité, aby se měl komu „vypovídat“. Dobrý 

posluchač umí naslouchat, podpořit, poradit, zbavit napětí. 

 Podpora profesí – ocenění v práci. Ten kdo hodnotí (nadřízený) by měl být 

otevřený, přímočarý, vyslovit kritiku i pochvalu. Důležitost zpětné vazby. 

 Profesní výzva – stagnace s sebou přináší nudu, proto je dobré se zúčastňovat 

seminářů a dalšího vzdělání. 

 Emocionální podpora – pokud není na pracovišti, musíme jí hledat jinde: rodina, 

přítel… Každý z nás potřebuje někoho, o koho se může opřít a nezáleží na jeho 

odbornosti. Stačí projev starosti a ochoty nás vyslechnout, povzbuzení. 

 Emocionální výzva – každý občas ztratíme moc nad svými city a v tomto případě 

nám postačí rada od někoho, kdo má zdravý rozum a stojí nohama pevně na zemi.  

 Společný pohled na svět – každý se na svět koukáme jinak, ale stačí nám jen jeden 

jediný člověk, který to vidí stejně jako my (sdílení stejných hodnot) a víme, že 

v době krize se na něj budeme moci obrátit. 

 

Tam, kde je nedostatek podpory, je náchylnost k vyhoření vyšší. Známe však 

osobnostní rysy, které jsou k vyhoření náchylnější. Jedná se o tyto vlastnosti: empatie, 

sensitivita, obětavost, idealismus, zaměřenost na druhé, úzkost, pedantství, entuziasmus, 

tendence výrazně až přehnaně se identifikovat s druhými atp. Samozřejmostí je, že je 

vždy snazší pracovnímu stresu předcházet (prevence), než ho odstraňovat (Kebza, 

Šolcová, 2003). „To znamená zamyslet se nad svou stínovou motivací k práci 

pomáhajících profesí, sledovat své vlastní příznaky stresu a vytvářet si zdravý systém 

podpory, postarat se o vlastní smysluplný, příjemný a fyzicky aktivní život mimo roli 

pomáhajícího“ (Hawkins, Shohet, 2004, s. 33). 

 

Na prevenci pracovního stresu a možného nástupu syndromu vyhoření nám 

s jeho zvládáním může pomoci (Nešpor, 2007): 

 Kvalitní síť mezilidských vztahů (dobré kolegiální vztahy – lidé stejné profese si 

jsou schopni dobře porozumět a poradit, fungující manželství a rodina). 
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 Užitečné jsou základní dovednosti týkající se psychoterapeutické pomoci a krizové 

intervence. K sociálním dovednostem patří i komunikační dovednosti ve vztahu ke 

spolupracovníkům i pacientům (např. schopnost trpělivě naslouchat, vcítit se, 

nacházet kompromisní řešení, vhodně používat humor). To mírní nejen profesionální 

stres u samotného lékaře, ale i v jeho okolí.  

 Přirozenou strategií prevence a zvládání nadměrného stresu jsou relaxační a 

meditační techniky. 

 V prevenci profesionálního stresu se doporučuje střední míra zátěže, tedy ani 

nedostatek práce ani její nadbytek. Proto je také žádoucí si dobře organizovat čas. 

 Dobré vnímání sebe sama (sebeuvědomění) na tělesné i duševní úrovni. Schopnost 

dobře si sám sebe uvědomovat umožňuje včas reagovat na příznaky stresu, vyčerpání 

nebo časné známky zdravotní poruchy.  

 Pestrost práce. 

 Záliby a koníčky, které nesouvisejí se zaměstnáním (hranice mezi zaměstnáním a 

soukromím). Doporučuje se poslech uklidňující hudby, sport (odbourávají se látky 

uvolňované při stresu, po cvičení se dostavuje stav relaxace). 

 Dostatek spánku pro načerpání energie. 

 K užitečným strategiím patří i smích a humor, což také zvyšuje odolnost vůči stresu. 

Neagresivní a taktní humor navíc může uvolnit napětí a usnadňovat komunikaci i 

týmovou práci. Smích vyvolává v těle řadu změn a má tedy zároveň komunikační i 

autoregulační význam.  

 

Velký vliv na vznik a vývoj syndromu vyhoření má také vztah nadřízeného 

k podřízeným. Několika studiemi je podloženo, že vzájemná jednání na obou stranách 

můžou vést k preventivním opatřením vyhoření (Křivohlavý, 1998): 

 pravidelný styk s podřízenými (ne jen, když něco „hoří“), 

 sdělení podřízeným jsou jasná, přímá, 

 nadřízený se snaží harmonizovat vztahy mezi podřízenými, 

 nadřízený informuje o budoucích plánech (krátko i dlouhodobých, perspektiva), 

 informovanost a komunikace o všech oblastech fungování podniku (ekonomické 

věci, cíle, existence podniku), 

 nadřízený dává najevo, že si práce podřízených váží. 
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Za určitých podmínek pozitivně přispívají k potlačení vzniku syndromu vyhoření také 

pracovní porady. Kladnými faktory se myslí (Křivohlavý, 1998): 

- naprostá svoboda sdělení účastníků (kritické připomínky, plány a řešení na zlepšení 

situace), 

- naprostá svoboda citového projevu (radosti, zlosti, křivdy), 

- Zákaz negativní osobní kritiky, ponižování sebe i ostatních účastníků, posměšky, 

ironie, 

- společné řešení programů či plánů a při společné diskuzi se vybralo nejlepší řešení,  

- porada skutečně něco uskutečnila, 

- řešení/projednání úkolů se našlo nejen pro vedení, ale i pro ostatní účastníky 

(zaměstnance), 

- ujasnění cílů, představ, záměrů a smysluplnosti pracovních činností, 

- řešení problémů nejen klientů, ale i personálu, 

- ujasnění si, v kterém pracovním směru mají zaměstnanci svobodné rozhodování 

(vlastní způsob práce), 

- možnost zaměstnanců podělit se a přesně identifikovat podmínky, které vedou ke 

stresovým situacím (případně až k syndromu vyhoření) a naznačit, co by se mělo 

dělat, aby k těmto negativním vlivům nedocházelo. 

 

 

Léčba syndromu vyhoření 

 

Při léčbě stresu a syndromu vyhoření se dají použít strategie již zmíněné 

u prevence, jen je třeba je zkombinovat a použít s větší intenzitou. Někdy je nutná 

dočasná nebo dlouhodobá změna zaměstnání, snížení úvazku a další podobná opatření 

(Nešpor, 2007). V naší moci je naučit se rozpoznávat stresové signály, předvídat stres a 

osvojit si některé techniky zvládání stresu. Pro začátek je dobré naučit se dodržovat 

pravidla duševní hygieny a správné životosprávy. Patří sem: zdravá a pravidelná strava, 

dostatek spánku, pohybová aktivita, omezení kouření a pití alkoholu, odpočinek. 
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4.  Problémové chování u osob s mentálním postižením a 

autismem 
 

„Existuje nějaké chování, které by bylo v sociálních či zdravotnických službách 

vždy a za všech okolností problémové? Existuje vůbec nějaké chování, které by bylo 

vždy a za všech okolností problémové? Kdo vlastně určuje, co problémové chování je a 

co již nikoliv? A na základě čeho se tak děje? Ovlivňují naše subjektivní zkušenosti 

vyhodnocování chování klientů nebo je chování klientů možné škatulkovat do 

„problémových“ a „neproblémových“ podle objektivních měřítek“ (Jůn, Balická, 2012, 

s. 5)? 

