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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá zkušenostmi adolescentních dívek v následné
stacionární péči s předchozí hospitalizací v psychiatrickém zařízení. Autorka se zaměřuje na
teoretické poznatky o klinických diagnózách a oblastech potíží svých respondentek, neboť ty
souvisí s délkou a režimem hospitalizace, a proto vždy nějakým způsobem ovlivňují
zkušenost s ní.
V rámci výzkumné části práce byly provedeny čtyři polostrukturované, hloubkové
rozhovory s adolescentními dívkami, které byly následně autorkou vyhodnocovány metodou
Interpretativní fenomenologické analýzy.

Účelem práce bylo,

na základě teoretických

poznatků a samotných rozhovorů, více porozumět tomu, jak dospívající dívky prožívaly toto
období svého života.

Klíčová slova:
Adolescence, klinická diagnóza, hospitalizace, psychiatrické zařízení, žitá zkušenost

Abstract
This thesis investigates experiences of adolescent girls in the subsequent stationary
care with a previous psychiatric hospitalization. The author focuses on theoretical knowledge
of the clinical diagnoses and areas of difficulty of respondents, as they relate to the length of
hospitalization and the regime, and therefore always in some way influence the experience
with it.
In the frame of the empirical part of the work, four semi-structured in-depth interviews
with adolescent girls were conducted. These were subsequently evaluated by the author with
use of interpretative phenomenological analysis. Based on theoretical knowledge and
interviews, the purpose of this work was to better understand how teenage girls experienced
this period of their life.
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ÚVOD
„Jediná cesta zpět k autenticitě vede přes náraz na cizotu, poznání sebe sama, aby mi
ostatní nemohli podsouvat, kdo vlastně jsem. Mladého člověka cizota přímo fackuje, hledá si
vlastní pramen a rodiče jsou tu od toho, aby se od nich odrazil k tomu svému a pak se zase
vrátil. Je potřeba je nechat hledat.“ 1
„Být normální v období dospívání je samo o sobě nenormální.“ (Anna Freud).2

Autorka práce se na své praxi ve stacionáři pro adolescenty, kam dochází od března
2013 do současnosti, mnohokrát setkala s tím, že adolescenti popisovali své zkušenosti
s předchozí hospitalizací v psychiatrickém zařízení. Tato opakující se tématika rozhovoru jí
přivedla na myšlenku, že oblast porozumění této jejich zkušenosti je málo prozkoumaná a
bylo by dobré se jí více zabývat, neboť pro dospívající děti je to velmi významná etapa jejich
života.
Zmiňovaný psychiatrický stacionář je určený pro děti a mládež, mající problémy
spojené

s dospíváním.

Převážná

většina

pacientů

byla

v minulosti

hospitalizována

v psychiatrickém zařízení a stacionář pro ně představuje následnou léčbu.
Jelikož autorka chtěla co nejvíce porozumět jejich prožívání a vnímání hospitalizace,
rozhodla se využít metodu Interpretativní fenomenologické analýzy.
V teoretické části práce autorka popisuje klinické diagnózy a oblasti potíží jejích
respondentů, neboť tyto teoretické základy mohou výzkumníkovi pomoci více porozumět
zkušenosti adolescentů s jejich hospitalizací. Autorka si pro teoretický popis vybrala poruchy
příjmu potravy, úzkosti a deprese a poté nepříznivý fenomén spojující všechny její
respondentky – sebevražedné chování.

1

HOGENOVÁ, Anna. Fenomenologie a metodologie věd. Přednáška pro 3. roč. bakalářského studia
psychologie. Praha: PVŠPS, 16. 3. 2015.
2

FLAHERTY, Louis T. and Richard M. SARLES. Handbook of Child and Adolescent Psychiatry, Adolescence:
Development and Syndromes. Překlad vlastní. Wiley, 1997. Wiley Series in Child Mental Health – Svazek 17.

9

Výzkumná část začíná definicí výzkumných otázek a výzkumného cíle, pokračuje
popisem zvolené metody zkoumání, výběrem respondentů a jejich charakteristikou, dále
popisuje sběr a zpracování materiálu a neopomíjí ani etické aspekty prováděného výzkumu.
V poslední části výzkumné části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření a je
zde také kladen důraz na diskusi nad limity tohoto výzkumu.
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VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Hospitalizace v psychiatrickém zařízení


Psychiatrickým zařízením je v této práci myšlena Dětská psychiatrická klinika 2. LF
UK a FN MOTOL a Psychiatrická nemocnice Bohnice.