 

4.1 Pojmy a definice 

 

Problémové chování 

„Termín problémové chování se definuje jako kulturně abnormální chování 

takové intenzity, frekvence nebo trvání, že může být vážně ohroženo fyzické bezpečí 

dané osoby nebo druhých, nebo chování, které může vážně omezit používání běžných 

komunitních zařízení nebo může vést k tomu, že dané osobě do nich bude odepřen 

přístup“ (Emerson, 1995 In Emerson, 2008, s. 13). Z této definice vyplývá, že závažné 

problémové chování může významně poškodit zdraví nebo kvalitu života člověka 

samotného, těch, kteří se o něj starají, i těch, kdo žijí nebo pracují v těsné blízkosti 

(Emerson, 2008). 

„Pod pojem problémové chování spadají hlavně agrese fyzické (vůči osobám i 

věcem) i verbální, autoagrese (sebezraňování – bouchání hlavou do zdi, řezání se, 

kousání se aj.), krádeže, obnažování se na veřejnosti, odmítání požadavků a 

respektování skupiny“ (Čadilová, Jůn, Thorová a kol., 2007, s. 105). Emerson (2008) 

uvádí, že problémové chování je zastoupeno častěji u mužů než u žen a to nejčastěji ve 

věku 15 – 34 let. Výrazné problémové chování se vyskytuje mezi 15 – 24 rokem. 

Podle Blundena a Allena (1987 In Emerson, 2008) termín problémové chování 

klade důraz na to, že takové chování představuje spíše výzvu pro služby než problémy, 

které s sebou jedinci s postižením intelektu do určité míry vždy nesou. Na to nepřímo 

navazuje Jůn (2010), když říká, že o problémovosti chování rozhoduje to, co daná 
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společnost nebo komunita uznává za normu. Nebo jinak řečeno „problémové chování je 

jakékoliv chování, které personál vyhodnocuje jako problémové“ (Jůn, 2010, s. 16). Jůn 

s Balickou (2012) upozorňují na to, že každý z personálu má jinou představu normality 

a uvádějí příklad klienta Karla, který je obyvatelem Domova Libčice. Karel rád hraje 

hry na playstationu a 90% rozhovorů s asistenty se točí kolem tohoto tématu. Asistent 

Marek, který sám playstation vlastní a ve volném čase doma hraje, na rozhovorech 

s Karlem neshledává nic problémového, ba dokonce rozhovory o playstationu iniciuje. 

Naproti tomu asistentka Katka kouzlu hraní her nepropadla a tuto zálibu považuje za 

ztrátu času. Z toho důvodu jsou jí veškeré rozhovory s Karlem kolem hraní her 

nepříjemné a raději si snaží vymyslet nějakou povinnost, která je jí přednější, než 

povídání si s Karlem. Katka vyhodnocuje Karlovo chování jako problémové a nerada 

s ním tráví čas.  

Ze společné činnosti odchází Katka předčasně, přerušuje ji. To Karlovi vadí a 

Katce to vytýká. Z této neshody nakonec vyplývá, že poskytování služby neprobíhá tak, 

jak klient očekává a ten s ní není spokojen. Ke konfliktním situacím a následnému 

problémovému chování (křik, bouchání do vybavení, nadávky) dochází častěji při 

službě Katky než Marka. Z výše uvedeného příkladu nám je jasné, že problémové 

chování může „vymizet“ změnou postoje personálu. 

 

 

Porucha chování 

Poruchu chování definuje Vágnerová (2004) jako odchylku v oblasti socializace, 

kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku 

nebo úrovni jeho rozumových schopností. O problémovém chování mluvíme tehdy, 

když jedinec není schopen pochopit význam norem a hodnot, které daná společnost 

vyžaduje, což je právě v případě lidí s mentálním postižením. 

 

Agresivní chování 

Pojem agresivita pochází z latinského slova aggredi, které můžeme přeložit jako 

přiblížit, napadat, útočit. Agresivnímu chování rozumíme tedy jako chování, které má 

charakter násilí. 

Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2004, s. 22) popisuje agresi jako 

„útočné či výbojné jednání, projev nepřátelství vůči určitému objektu, úmyslný útok na 
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překážku, osobu, předmět stojící v cestě k uspokojení potřeby (reakce na frustraci)“.  

U člověka rozlišujeme čtyři stupně agrese:  

1. bez vnějších projevů, probíhá pouze v myšlení, 

2. projeví se na venek, např. nadávka či hrubé slovo,  

3. destrukce, projeví se např. bouchnutím dveří, rozbíjením předmětů aj., 

4. fyzické napadení druhé osoby. 

 

 Agresi můžeme definovat také jako záměrné ubližování druhým. Výstupem 

bývá fyzická bolest, poškození majetku nebo psychologické zranění (ponižování, 

zastrašování, používání sarkasmu aj.). Příčinou agresivního chování může být 

dědičnost, biologické předpoklady (změna ve struktuře či funkci mozku, poškození 

centrální nervové soustavy aj.), vlivy prostředí (kladné i záporné působení prostředí, 

důležitým primárním zdrojem je rodinné prostředí) a aktuální situace.  

 

4.2  Příčiny problémového chování 

 

To, jestli se budeme chovat agresivně, záleží na aktuálním stavu člověka. 

Především je důležité mít naplněny základní lidské potřeby, mezi které patří (Čadilová, 

Jůn, Thorová, 2007): 

 fyziologické potřeby (napít se, když mám žízeň a najíst se, když mám hlad), 

 potřeba bezpečí, jistoty a soukromí (klient ví, kdy, kde, s kým a co má dělat; má 

volný přístup k předmětům, které mu navozují klid bezpečí (plyšák, tkanička, 

časopis), 

 potřeba někam patřit a být milován (tato potřeba je u klienta naplněna, když 

personál vstupuje do sociálního kontaktu i v situacích, kdy mu nedává určité 

pokyny a neklade na něj žádné požadavky (společné pití kávy, společná cigareta 

aj.), 

 potřeba úcty a respektu (personál jedná s klientem vhodně s ohledem na jeho 

fyzický věk (vykání x tykání); personál nezesměšňuje citové touhy, požadavky, 

prožívání a přání klienta), 

 potřeba seberealizace (klient se sám rozhoduje s ohledem na jeho aktuální 

schopnosti a možnosti, kdy se nají, půjde spát aj.). 
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Jakmile nejsou základní životní potřeby u jakéhokoliv člověka naplněny, 

zvyšuje se u něj pravděpodobnost výskytu problémového chování. U lidí s mentální 

retardací a s autismem je proto nutná asistence při naplňování těchto základních potřeb. 