Stacionář pro adolescenty
 Denní stacionář pro adolescenty - Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Zkušenost
 Žitá zkušenost participantů s určitou událostí, fenoménem zkoumaná metodou IPA.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. KLINICKÉ DIAGNÓZY A OBLASTI POTÍŽÍ
1.1 Poruchy příjmu potravy
Ve většině publikací se autoři o nemocných s poruchou příjmu potravy vyjadřují
v ženském rodě, neboť tímto onemocněním trpí převážně dívky a ženy. Já jsem se však
rozhodla pro neutrální označení „nemocní“, neboť si myslím, že i chlapci a muži by měli mít
možnost vystoupit s tímto problémem, bez toho, aby se museli stydět a obávat se
převládajícího názoru, že poruchy příjmu potravy jsou téměř výhradně ženskou záležitostí.
Případů výskytu mentální anorexie nebo mentální bulimie, o kterých lékaři vědí, je sice u
mužů velmi málo a jejich motivací je spíše touha po nikoliv štíhlé, ale sportovní postavě,
avšak i přes jiné důvody k hubnutí a nízkému výskytu si myslím, že není dobré je z této
problematiky vyčleňovat.
Poruchy příjmu potravy patří tedy mezi nejčastější a nejzávažnější onemocnění
adolescentních dívek a mladých žen. Tyto poruchy mají chronický průběh a závažné
psychické, somatické a sociální důsledky. Onemocnění působí dlouhodobé obtíže i sociálnímu
okolí postižených3 . Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). a Diagnostického a
statistického manuálu (DSM-IV). Americké psychiatrické asociace, se pod pojem „poruchy
příjmu potravy“ řadí mentální bulimie a mentální anorexie. I když to na první pohled není
zřejmé, tyto poruchy jsou si velmi podobné. Spojuje je například strach z tloušťky, přílišná
zaměřenost na vlastní vzhled a především na tělesnou hmotnost. Pro nemocné je typická
neustálá snaha zhubnout, nebo alespoň nepřibrat na váze. Ze způsobu, jakým nemocný
kontroluje tělesnou hmotnost, se často odvíjejí somatické potíže a sociální problémy. Obě
poruchy se liší především tělesnou hmotností4 .

3

KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 13.

4

Tamtéž, s. 15-16.
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1.1.1 Mentální bulimie
Pro nemocné trpící mentální bulimií je typické záchvatovité přejídání, při kterém
pociťují ztrátu sebekontroly. Svou tělesnou hmotnost se pak snaží kontrolovat a upravovat
vyvolaným zvracením,

zneužíváním projímadel nebo

léků

na

odvodnění,

nadměrným

cvičením nebo držením hladovek5 .
Dokážu si představit, že se nemocní po přejedení často cítí špatně, jak po psychické,
tak po fyzické stránce. Myslím, že mají výčitky, cítí se provinile a bývá jim zle od žaludku.
Proto se dle mého názoru často uchylují ke krajním řešením, jako je zmiňované vyvolané
zvracení, které jim pravděpodobně přinese úlevu jak v pocitu přeplněného žaludku, tak i
v ujištění sebe sama, že se nezvýší jejich tělesná hmotnost.
Pacienti, kteří mají mentální bulimii, mívají často nízké sebevědomí, drží různé diety
za účelem snížení váhy a zároveň se často přejídají. Nemocní, kteří se jdou léčit, se obvykle
chtějí zbavit záchvatů přejídání, ale diety a touhu po zhubnutí jako špatné nevnímají. Občasné
přejídání je do určité míry běžnou součástí života zdravého člověka, u bulimie se však
v některých případech nebo fázích onemocnění jedná o časté a opakované přejídání, které by
se navíc při normálním stravovacím režimu nemuselo považovat ani za přejídání. Různá
dietní omezení a zákazy určitých potravin nebo denních jídel způsobují, že porušení tohoto
zákazu pacient vnímá jako přejedení. Nejlepším řešením je pravidelný stravovací režim, který
obsahuje vyváženou stravu. Pocity přejedení však mohou přejít i ke skutečnému přejídání,
kdy jsou nemocní schopni do sebe různými potravinami, mezi kterými mohou být i základní
suroviny jako máslo a mouka dostat až 20 000 kalorií. Někdy se nemocní přejídají i
potravinami s nízkou energetickou hodnotou, jako je např. různé ovoce a zelenina, čímž si
způsobují dilataci žaludku, který pak „očekává“ další přísun stejně velkého množství potravy.
Záchvat přejídání je svým způsobem voláním o pomoc, kdy se nemocní cítí zoufale a
nemohou svoji touhu po jídle ovládnout. Nemocní prožívají stav, který by se dal přirovnat
k nervovému záchvatu a který je ovlivněn hladinou krevního cukru v těle. Jakmile klesne
hladina krevního cukru příliš nízko, cítíme hlad a máme potřebu hladinu cukru znovu zvýšit.
Nejrychleji tak lze učinit konzumací pečiva a sladkostí, na které však tělo reaguje produkcí
velké dávky inzulínu, který vede k rychlému zpracování krevního cukru. Pokud se tedy
člověk přejídá pečivem a sladkostmi, důsledkem může být po krátkodobém zvýšení cukru
5

KRCH, František David. Bulimie: jak bojovat s přejídáním. Praha: Grada, 2000, s. 15.

13

v krvi následná hypoglykémie, která je důsledkem trvale vyšší produkceinzulínu. Pomoci
může pravidelný stravovací režim, obsahující pestrou stravu jako maso, ryby, mléčné a
celozrnné výrobky. Také se doporučuje vyhnout se kofeinu, alkoholu atd.
Důvody k přejedení bývají různé, ale často pacienti popisují, že jim stačí např. snadný
přístup k potravinám, plná lednice, špatný jídelní režim a podobně. Důvodem bývá i
nevhodné stolování, nezdravé stravování rodinných příslušníků, vliv okolí, hádky s blízkými.
Spouštěčem záchvatu může být negativní nálada, nervozita, změna váhy a pocit tloušťky.
Nemocní mají především chorobný strach z tloušťky. Může se projevovat jako strach
z konzumace určitých potravin nebo denních jídel, strach z plného žaludku nebo z jídla na
veřejnosti6 . Takový člověk pak vypadá před ostatními jako velmi střídmý, ale v ústraní, kdy
ho nikdo nesleduje, neodolá hltání jídla. Déle trvající samota může nadměrné požívání jídla i
podporovat, protože tím si člověk jakoby nahrazoval společnost. Je tady něco, co mu
neoddělitelně patří, jakmile to pojme do sebe, což je někdy jediná jistota v nejistém světě.
Myslím, že v prevenci poruch příjmu potravy hraje velkou roli rodina. Ta by měla
dětem zprostředkovat pravidelný jídelní režim, správné stravovací návyky, vhodné stolování a
především zdravý a pozitivní přístup k jídlu. Myslím si, že - pokud rodiče drží různé diety a
zakazují si některá jídla a potraviny - neměli by tím nijak ovlivňovat své děti. Ty by si pak
zbytečně vytvořily pokřivený pohled na správné stravovací návyky. Na druhé straně ani
rodiče, kteří se přejídají a jedí nezdravě, by tím neměli ovlivňovat své děti. Těm by měli
zajistit různorodou a vyváženou stravu. Zde vyvstává otázka, zda by například rodiče
vegetariáni měli svým dětem také odmalička dávat bezmasou stravu, nebo zda by měli volbu
nechat na nich. Netroufám si hodnotit, jak by to mělo správně být, důležité však - podle mne je především to, aby děti měly zajištěnou veškerou potřebnou výživu.
Za vznikem mentální bulimie stojí mimo jiné i naše současná kultura
zdůrazňující kult štíhlosti. Ať už se jedná o modelingové agentury, různé soutěže krásy,
vyhublé herečky a tanečnice, nebo například proporce panenky Barbie. Není výjimkou, že
několik soutěžících dívek ve finále soutěže krásy má anorektickou váhu. Dalším spouštěcím
faktorem může být například fakt, že v řadě obchodů s módními oděvy nabízejí pouzemalé
velikosti. Naše kultura vnímá navíc štíhlost jako výsledek úspěšné sebekontroly a nikdo se už
nezajímá o to, jakou cestou jí bylo dosaženo. Aby člověk dosáhl prezentovaného ideálu
6