Nenaplněná potřeba může problémové chování spustit (Čadilová, Jůn, Thorová, 2007). 

Agresivní chování u osob s mentální retardací a s autismem má dva základní 

spouštěče: tzv. vnitřní faktor, který spočívá v organickém a funkčním poškození mozku 

(nedostatečná myšlenková kontrola vlastních emocí). Dále sem patří věk, pohlaví, 

stupeň mentální retardace a specifické poruchy. Tento faktor můžeme částečně 

korigovat farmakoterapií a kognitivně-behaviorální terapií.  

Druhý faktor tzv. vnější se týká prostředí, které klienta obklopuje. Řadíme sem 

nepohodlnost prostředí (teplo, světlo, nábytek), nemožnost soukromí, jednání a počet 

personálu (obzvláště přísná pravidla ve velkých zařízení), náplň dne, nemožnost výběru 

a tlak na skupinový život. Při ovlivňování vnějších faktorů je důležité předcházení 

problémového chování a kognitivně-behaviorální terapie. Ze zkušeností autorů 

Čadilové, Jůna, Thorové (2007) jsou vnější faktory agresivního chování zastoupeny ve 

větší míře, než faktory vnitřní.  

 

4.3  Restriktivní opatření 

 

Za používání restriktivních opatření byla Česká republika mnohokrát v minulosti 

kritizována ze strany mezinárodních organizací soustřeďujících se na ochranu lidských 

práv (Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 

nebo trestání, MDAC – Mental Disability Advocasy  Center – nezávislá nevládní 

organizace na obranu lidí s mentálním handicapem či duševním onemocněním, 

Amnesty International, reportáž v britských Sunday Times aj.). Velká vlna kritiky 

směřovala na nevhodné používání zejména klecových a síťových lůžek. 

S novým zákonem o sociálních službách (nabyl účinnosti 1. ledna 2007) přišel 

zlom. Restriktivní opatření upravuje § 89 zákona 108/2007 Sb. Opatření omezující 

pohyb osob, kterým se sociální služby poskytují, se smí použít pouze v případech, kdy 

je přímo ohroženo jejich zdraví nebo zdraví jiných fyzických osob nebo kdy by mohlo 

dojít k vysokým materiálním škodám na majetku a to jen tehdy, když byly neúspěšně 

vyzkoušeny všechny strategie omezující problémové chování (slovní zklidnění, 
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odvrácení pozornosti, aktivní naslouchání aj.). Pokud se stav chování „nezlepší“ je 

zákonem doporučeno zasáhnout nejdříve pomocí fyzických restrikcí (úchopy, 

zalehnutí), až poté k mechanickým (svěrací kazajka, klidová místnost) a v poslední 

chvíli k farmakologickým restrikcím (tlumící léky). 

Ať už dojde k jakémukoliv omezení pohybu klienta, vše se musí písemně 

zaznamenat (kdo opatření proti klientovi použil, kdy se tak stalo, co zřejmě problémové 

chování vyvolalo, jak dlouho incident trval apod.). O použití restrikce musí být 

informován zákonný zástupce nebo opatrovník. Používání restrikcí podléhá kontrole 

ombudsmana. 

Restrikci nesmíme považovat za terapii. Nejde nám o to, aby se chování příště 

neopakovalo, ale o to, aby klient nezranil sebe či někoho jiného, nezničil majetek apod. 

Cílem personálu by měla být vždy prevence – předcházení problémového chování. 

 

Restriktivní postupy rozdělujeme do tří kategorií: 

 Fyzická restrikce (úchopy, zalehnutí, držení rukama) 

Fyzické úchopy vycházejí z metodiky pravidel šetrné sebeobrany podle MPSV. 

Pracovníci sociálních služeb musejí projít odborným výcvikem. Úchopy jsou 

vymyšleny tak, aby jejich použití bylo bezbolestné na obou stranách (klient x pracovník 

v sociálních službách) a úspěšnost nezávisela na fyzické síle. Klienta je nutné vždy 

předem informovat, že proti němu bude restrikce použita. Zpravidla by neměly trvat 

déle než 10 minut. 

 

 Mechanická restrikce  

Především se jedná o místnost zřízenou k bezpečnému pobytu. Místnost je upravená 

tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života klienta, ale k jeho uklidnění. Vybavení 

místnosti by mělo odpovídat cílové skupině uživatelů, kteří zařízení užívají. 

O rozhodnutí umístění klienta s problémovým chováním do této klidové místnosti 

rozhodujeme v ten okamžik, kdy bylo neúspěšně použito jiné opatření k zabránění 

rizikového chování a ke zklidnění nedošlo ani po užití fyzických úchopů. Klient musí 

mít možnost přivolat si pomoc a po celou dobu je monitorován personálem, který vše 

eviduje do dokumentace. Místnost musí poskytovat světelný a tepelný komfort. Pobyt 

klienta v místnosti je ukončen v případě, že neohrožuje zdraví a život sobě nebo jiné 
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osobě. Místnost by měla být stále odemčená, aby jí uživatelé mohli kdykoli podle 

potřeby použít. Toto opatření by mělo sloužit jako prevence. 

 

 Farmakologická restrikce 

K užití léků se přistupuje tehdy, pokud byla neúspěšně použita preventivní opatření 

k zabránění rizikového chování a ke zklidnění nedošlo ani po užití fyzických úchopů. 

O ordinaci a aplikaci léků rozhoduje přivolaný lékař, který musí být u klienta přítomen 

až do doby zklidnění. 

 

4.3.1 Průběh jednoho incidentu fyzické agrese 

 

„Každý incident začíná ve chvíli, kdy je klient něčím, nebo někým emočně 

vyveden z míry – „rozhozen“ a dostává se do nepohody“ (Jůn, Balická, 2012, s. 30). 

Jsou klienti, u kterých víme, jak se incidentům vyhnout nebo co je spouští, u jiných 

může přijít incident z důvodů nám neznámých (nenaplněné biologické potřeby, 

začínající nemoc apod.). Klient, který mluví, nám svůj problém může sdělit nebo 

dokonce může upozornit na to, že se o něco pokusí. U nemluvících osob musí personál 

přemýšlet a zpětně rekapitulovat, co asi stálo za vznikem problémového chování. 