KRCH, František David. Bulimie: jak bojovat s přejídáním.. Praha: Grada, 2000, s. 16-19.
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štíhlosti, musel by podstoupit různé operace, nebo si nechat počítačově upravit své fotografie.
Tyto plastické operace se však často neprovádějí v souladu s potřebami zdravého organismu.
Zvláště na pováženou je reklamní průmysl propagující různé diety, často slibující velký
úbytek váhy v krátkém časovém úseku a s minimálním úsilím. Některé diety jsou však pro
tělo velmi škodlivé, zvláště v období dospívání, kdy je vhodné, aby jídlo bylo především
vyvážené7 . Ohrožené poruchami příjmu potravy nejsou jen modelky, herečky a dospívající
dívky, které chtějí vypadat jako ony, ale také mladí sportovci a sportovkyně, především
gymnastky, baletky a podobně. Ve sportovních oddílech často panuje nezdravě konkurenční
atmosféra, obrovský tlak na dosažení ideálu štíhlosti a tím i lepší sportovní výkony, co se týká
rychlosti a pohyblivosti8 .
Myslím, že není potřeba bát se dát dítě do nějakého zájmového kroužku, ať už
sportovního nebo tanečního, pokud zkontrolujeme, zda se zde neprovozují nějaké praktiky,
které by vedly k tlaku na změnu stravovacích návyků a nezdravým způsobům kontroly tělesné
hmotnosti. Jakmile by zde docházelo k nadměrnému tlaku na výkon a s ním spojenou
kontrolou váhy, je dle mého názoru potřeba zasáhnout. U osob s mentální bulimií často stál za
vznikem jejich nemoci nepatrný podnět, který silně zasáhl jejich nízké sebevědomí a
obrovský nátlak vyvíjený na děti v některých sportovních a tanečních oddílech je tudíž podle
mě velkým rizikem vzniku tohoto onemocnění. Jako klasický příklad lze uvést princeznu
Dianu, u níž podle autorů její nejisté sebevědomí a obrovský tlak na odpovídající vystupování
na veřejnosti způsobily značný stres, s nímž se vyrovnávala ve skrytu zvýšeným příjmem jídla
a následným zvracením při strachu ze ztloustnutí9 .
Mentální bulimie tedy může představovat způsob jak hladověním nebo přejídáním
uniknout stresu. Často jí může předcházet nějaká tíživá životní situace. Tento způsob
vyrovnávání se se stresem však přinese pouze krátkodobou úlevu. Jakmile se z tohoto chování
stane zvyk, dochází k nepříjemným komplikacím a následkům. Někdy poruše příjmu potravy
žádná tragická událost nepředchází, ba je dokonce jediným zjištěným problémem. Spektrum
příčin vzniku bulimie je opravdu široké, např. různé závislosti rodičů nebo rodinné
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krize,nemístná poznámka učitele či trenéra, zranění nebo onemocnění, životní neúspěchy
nebo i úspěchy, se kterými si člověk neumí poradit10 .
Nemocní vidí své tělo nerealisticky, proporce jsou v jejich očích značně zkreslené,
připomínající pohled do křivého zrcadla. Způsobuje to především silná úzkost, se kterou se
soustředí na své tělo a jídlo. Stejně tak zkresleným pohledem jako vidí své tělo, vidí i porce
jídla. Každý přibývající kilogram vnímají jako velký váhový nárůst, který klidně může vzít
rychlý spád a značně se zvýšit. Tato porucha vnímání vlastního tělesného schématu se však
většinou vztahuje pouze na jejich tělo, ostatní obvykle hodnotí přiměřeně. Nemocní léčbu
často odkládají, kladou si různé podmínky a typické je pro ně smlouvání o každý kilogram11 .
Důsledkem hladovění, přejídání se a zvracení při mentální bulimii mohou být velmi
vážné somatické problémy, mezi které patří např. dehydratace, slabost a únava, srdeční
arytmie, hrozba náhlé srdeční zástavy, poškození zubní skloviny, kazivost zubů a další potíže
s ústní

dutinou,

které

vedou

k neestetickému

vzhledu

zubů.

Metabolických

poruch

vznikajících v důsledku mentální bulimie je mnoho a nezřídka přímo ohrožují pacienty na
životě12 .
V psychologické léčbě mentální bulimie ve Velké Británii si nejlépe stojí kognitivně
behaviorální terapie. V tomto směru byla vyvinutá krátkodobá terapie určená pro pacienty
trpící bulimií. Terapie trvá přibližně pět měsíců, během kterých se terapeut s klientem setká
zhruba dvacetkrát. Pracuje se zde především se získáním kontroly nad svým stravováním a
s redukcí obav o tvar těla a jeho hmotnost. Klinické studie účinnosti této terapie ukázaly, že
asi v 90 % případů jsou záchvaty přejídání méně časté, po skončení terapie dokonce asi dvě
třetiny nemocných s přejídáním přestanou. Stejně tak méně často zvracejí, méně užívají
laxativa a dochází ke zlepšení nálady. Po absolvování léčby mají nemocní mnohem menší
sklony k držení diet a četnost obav o tvar a hmotnost těla se významně snižuje. Dlouhodobé
účinky této terapie ještě nejsou zcela ověřené, avšak dostupná zjištění naznačují, že je reálné
krátkodobé účinky udržet, tudíž jsou změny trvalé. Existují i další způsoby léčby, které se
osvědčují, ale žádný z nich zatím ne v takové míře jako KBT. Osoby s bulimií lze léčit jak
10

PAPEŽOVÁ, Hana. Bulimia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí …. Praha: Psychiatrické centrum,

2003, s. 22-23.
11

KRCH, František David a Iva MÁLKOVÁ. SOS nadváha. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2001, s.82.

12

KOCOURKOVÁ, Jana. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. Praha: Galén, 1997, s. 2931.

16

v individuální,

tak

skupinové

psychoterapii,

přičemž pro

některé

nemocné je velmi

problematické léčit se s ostatními, neboť jsou příliš citliví na svůj vzhled a stravování.
V některých případech se kombinuje psychologická léčba a užívání antidepresiv, někdy je
samozřejmě nezbytná hospitalizace13 .

1.1.2 Mentální anorexie
Odmítat potravu mohou i pacienti s jinými duševními poruchami, kdy se jedná o
klinické nechutenství, avšak u nemocných anorexií se jedná o snahu snížit tělesnou hmotnost
tím, že přemáhají hlad a redukují příjem potravy. Omezování začíná u vydatných potravin, ale
postupně se přejde k potravinám s minimální kalorickou hodnotou.

Přestože nemocní

přijímají minimální množství energeticky výživných potravin, jsou často velmi aktivní a
úspěšní ve škole, v zájmových činnostech a zvládají například intenzivně cvičit. Projevují
nadměrný zájem o jídlo, o různé recepty a vaření. Přestože jsou nemocní velmi vyhublí, vidí
se zkresleně obézně, zvláště v problémových partiích. Společným jmenovatelem adolescentů
s anorexií bývá často perfekcionismus, velmi dobré výsledky, jak ve škole, tak v různých
zájmových aktivitách, smysl pro odpovědnost, ctižádost, přizpůsobivost atd. Většinou jsou
s nimi rodiče velmi spokojení a překvapí je náhlý problém s jídlem, který může být vůbec
prvním nesouhlasem nebo konfliktem s nimi14 .
Existují dva typy mentální anorexie, restriktivní neboli nebulimický a purgativní
neboli bulimický15 . Restriktivní typ se vyznačuje omezením příjmu potravy, někdy až
hladověním nebo nadměrným tělesným cvičením. Tím se nemocní snaží docílit hmotnostního
úbytku. Při purgativním typu onemocnění se u pacientek hladovění a omezení příjmu potravy
střídá

se

záchvatovitým přejídáním a

následně

zvracením nebo

jinými purgativními

metodami. Obě skupiny nemocných mají velmi nízkou, kolísavou tělesnou hmotnost16 .
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Nemocní trpící mentální anorexií vynechávají nejdříve energeticky vydatná jídla,
tučná jídla a sladkosti, později se zákaz rozroste i na pečivo, různé přílohy jako jsou knedlíky,
ale i např. na maso. Poté zbude už jen velmi málo potravin, které „mohou“ jíst a většina z nich
jsou dietní, bez tuků a cukrů. Z počátku nemocní nejedí nic navíc kromě hlavních jídel, ale i
ty později z jídelníčku mizí. Tato dietní opatření jsou velmi přísně a důsledně dodržována.
Vše si dokážou obhájit, rafinovaně se vymlouvají a různých podvodů souvisejících s jídlem
stále přibývá. U takto nemocných je časté žvýkání žvýkaček, pití kávy a kouření. Konzumace
jídla se pak mění ve velmi pomalý a zdlouhavý proces, kdy jídlo různě rozkládají po talíři,
vybírají, co budou jíst a co ne, krájí na miniaturní kousky a vymlouvají se, že se potřebují
najíst v klidu a jídlo si „vychutnat“. Neradi jedí před někým, kdo je při jídle pozoruje, během
jídla jsou napjatí a pak se často cítí přejedeně.
Častá je také nadměrná tělesná aktivita, chůze na dlouhé vzdálenosti, posilování a
cvičení. Je pro ně těžké chvíli jen tak v klidu sedět. Při velké podvýživě už tolik energie
nemají, přichází vyčerpanost.
Co se týká vážení se, mluvení o jídle a oblékání, jsou zde extrémní rozdíly. Někdo se
obléká tak, aby vyhublá postava byla co nejvíce vidět, někdo se naopak zahaluje do co
nejvolnějšího oblečení. Stejně tak se někdo váze ze strachu raději vyhýbá a někdo se váží
několikrát denně.
Ze zdravotních potíží nejčastěji trpí zácpou, jsou zimomřiví a dojde u nich k poruše
menstruačního cyklu. Přestože touží po dokonalejším vzhledu, dostavují se nepříjemné
tělesné projevy, jako je padání vlasů, špatná pleť a jemné ochlupení po těle.
Díky radosti z prvních shozených kil mohou být zpočátku veselí a společenští, později
se však uzavřou do sebe, izolují se a myslí pouze na svoje tělo a jídlo. Na tlak spojený
s nucením do jídla reagují odporem, mají mnoho argumentů, výhružek a často ostatní emočně
vydírají. Při nucení do jídla podvádějí, mimo jiné i proto, aby jejich rodiče byli klidnější.
Pokud si najednou začnou kupovat více jídla a je mezi ním i to, co by si dříve
nedovolili jíst, může to znamenat, že si zvykli jídlo následně zvracet. Po jídle bývají dlouho
zavření na toaletě. Někteří jídlo dlouho drží v ústech a poté ho nenápadně vyplivují.
Čím více na ně ostatní tlačí, aby zase normálně jedli, tím více se brání a nechtějí
měnit své chování a postoje. Problém s jídlem přináší nemocnému určité zisky, je totiž
středem pozornosti, čímž roste jeho sebestřednost. Ostatní se o něj hodně zajímají a svým