 

Průběh incidentu fyzické agrese můžeme rozdělit do tří na sebe navazujících fází 

(Jůn, Balická, 2012): 

 Rozčilující fáze 

Během této fáze je klient emočně rozladěn, prožívá negativní emoci, která může být 

doprovázena zrychleným dechem/tepem, pocením, zrudnutím, napnutím svalů, 

vyzývavým pohledem, nadáváním, pliváním, nadměrnou gestikulací, zvýšeným 

hlasem aj.  Personál se v první řadě musí pokusit klienta udržet v rozčilující fázi, tzn. 

snažit se předejít pokračování incidentu do fáze fyzické agrese. K tomu slouží 

následné strategie, jak uvádí Jůn, Balická (2012, s. 35):  

- ignorace,  

- snaha o řešení problému, který klienta v tu chvíli tíží, 

- převedení pozornosti klienta na jinou aktivitu, 
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- podání zklidňující medikace na vlastní žádost klienta (pouze ve chvíli, kdy jí má 

klient předepsanou od doktora nebo podání placeba), 

- oznámení následků, co se stane, pokud bude v problémovém chování pokračovat, 

- verbální zklidňování, 

- neverbální zklidňování. 

 

To, jakou strategii či jejich kombinaci zvolíme, záleží na aktuální situaci, našich 

možnostech, znalosti klienta a času, který na strategii máme. V praxi se také ověřilo, 

že pro zvládnutí nízké intenzity emočního prožívání klienta se hodí spíše strategie 

ignorace, vyřešení problému, převedení pozornosti, podání medikace na žádost 

klienta a oznámení následků. Naopak pro vysokou emoční rozladěnost se doporučuje 

spíše verbální a neverbální zklidňování. 

 

 Fáze fyzické agrese 

Štípání, kousání, kopání, bití pěstmi, škrábání, škrcení atd. Cílem personálu je, aby 

klient pokud možno sebe ani nikoho jiného nezranil a nevznikla velká škoda na 

majetku. 

Jůn s Balickou (2012) upozorňují na fakt, že personál při použití restrikce očekává 

nereálné výsledky. Mezi nejčastější nereálná očekávání patří: klient mě nesmí vůbec 

zranit ani já jeho; klient nesmí nic zničit; musím za každou cenu umět fyzicky 

zasáhnout; z místa incidentu nesmím utéct; vždy musím zajistit bezpečí ostatních 

klientů; klient mě musí vždy poslechnout aj. Doporučuje se, aby se personál od 

těchto mýtů oprostil, v krizových situacích člověk nepocítí takovou bezmoc.  

 

 Zklidňující fáze 

V této fázi incidentu přestane být klient fyzicky agresivní, ale stále je ještě emočně 

neklidný, stále prožívá negativní emoci. „Někteří klienti se uklidní tím, že utečou na 

svůj pokoj, někteří přecházejí ze vzteku do smutku, někteří si ještě zanadávají a pak 

usnou, někteří se začnou zrychleně kývat a postupně své pohyby zpomalují, někteří 

prostě odejdou“ (Jůn, Balická, 2012, s. 30). Personál musí vhodně volit své chování, 

aby nedošlo k dalšímu incidentu (nejlepší strategií je verbální a neverbální 

zklidňování nebo převedení pozornosti) a snažit se o to, aby zklidňující fáze proběhla 

co nejrychleji (není důležitá tak pro klienta jako pro okolí).  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

5. Výzkumný problém a cíl výzkumu  
 

V roce 2009 byl na základě zkušeností zaměstnanců Apla Praha s klienty 

s těžkým problémovým chováním iniciován vznik Domova
9
 se zvláštním režimem 

Libčice. Jedná se o pobytové sociální zařízení malého typu, které je oproti 

velkokapacitním zařízením organizačně, personálně i finančně náročnější. Na druhé 

straně však klienti využívají službu, která více dbá na kvalitu a důstojnost jejich životů. 

V této souvislosti je možné vyslovit hypotézu, zda způsob a kvalita poskytované 

péče Domova se může projevit na změnách problémového chování uživatelů a že její 

dopad lze ověřit některou klasickou výzkumnou metodou. Pro účely ověření této 

hypotézy připadá v úvahu kvalitativní a kvantitativní analýza problémového chování, 

která vychází z evidence restriktivních opatření vedené za účelem pravidelné zprávy 

ombudsmanovi České republiky. Je zřejmé, že na vzniku a průběhu problémového 

chování v delším časovém horizontu má kromě prostředí a kvality péče vliv řada dalších 

faktorů (postoje personálu, změny v rodině, celkový fyzický vývoj, úpravy 

farmakologické léčby, atd.). Pro účely této práce se výzkum zaměřuje pouze na vliv 

změn a stability prostředí, v němž daný uživatel tráví většinu času. Výzkum zahrnuje 

období od roku 2011 do roku 2013. Starší údaje tohoto typu bohužel nejsou plně 

k dispozici a nelze je tudíž kvalitně ověřit. 

Cílem výzkumu je ověřit vliv pobytového zařízení malého typu na problémové 

chování uživatelů. Za metodu a techniku výzkumu bylo zvoleno pozorování, sběr a 

analýza dokumentů a rozhovor se zaměstnanci zařízení.  

Hypotéza: Během pobytu v Domově Libčice se výskyt a závažnost 

problémového chování uživatelů snižuje. 

 

 

                                                
9 V roce 2011 se otevřel tzv. Bílý domek pro dvě osoby  s autismem s přidruženým agresivních chováním 

při organizaci Barevné domky Hajnice. Každý z autistů obývá jedno patro. 
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5.1 Historie a současnost Domova se zvláštním režimem 

 

Historie Domova Libčice se zvláštním režimem spadá do srpna roku 2009, kdy 

byla Aple Praha poskytnuta dotace od MPSV na zřízení dvou domácností. Nejprve se 

musel najít vhodný objekt, na kterém pak v průběhu září probíhaly menší rekonstrukce, 

ale nejdůležitější bylo najít vhodný personál. Samotný Domov byl otevřen 1. října 2009 

a během dvou měsíců se do něj nastěhovalo pět klientů a začátkem roku 2010 přibyli 

další tři klienti.  

Aple Praha bylo nabídnuto od Psychiatrické nemocnice v Bohnicích využívání 

jedné budovy v areálu.  Proto se dva klienti přestěhovali do těchto prostor a počet 

klientů v Libčicích se tak snížil na šest. Tato změna (březen 2013) s sebou přinesla dvě 

pozitiva. Dvěma klientům, přestěhovaným do areálu nemocnice v Bohnicích, kteří 

navštěvují v Praze speciální školu Modrý klíč, se tímto opatřením zkrátila cesta do 

školy. Dále se díky této změně uvolnilo jedno patro v Domově pro klienta, který měl 

v dřívější domácnosti problémy se spolubydlícími.  V současné době má Domov se 

zvláštním režimem čtyři domácnosti (tři v Libčicích nad Vltavou a jednu v Praze – 

Bohnicích). 