18

způsobem mu ustupují. Tudíž stejně jako se nechce zbavit svých postojů, tak ani těchto zisků.
Přesto to vůbec nemusí být vědomé rozhodnutí17 .
Přestože mentální anorexie přináší velké množství zdravotních rizik, myslím, že si je
nemocní často vůbec nepřipouštějí. Ovládá je pouze neovladatelná touha kontrolovat svou
tělesnou hmotnost, omezit příjem potravy a zhubnout. Tuto touhu máloco změní nebo ovlivní.
V rámci skupinové psychoterapie se mladá dívka trpící mentální anorexií o rizikách
spojených s tímto onemocněním vyjádřila tak, že si je vůbec nepřipouští, někde vzadu v hlavě
je sice má, ale nemyslí na ně a jediná věc, která ji dokáže opravdu přimět k zamyšlením se
nad změnou, je hrozící neplodnost. Nakonec i tuto hrozbu však vytěsňuje a dokáže se nadále
soustředit pouze na jediný cíl, kterým je snížení tělesné hmotnosti. Dále u ní byl zajímavý
fakt, že hospitalizaci by byla ochotná podstoupit pouze proto, aby nějakým způsobem
„ulehčila“ svým rodičům, kteří s ní celé hodiny musejí sedět u stolu a kontrolovat, jestli
alespoň něco snědla, a tudíž nestíhají své pracovní povinnosti. Vůbec nepřemýšlela nad tím,
že by si z hospitalizace mohla odnést také něco přínosného pro sebe.
Z toho usuzuji, že nemocní zkrátka nevidí problém v nadměrné touze zhubnout, ale
spíše v okolnostech, které tento proces doprovázejí. Nejraději by si příjem potravy
kontrolovali sami, nikdo by je neměl hlídat a dávat na ně pozor, starat se o jejich zdraví.
Nedokážou v dané chvíli pochopit, že to s nimi rodiče myslí dobře a proto by je nejraději
nějak uklidnili, i když například klamavým způsobem a pokračovali ve své snaze bez jejich
dozoru. O zdravotních rizikách pravděpodobně vědí, ale tuto myšlenku vytěsňují. Jejich
vidění je v danou chvíli natolik tunelovité, že si je zkrátka vůbec nepřipouštějí. Nejen z tohoto
důvodu mi přijde velmi prospěšná skupinová psychoterapie, kdy si adolescenti navzájem
poskytují jiné úhly pohledu. Ti dospívající, kteří trpí jinými psychiatrickými poruchami, než
je porucha příjmu potravy, mohou takto nemocným dávat najevo své postoje k dané
problematice a tím jim alespoň trochu rozšířit jejich vidění „do stran“.
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1.2 Smíšená úzkostně depresivní porucha
Smíšená úzkostně-depresivní porucha je typická tím, že obsahuje jak příznaky úzkosti,
tak i deprese. Ani v jednom z případů jich však není tolik, aby bylo možné diagnostikovat
depresivní poruchu nebo úzkostnou poruchu. Tato porucha bývá často podceňována, neboť
příznaky deprese, které se u ní vyskytují, bývají méně hluboké než u samotné depresivní
poruchy a stejně tak příznaky úzkosti jsou často méně výrazné než při úzkostných
poruchách18 .

1.2.1 Deprese
Deprese je nemoc, která postihuje celý organismus. Lidé se někdy mylně domnívají,
že deprese je nedostatek sebekázně nebo vůle, ale v žádném případě tomu tak není. Často
navazuje na nepříznivé události, které člověka v jeho životě potkaly, ale není pouhou reakcí
na ně. Většinou se deprese dá léčit, ale pokud tomu tak není, může vést ke zhoršení
zdravotního stavu člověka a snížení obranyschopnosti jeho organismu. Dále se nemocní
stávají čím dál více izolovanými, dochází u nich ke ztrátě výkonnosti a radosti ze života.
Kolísání nálady je naprosto běžnou součástí života, svou náladou odrážíme to, co
děláme, hodnotíme sebe a okolnosti. Poklesy nálady však většinou trvají krátce. Smutkem
reagujeme na nějakou nepříznivou událost často spojenou se zklamáním, ztrátou, křivdou atd.
U někoho pokles nálady trvá déle, nejedná se pak o depresi, ale už je to blíže depresivnímu
prožívání. Někteří lidé se zaměřují na prožité negativní události a ty pozitivní jsou spíše
odsunuté do pozadí. Také svou budoucnost vidí spíše negativně a tento pesimistický postoj
vede k častějšímu výskytu deprese. Naše nálada je ovlivněna způsobem, jakým se díváme na
svět.
Pokud člověka zasáhne velká ztráta, jeho přirozenou reakcí je hluboký smutek, který
trvá většinou několik měsíců. Během nich většinou lidé normálně chodí do práce a zastávají
svou „funkci“ v rodině. Pokud by se jednalo o depresi, fungování nemocného by bylo výrazně
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oslabeno a nemoc by ho zcela ochromila. Deprese v případě ztráty je více o nás, o těžkosti se
se ztrátou vyrovnat.
Deprese sice může být prohloubeným smutkem, ale nejde u ní o intenzitu smutku, ale
o to, jak hluboce zasahuje do každodenního života. Deprese je jedním z nejrozšířenějších
problémů, alespoň jednou za život potká každého pátého člověka. Nemoc se vyskytuje
dvakrát častěji u žen, než u mužů a většinou v období mezi 25. - 44. rokem. Může souviset
např. s pubertou,