 

5.2  Personál 

 

Tým zaměstnanců, který pečuje o klienty v Domově v Libčicích je v současné 

době složen z devíti asistentů a dvou asistentek. Přes den slouží současně čtyři asistenti, 

na každém patře je přítomen jeden asistent a vedoucí směny. Na noční směně je 

přítomen pouze jeden pracovník.  

U dvou klientů v Praze – Bohnicích se střídá celkem pět asistentů a jedna 

asistentka. Při denní službě o uživatele sociální služby pečují dva asistenti a noční 

směnu slouží jeden asistent. Věkové rozmezí personálu je mezi 25 – 53 lety, průměrný 

věk je 35 let. Ve všech domácnostech je zaměstnáno celkem 22 lidí. Na pozici osobních 

asistentů se od vzniku Domova vystřídalo bezmála třicet osob. Z tohoto počtu je patrné, 

o jak náročnou profesi se jedná. 

Z tohoto důvodu se při přijímacím řízení zaměstnanců klade důraz na jejich 

motivaci a osobnostní předpoklady. Díky agresivitě klientů je též zapotřebí dobrá 
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fyzická kondice. Přijímací řízení je dvoukolové a vybraní uchazeči z osobních pohovorů 

stráví půlku dne přímo v provozu Domova Libčice. Poté je vybrán nejvhodnější 

kandidát. Ten má standardní tříměsíční zkušební lhůtu, během které je zaučován. 

Nejprve slouží několik směn ve dvojici s jiným asistentem a postupně se osamostatňuje. 

Zaměstnanci se pravidelně účastní řady odborných seminářů a kurzů. Jsou v kontaktu 

s lékařským personálem zařízení a terapeuty. S odborným personálem a rodiči 

konzultují nejvhodnější terapeutické postupy a úspěšně aplikované motivační prvky. 

Pro asistenty je též důležité poznávat individualitu klienta, vědět kterému chování se 

vyvarovat, jak reagovat a jakou zvolit strategii a prevenci agresivního chování.  

 

5.3  Klienti a denní provoz  

 

Cílovou skupinou uživatelů Domova v Libčicích jsou osoby s autismem 

s přidruženým agresivním chováním. Jedná se především o klienty, kteří díky svému 

postižení a problémovému chování nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím 

prostředí, a to i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou. Tito lidé 

potřebují vysokou míru kvalifikované podpory během celého dne. Díky těžkému 

problémovému chování nemohou čerpat pobytové služby u jiných poskytovatelů 

sociálních služeb. Každý klient potřebuje individuální přístup a ze strany asistenta je 

nutná dávka empatie.  

Všichni uživatelé jsou muži ve věku od 16 do 28 let a pocházejí z celé České 

republiky. Jednou ze základních charakteristik Domova je snaha přizpůsobit denní 

rytmus a prostředí individuálním potřebám klienta tak, aby se cítil co nejvíce 

komfortně.  

Domov má nepřetržitý celoroční provoz včetně vánočních svátků a Nového 

roku, kdy někteří klienti jezdí domů za rodinami nebo rodiče jezdí na návštěvu do 

Libčic. Pevný režim v Domově nastaven není. Vše se odvíjí od aktuálního stavu a 

chování klientů. Je přihlíženo především k tomu, aby klienti byli v dobré náladě, 

v dobrém rozpoložení. Péče čtyř asistentů o šest klientů umožňuje při denní službě 

v Libčicích personálu improvizaci ve výběru aktivit (projížďka autem, procházka, 

strukturované úkoly, návštěva, sledování televize, hraní her na playstationu, prohlížení 

časopisů, letáků a knížek, měření teplot, hlídání kurzu české koruny aj.). Zaměstnanci se 

snaží jít cestou nejmenšího odporu, a díky znalosti jednotlivých klientů jsou si vědomi 



58 

 

situací, kterým je třeba se vyhnout. Nutit klienta do některých aktivit, o které nemá 

evidentně zájem, může situaci dovést k projevům problémového chování (rozladěnost 

klienta a následná fyzická agrese). V Domově v Libčicích jde především o to, aby 

klienti byli spokojeni, cítili se v bezpečí a dobrých rukou. Toto jsou hlavní rysy 

každodenní péče v Domově, který se tím odlišuje od ostatních typů ústavních zařízení. 

Matoušek (1995) upozorňuje na rizika ústavní péče. Jedná se o ztrátu soukromí, 

ponorkovou nemoc, šikanování a násilné chování mezi uživateli, zneužívání personálem 

a hospitalismus
10

. Ve všech jmenovaných případech se Domov Libčice proti těmto 

rizikům vymezuje. Soukromí klientů je zajištěno vlastním pokojem každého klienta, 

který ho může kdykoliv během dne využívat. Tzv. ponorkové nemoci je zamezeno 

vysokým počtem personálu, který se často střídá. Například, pokud klient nechce trávit 

den s jedním asistentem, přistupuje se k výměnám personálu (např. změnou směny na 

patrech). Šikanování a násilné chování mezi uživateli služby je omezeno ubytováním 

jednotlivých klientů v budově tak, aby k těmto situacím nedocházelo. Zneužívání 

personálem je téměř vyloučeno z důvodu velikosti zařízení (malý typ pobytového 

zařízení) a typu služby (jeden asistent má na starost dva uživatele). Hospitalismus je 

minimalizován snahou personálu o každodenní aktivity, výlety autem a procházky. 

 

5.4  Vybavení domova 

 

Budova Domova se skládá ze tří pater, na každém patře je zřízena jedna 

domácnost. Klienti mají svůj vlastní pokoj, a tak mohou mít soukromí kdykoli během 

dne potřebují. Samostatné pokoje jsou spojené do velkých obývacích pokojů 

s kuchyněmi, kde klienti v případě potřeby vždy naleznou osobního asistenta. Každý 

pokoj je vybaven podle potřeb a přání uživatele s přihlédnutím na možnost zničení 

majetku. Většina pokojů klientů je však zařízena podobně jako pokoje jejich „zdravých“ 

vrstevníků. Veškeré drahé vybavení (ledničky, pračky, televizory, mikrovlnné trouby 

aj.) je z důvodu poškození mimo jejich dosah nebo je přimontováno ke zdem. 

Dalším důležitým vybavením, bez kterého by služba jen stěží fungovala, je 

automobil. Domov Libčice má k dispozici dva automobily a to jedno čtyřmístné s mříží, 

                                                
10 Dobrá adaptace na ústavní prostředí a snižující se přizpůsobení okolnímu světu. 
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druhé sedmimístné bez mříže.  

 

5.5  Financování Domova se zvláštním režimem 

 

Poskytovatel sociálních služeb má v současné době (dle zákona č.108/2006 Sb.) 

k dispozici několik finančních zdrojů. Jsou to především vlastní příjmy z úhrad za 

poskytnuté služby, dále státní dotace, příspěvek zřizovatele, příspěvek obce nebo kraje 

(výše částky se liší u každého klienta), platba zdravotních pojišťoven za zdravotní 

úkony provedené v rámci poskytování služby (Janýška, A., 2013).  