narozením dítěte, šestinedělím, menopauzou, ovdověním, odchodem do

důchodu a podobně. Ale také s příslušností k minoritě, osamělostí a s obdobími které
provázejí zásadní změny a ztráty19 .
Myslím, že období dospívaní je velmi složité a náročné z hlediska různých změn a
ztrát a tudíž je v něm také riziko vzniku depresivní poruchy. Mezi tyto změny může patřit
například přechod z role dítěte do role mladého dospělého. Tehdy člověk najednou ztrácí
některé své jistoty a ocitá se v roli, kterou doposud neznal. Už se v mnoha věcech musí
rozhodovat sám, jsou na něj kladeny nároky na převzetí větší zodpovědnosti za vlastní činy,
nepečuje se o něj tolik. Mění se také jeho tělo a dochází k větší identifikaci se ženským nebo
mužským pohlavím. Na dospívající se také vyvíjí tlak, aby se rozhodli, jakou cestou se do
budoucna vydají, jakou školu budou studovat a v jakém zaměstnání budou jednou pracovat,
na tato rozhodnutí se však nemusí cítit připravení. Dospívání je vlastně jedno velké hledání si
místa ve světě. Toto hledání může provázet rozčarování, nepochopení, smutek, zklamání, atd.
Také si myslím, že dospívající mají často tendenci vidět věci spíše negativně a pesimisticky, a
také jsou relativně často v určité izolaci od ostatních, což je v tomto období zcela přirozené.
To může být jedním z mnoha podnětů pro pozdější vznik depresivního onemocnění.
Při depresivní poruše lidé prožívají smutek, který může mít podobu lehkého pocitu
sklíčenosti, ale i úplného zoufalství. Dále je pro tuto poruchu typická ztráta energie, kdy se
opět může jednat jen o lehký pocit, ale také o pocit takové intenzity, že neumožňuje nic víc,
než jen nehybně ležet. S depresivní poruchou souvisí také mnoho dalších prožitků a omezení
jako je ztráta sebedůvěry, neschopnost se soustředit, zpomalené psychické tempo nebo snížení
výkonnosti. Tyto a další pocity spojené s nemocí vedou k omezení kontaktu s lidmi. Intenzita
obtíží může být u někoho nejvyšší ráno, u někoho večer a často během dne kolísá. Snížené
psychické tempo a zpomalené myšlení způsobuje, že se nemocní cítí méněcenní. Jelikož
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deprese způsobuje únavu a malátnost, nemocní jsou většinou letargičtí, polehávají, někdy je
jejich reakcí úzkost a vnitřní neklid.
Depresi může provázet řada tělesných symptomů, od třesu a pocení, přes bolesti břicha
a hlavy, po poruchu menstruace nebo chuti k jídlu. Někdy ji také provází bolesti páteře,
problémy s dýcháním, závratě, bušení srdce, zácpa, atd.
Pro depresivní pacienty je velmi těžké jakékoliv rozhodování a překonávání překážek,
což je způsobeno úbytkem energie a iniciativy, zpomaleným myšlením a psychickým
tempem. Je pro ně těžké se na něco soustředit, neboť pozornost odbíhá k depresivním
myšlenkám. Nemocní vykonávají jen ty nejnutnější povinnosti, postupně omezují všechny
aktivity, jsou unavení a pociťují tíži. Proto přes den nic nedělají, jen tak posedávají a
polehávají.
Deprese trvá déle než běžný smutek nebo rozladěnost, je intenzivnější a má velký
nepříznivý vliv na naši výkonnost. Pokud se zármutek a smutek z nějaké specifické
nepříznivé události neúměrně prodlužuje a ovlivňuje kvalitu našeho života, je na místě začít
se léčit. Ne vždy lze u deprese odhalit zjevnou příčinu nebo událost, která by jí předcházela.
Deprese patří v životě člověka mezi nejčastější problémy. Většina lidí nevyhledá
odbornou pomoc, což může být problémem zvláště proto, že pokud deprese není léčena, často
se znovu opakuje. U části lidí sice i bez léčení po přibližně půl roce sama odezní, někdo však
utrpení ukončuje sebevraždou. Bez léčby je běžné, že příznaky deprese trvají měsíce i léta,
fáze deprese může trvat i šest let. Léčba je však úspěšná u více než 80% lidí s depresí. Muži
jsou, co se týká deprese, ohroženi závislostí na alkoholu, neboť pití alkoholu u nich patří mezi
časté způsoby řešení depresivní nálady.20
Četnost deprese podle statistických údajů stoupá a věková hranice výskytu deprese se
naopak snižuje. Čím dál častěji se objevují domněnky, že je tento jev úzce spjat s moderním
způsobem života.21
Na otázku, co je vlastně příčinou deprese, zatím neexistuje jednoznačná odpověď. U
člověka sice lze objevit spouštěče depresivní nálady, ty ale nejsou jedinou příčinou, neboť u
20
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někoho stejné události jako spouštěče nepůsobí. Někdy depresi předchází více stresorů, někdy
se dostavuje poté, co člověk zatěžující období již překonal a jindy člověk onemocní náhle a
bez vnější příčiny. Proč se u někoho během života jako reakce na různé podněty rozvine
depresivní porucha a u někoho nikoliv, není jasné a snaží se to zjistit vědci po celém světě.
Teorií příčin vzniku deprese se v historii vystřídalo mnoho, od nadbytku „černé žluči“, přes
posedlost démony nebo ďáblem, potlačovaným vztekem obráceným proti sobě, až po
biochemické změny v mozku. S největší pravděpodobnostní je však vznik a udržování
depresivní poruchy záležitostí mnoha faktorů.
Jedním z nich je dědičnost, kdy se mluví o vrozené biologické zranitelnosti. Tu dále
ovlivňuje to, v jakém prostředí se jedinec nachází, zda je stresující nebo nikoliv. Nemoc sama
o sobě se zdědit nedá, pouze určitá náchylnost k ní.
Dalším faktorem pro vznik deprese může být výchova, rozchod nebo úmrtí blízkých
osob v dětství, nedostatečná nebo přehnaná péče, a podobně.
Celý život na nás mají velký vliv změny, které prožíváme, jsou to životní události,
stresory. Většinou žijeme rutinně a víme, co nás může potkat, s přibývajícím věkem je stále
těžší snášet změny. Pokud člověka potká v krátkém čase příliš mnoho změn ať už negativních
nebo pozitivních, jejich vliv se sčítá dohromady a může vést ke snížení tělesné a psychické
odolnosti. Tyto životní události mohou být spouštěči deprese, většinou souvisí se změnou
nebo ztrátou.
Biochemické změny v mozku sice mohou být příčinou deprese, ale také mohou být
pouze její součástí nebo důsledkem. Depresivní nálada souvisí s tím, že se na synapse
v mozku nedostává dostatek serotoninu a noradrenalinu. Léky na depresi tento nedostatek
vyrovnávají,