Roční provoz Domova se zvláštním režimem má rozpočet kolem 12 milionů 

korun. Nejvíce financí se získává ze státních dotací (až 75%), dále se čerpá z grantů, 

sponzorských darů (za rok 2012 poskytla spolufinancování také privátní společnost) a 

samozřejmě z příspěvků od rodičů. Pokud cenu ročního provozu vydělíme osmi klienty, 

kteří pobytové zařízení využívají, vyjde nám suma jeden a půl milionu korun na 

jednoho uživatele za rok. Většina klientů má přiznaný příspěvek na péči ve IV. stupni 

závislosti, což činí 12 tisíc korun měsíčně, který čerpá poskytovatel sociální služby. Z 

důchodu, který činí přibližně 9 tisíc korun za měsíc (cca 30% hrubé měsíční mzdy), si 

klienti platí ubytování (130 Kč/den) a stravování (135 Kč/den). Měsíčně uživatel 

Domova Libčice platí za poskytnutou sociální pobytovou služba okolo 20 000 Kč. 

Reálná cena je však až čtyřnásobně vyšší. 

Vážným problémem budoucího financování služby je snižování objemu dotací 

ze strany orgánů státní správy. Pokles dotací v roce 2013 na pobytové služby Apla 

Praha činil dva miliony korun oproti předchozímu roku. Od roku 2010 se dotace snížily 

o více než polovinu. Tato situace nejspíš povede k tomu, že se bude muset v  roce 2014 

jedna domácnost zrušit (na domácnosti v Bohnicích poskytlo hl. město Praha nejméně 

financí - oba klienti jsou z Prahy).  
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5.6  Výhody a nevýhody celoročních pobytových zařízení menšího a 

většího typu 

 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že menší typ pobytové služby pro klienty 

s problémovým chováním je finančně nákladný. S ohledem na způsob financování 

z veřejných zdrojů a současnou ekonomickou krizi se finanční aspekt provozu může 

zdát být z pohledu některé části společnosti jako problémový. Nejen z těchto důvodů je 

dobré vyjmenovat a porovnat výhody péče o klienty v  pobytových zařízení menšího 

typu a velkokapacitních zařízení. 

 

Výhody celoročních pobytových zařízení menšího typu jsou: 

 člověk s autismem se dostane každý den ven (procházky, jízda autem, nákupy aj.), 

 člověk s autismem bude výrazně méně agresivní, 

 klienti s autismem mají zajištěné větší soukromí, 

 proškolený personál rozpozná lépe individuální potřeby klientů, 

 proškolený personál umí zajistit vhodné restriktivní postupy při incidentu, 

 úpravou prostorů se sníží vnější nepříznivé vlivy (rozbité věci, nadměrný hluk, 

nebezpečné prostředí okolí domu aj.) na minimum, 

 minimalizace vyhoření personálu z důvodu rozdělení každodenního stresu z fyzické 

agrese na více lidí, 

 zatížení psychiatrických nemocnic je omezeno na minimum. 

 

Nevýhody celoročních pobytových zařízení menšího typu: 

 finanční náročnost projektů. 

 

Výhody celoročních pobytových velkokapacitních zařízení: 

 poskytnutí služeb více lidem za méně peněz, 

 jednodušší poskytování služby z pohledu personálu v nepřímé péči. 

 

Nevýhody celoročních pobytových velkokapacitních zařízení: 

 nedokáží reflektovat individuální potřeby klientů a individuální režimy klientů 

(spánek, jídlo, odpočinek aj.), 
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 nedokáží naplnit základní potřeby člověka s autismem, 

 větší pravděpodobnost vyhoření personálu nebo používání psychiatrické léčebny 

jako respitní služby, 

 na agresivní chování reagují neadekvátním způsobem. 

 

 

5.7  Zkoumaný soubor, sběr dat a interpretace 

 

Za zkoumaný soubor jsem zvolila všechny klienty, kteří využívali služeb Domova 

v letech 2010 – 2013. Tito klienti nastupovali do péče Domova Libčice během let 2009 

a 2010. Za referenční roky výzkumu jsem stanovila období let 2011 až 2013. Zkoumaný 

soubor je složen z 8 uživatelů, všichni klienti mají diagnostikován autismus různých 

forem, případně je kombinován s dalšími vadami či mentální retardací.   

Pro účely zkoumání vlivu daného prostředí na chování uživatelů, jsem zvolila 

kvalitativní a kvantitativní analýzu problémového chování, vycházející z evidence 

restriktivních opatření vedené za účelem poskytování pravidelné zprávy ombudsmanovi 

České republiky. Tato data jsem získala samostatným sběrem a kompletací dílčích 

zpráv, které mi poskytlo občanské sdružení  Apla Praha. Z těchto údajů jsem sestavila 

soubor dat, která jsem následně vyhodnotila. Z důvodu zachování ochrany osobních 

údajů nejsou uváděna jména klientů.  
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Klient 1 

Klientovi je 26 let a jeho diagnóza je lehká mentální retardace a dětský autismus. 

Klient nastoupil do Domova Libčice v roce 2010, před tím bydlel s rodiči a navštěvoval 

speciální školu. Mezi jeho zájmy patří vycházky a sledování rodinných videí 

a dokumentů o Apla Praha. Jeho problémové chování se vyznačuje agresí vůči 

asistentům nebo věcem. Spouštěcími mechanismy jsou náhlé změny stavů denního 

rytmu a zvyklostí, např. změny služeb asistentů, příjezdy a odjezdy za rodiči, časové 

prodlevy, ale také bouřky. V případě selhání preventivních opatření se následně ve 

vzniklých krizových situacích osvědčilo použití rychlé fyzické a mechanické restrikce 

(úchopem odvedení a zamčení do pokoje, kde se klient po čase sám zklidní).  

 

 

 

Obrázek 1 – Počet restrikcí u klienta 1 

 

U tohoto klienta lze zvýšený počet restriktivních opatření v roce 2012 přisuzovat 

skutečnosti, že obýval patro Domova dohromady s dalšími dvěma klienty, což mu 

neprospívalo. V následujícím roce došlo ke zlepšení v důsledku stěhování na patro, 

které obývá sám. 

 

Klient 2 

Klientovi je 28 let a jeho diagnóza je těžká mentální retardace a atypický 

autismus, extrémní hyperaktivita. V minulosti byl klient opakovaně hospitalizován 
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v psychiatrických nemocnicích. Od roku 2009 je uživatelem Domova Libčice. 

Problémové chování bylo dříve spouštěno farmakologicky nedostatečně 

kompenzovanou úzkostí, která přecházela do agrese vůči okolí. Z anamnézy je také 

zjevný vliv citové frustrace, která byla způsobena odloučením z rodinného prostředí. 

Klient se cítí spokojeně, když se mu někdo věnuje a pohladí ho, také se těší na návštěvy 

rodičů. Jeho problémové chování se projevuje fyzickým a verbálním napadáním 

jednoho asistenta (např. škrcením řidiče za jízdy v autě – instalace ochranné mříže nebo 

zvýšený dohled druhého asistenta), případně shazuje porcelánové věci, rozbíjí zrcadla 

aj. Jako další pomůcka pro zklidnění klienta slouží polohovací vak, ve kterém je 

v případě potřeby klient zalehnut asistentem (incident trvá až 1,5 hodiny). 

 

 

Obrázek 2 - Počet restrikcí u klienta 2 

 

Klientovi byla upravena farmakologická léčba v létě 2013, poté se úzkostné 

stavy výrazně eliminovaly, což je pozorovatelné úbytkem restrikcí. 

. 

Klient 3 

Klient je 21 letý hoch s dětským autismem a lehkou mentální retardací. 

V minulosti se stal díky svému fyzickému vývoji a problémovému chování pro pečující 

matku dále nezvladatelným.  Byl umístěn do dětského diagnostického ústavu v Praze, 

který však není pro lidi s tímto typem postižení vhodný. Proto se po otevření Domova 

Libčice stal jeho prvním uživatelem. Klient se zajímá o zeměpis, sbírá turistické 
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známky, měří a zaznamenává teploty. Rád by žil na Slovensku, protože mají vysoké 

hory a platí eurem. Problémové chování je spouštěno událostmi, v nichž klient chybuje 

nebo se dozví informaci, která je v rozporu s jeho přesvědčením. Projevuje se 

především ničením věcí (elektronika a bílé zboží), strháváním obrazů, házením nádobí a 

jiných věcí a agresivním útokem na asistenta. 

 

 

Obrázek 3 - Počet restrikcí u klienta 3 

 

Počet fyzických restrikcí u tohoto klienta je v letech 2012 a 2013 téměř 

poloviční oproti roku 2011.  

 

Klient 4 

18 letému klientovi byla diagnostikována hluboká mentální retardace, dětský 

autismus, extrémní hyperaktivita. Klient vyrůstal v úplné rodině a v současné době 

navštěvuje speciální školu. Problémové chování se vyznačuje trháním peřin, matrací, 

koberců, jí výplně polštářů nebo vlastní plenu v případě, že se k ní dostane přes 

oblečení. Na nepohodu nebo omezení reaguje křikem, kousáním, taháním asistentů za 

vlasy, kopáním a leháním si na zem. Problémovému chování asistenti předcházejí 

častým střídáním činností a místa. 



65 

 

 

Obrázek 4 -  Počet restrikcí u klienta 4 

 

U klienta je viditelný nárůst počtu problémového chování v roce 2013, což 

mohlo být způsobeno přestěhováním do jiného zařízení (Praha – Bohnice). 

 

Klient 5 

Klient je 18 letý hoch s dětským autismem. Vyrůstal s matkou a dodnes 

navštěvuje speciální školu. Velmi rád si hází s míčem a skáče na trampolíně. 

Problémové chování se vyznačuje svlékáním a masturbací na veřejnosti, při nelibosti 

hlasitě křičí.  

 

 

Obrázek 5 - Počet restrikcí u klienta 5 
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U tohoto klienta sledujeme výrazný pokles problémového chování. Za rok 2013 

jsou zaznamenány pouze dvě restrikce.  

 

Klient 6 

Klientovi je 27 let, jeho diagnóza je lehká mentální retardace a vysoce funkční 

autismus. Od 19 let žil v týdenním stacionáři, kde napadl asistenta z důvodu žádosti 

asistenta, aby si uklidil pokoj, když hrál playstation. Na základě tohoto incidentu klienta 

vyloučili a následně byl hospitalizován v psychiatrické nemocnici. Klientem Domova 

Libčice je od roku 2009. Rád sleduje filmy, povídá si s asistenty a hraje hry na 

playstationu. Problémové chování u něj nastává v okamžicích, kdy je po něm 

vyžadována nějaká činnost. 

 

 

Obrázek 6 - Počet restrikcí u klienta 6 

 

V roce 2013 došlo u klienta 6 ke snížení počtu incidentů patrně z důvodu 

přestěhování klienta 1, se kterým měl klient 6 neshody, na jiné patro budovy. 

 

Klient 7 

Klient se narodil v roce 1990, má diagnostikován dětský autismus. Před 

nástupem do Domova vyrůstal v úplné rodině. Rád sleduje hudební pořady. Problémové 

chování je u něj spouštěno špatnými stravovacími návyky (nechutenství a následný 

hlad) a v prostojích mezi plánovanými aktivitami. Projevuje se sebepoškozováním 
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formou úderů hlavou o zeď, případně házení předmětů. Asistenti v krizových situacích 

ponechávají klienta samotného v pokoji až do jeho zklidnění. V případě použití 

fyzických restrikcí se problémové chování prohlubuje a klientova agresivita se zhoršuje. 

Proto je namístě snaha restrikce neaplikovat. 

 

 

Obrázek 7 - Počet restrikcí u klienta 7 

  

Vývoj počtu restrikcí se u tohoto klienta je nejednoznačný, avšak v roce 2013 

došlo k výraznému úbytku oproti předchozím létům. 

 

 

Klient 8 

Klientovi je 24 let, jeho diagnóza je dětský autismus. V minulosti žil v rodině 

a navštěvoval respitní pobyty. Rád chodí na výlety do přírody, jezdí na kole a kreslí. 

Problémové chování se u něj vyskytuje v případě, kdy je mu odepírána samostatnost při 

některých činnostech (při koupání, vaření) nebo při nenaplněném očekávání. 

Problémové chování se vyznačuje agresí na asistentech (škrcení, držení a úder hlavou 

do obličeje). Asistenti v tomto případě použijí fyzické restrikce v podobě odstrkání 

klienta do pokoje, kde se klient po čase sám zklidní. 
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Obrázek 8 - Počet restrikcí u klienta 8 

U tohoto klienta opět můžeme pozorovat tendenci v úbytku agresivního chování 

vyžadující restriktivní opatření. 

 

Celkový počet restrikcí u všech klientů 

Pro zhodnocení celkového počtu restrikcí na klientech Domova Libčice slouží 

obrázek 9. 

 

 

 

Obrázek 9 - Počet restrikcí u všech klientů 
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Na obrázku 9 je znázorněno, kolikrát museli zaměstnanci zasahovat v případech 

fyzické, mechanické a chemické restrikce za jednotlivé roky. Zde lze vysledovat 

pozitivní vývoj ve snížení počtu incidentů vyžadujících restriktivní opatření. Výrazný 

úbytek v roce 2013 oproti předešlým létům připisuji zvýšenému soukromí klientů 

v důsledku jejich stěhování do samostatných pater budovy. Nárůst v roce 2012 oproti 

roku 2011 je nevýrazný a není jasné, z jakých důvodů k němu došlo. 
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ZÁVĚR 
  

Cílem předložené diplomové práce bylo komplexně popsat a dokumentovat 

každodenní provoz Domova se zvláštním režimem Libčice a jeho vliv na problémové 

chování uživatelů.  

Vznik Domova se zvláštním režimem Libčice zřízeným sdružením Apla Praha, 

Střední Čechy, o. s. je výrazným počinem na poli sociálních pobytových služeb v České 

republice. Každodenní kvalitní péči zajišťuje tým odborníků a vyškolených asistentů. 

Jejich práce je fyzicky a psychicky náročná. 

V rámci výzkumu jsem se na základně dostupných dat pokusila posoudit vliv 

Domova na problémové chování klientů. Vyslovená hypotéza, že během pobytu 

v Domově se výskyt a závažnost problémového chování uživatelů snižuje, může být na 

základě vyhodnocených dat potvrzena pouze částečně. 

 Osobní asistenti zasahovali v roce 2013 při 270 incidentech, což bylo nejméně 

za všechny sledované roky. V roce 2012 došlo k 337 incidentům a v roce 2011 bylo 

evidováno 176 incidentů. Z důvodu vyššího počtu všech restrikcí v roce 2012 oproti 

roku 2011, proto nelze hypotézu jednoznačně potvrdit. Je zde však naznačen možný 

dlouhodobý pokles. Při interpretaci výsledků výzkumu je třeba přihlédnout ke dvěma 

omezením, kterými jsou malý soubor klientů a krátké sledované časové období. Proto 

bych doporučila výzkum v budoucnu opakovat. Využitím většího počtu statistického 

souboru a sledováním delšího časového období by se výzkum zpřesnil a zkvalitnil.  

Na základě mé osobní zkušenosti asistentky a dále z rozhovorů s dalšími 

pracovníky zařízení však mohu potvrdit pozitivní vliv péče v Domově Libčice na 

problémové chování uživatelů. Přestože nelze u tohoto typu postižení zcela odstranit 

projevy agresivního chování, lze však kvalitní péčí a citlivým individuálním přístupem 

poskytnout podmínky pro spokojený a důstojný život klientů. 

 Sdružení Apla Praha chce z důvodu potřeb dalších klientů rozšířit kapacitu 

zařízení na 40 osob. Plánují vybudovat nová zařízení v ostatních krajích České 

republiky. Z důvodu finanční a personální náročnosti bude realizace plánu závislá na 

výši dotací z veřejných i soukromých zdrojů.  

 

 



71 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 
 

ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K. a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a 

s autismem. Praha: Portál, 2007. 248 s. ISBN 978-80-7367-319-2. 

 

ČÁMSKÝ, P., KRUTILOVÁ, D., SEMBDNER, J., SLADKÝ, P. Manuál pro tvorbu a 

zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. Praha: Centrum sociálních 

služeb Praha, 2008. 152 s. CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003. 

 

ČERMÁKOVÁ, K.; JOHNOVÁ, M. Zavádění standardů kvality sociálních služeb do 

praxe. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. 112 s. ISBN 80-86552-45-4. 

 

EMERSON, E. Problémové chování u lidí s mentální retardací. Praha: Portál, 2008. 

166 s. ISBN 978-80-7367-390-1. 

 

GILLBERG, Ch., PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: 

Portál, 1998. 122 s. ISBN 80-7178-201-7. 

 

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 776 s. ISBN 

80-7178-303-X. 

 

HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a 

supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999, 

167 s. ISBN 80-902-0818-5.  

 

HRDLIČKA, M., KOMAREK, V. Dětský autismus: přehled současných poznatků. 

Praha: Portál, 2004. 206 s. ISBN: 80-7178-813-9. 

 

JABŮRKOVÁ, M. a kol. Od paragrafů k lidem. Praha: SKOK, 2007. 76 s. ISBN 978-

80-239-9506-0. 

 

JANÝŠKA, A. Ekonomika sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. 

Fórum sociální politiky. 2013, roč. 7, č. 1, s. 21 – 25. ISSN 1803-7488. 

 



72 

 

JŮN, H. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. Praha: Portál, 

2010. 141 s. ISBN 978-80-7367-590-5. 

 

JŮN, H., BALICKÁ, K. Terapie problémového chování a fyzické restrikce. Praha: 

APLA Praha, střední Čechy, O. S. 2012. 

 

KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření. 2. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 

2003. 23 s. ISBN: 80-7071-231-7. 

 

KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing, 1998. 131 s. ISBN 

80-7169-551-3. 

 

MAROON, I. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků. Praha: Portál, 2012. 152 s. 

ISBN 978-80-262-0180-9. 

 

MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 138 s. ISBN 

80-7368-129-3. 

 

MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 

80-7178-473-7. 

 

MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. 380 s.  ISBN 

80-7178-548-2. 

 

MLČÁK, Z. Profesní kompetence sociálních pracovníku a jejich hodnocení klienty. 

Ostrava: Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-7368-129-3. 

 

MYRON, D. R. Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů, 2003. 129 s. ISBN 80-7255-

074-8. 

 

NEŠPOR, K. Prevence profesionálního stresu a syndromu vyhoření. Medicína pro 

praxi. 2007, roč. 4, č. 11, s. 371-373. ISSN 1214 – 8687. 

 



73 

 

PLŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací: Přístupy – dovednosti – poruchy. 

Praha: Grada Publishing, 2005. 146 s. ISBN 80-247-0858-2. 

 

QUISOVÁ, S. Sociální komunikace v pomáhajících profesích. Opava: Slezská 

univerzita v Opavě, 2009. 73 s. ISBN 978-80-7248-551-2. 

 

THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006. 453 s.  

ISBN 80-7367-091-7. 

 

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vyd. Praha: Portál, 

2004. 870 s. ISBN 80-7178-802-3. 

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

Internetové zdroje: 

 

Chaloupková, J. Jak rozpoznat Aspergerův syndrom. In: Dobromysl [online]. [cit. 

2014–04-05]. Dostupné z: <http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=622>. 

 

 

 

 

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=622


74 

 

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ: 
 

Tabulka 1 – Terminologické rozdíly…………………………...……………………....23 

Obrázek 1 – Počet restrikcí u klienta 1………………………………………………....63 

Obrázek 2 – Počet restrikcí u klienta 2…………………………………………………64 

Obrázek 3 – Počet restrikcí u klienta .………………………………………………….65 

Obrázek 4 – Počet restrikcí u klienta 4…………………………………………………66 

Obrázek 5 – Počet restrikcí u klienta 5…………………………………………………67 

Obrázek 6 – Počet restrikcí u klienta 6…………………………………………………68 

Obrázek 7 – Počet restrikcí u klienta 7…………………………………………………69 

Obrázek 8 – Počet restrikcí u klienta 8....………………………………………………70 

Obrázek 9 – Počet restrikcí u všech klientů  .……………………………………….....70 

 

 