čímž

dojde

k vymizení

depresivních

příznaků.

Antidepresiva

upravují

biologickou rovnováhu v mozku zhruba po 3 - 6 týdnech. Zároveň upravují hormonální
regulaci. U deprese je sice užitečná psychoterapie, ale u některých lidí je deprese natolik
hluboká, že nemohou provozně fungovat, nemají dostatek síly, a proto antidepresiva potřebují.
Deprese je také často spojena s poruchou biorytmů, kdy má člověk narušený rytmus aktivity a
odpočinku. Ve dne bývají lidé s depresí unavení a bez energie, v noci nejsou dostatečně
utlumení. Rytmus jejich organismu není v souladu s periodickými vlivy okolí jako je střídání
světla a tmy a nemají dostatek pravidelných aktivit. Je velmi prospěšné znovu zařadit
pravidelnost v různých činnostech, která organismu napomáhá k synchronizaci s vnějšími
vlivy.
23

Mezi psychologické faktory vzniku deprese patří nízké sebevědomí spojené s
pesimistickým pohledem na vše kolem sebe, stresující podmínky, neschopnost pochválit se a
odměnit se spojená se závislostí na hodnocení druhých, nedostatečná asertivita.
Dalším možným faktorem jsou sociální okolnosti, mezi které patří ztráta milované
osoby, problémy a neshody ve vztazích s blízkými, přizpůsobení se nové roli, osamělost a
izolace.
Depresi může také spustit závislost na alkoholu nebo drogách a užívání některých
léků.22
Zaujala mě myšlenka, která se prolíná celou knihou Optimismus, pesimismus a
prevence deprese, že totiž nemůžeme vůlí depresi „porazit“, ale můžeme se alespoň pokusit jí
předcházet. To, jak se cítíme a jak prožíváme události, které nás potkávají, je velmi ovlivněno
pohledem, jakým se na svět kolem sebe díváme a jak tyto události hodnotíme. Lidé, kteří mají
tendenci vše kolem sebe včetně sebe sama hodnotit spíše negativně a pesimisticky, jsou více
ohrožení depresí. Naopak lidé, kteří na všem hledají něco dobrého, mají přiměřeně vysoké
sebevědomí, dokáží se sami pozitivně ohodnotit a asertivně si prosadit své zájmy, mají dobrou
prevenci vzniku deprese. Pokud nás potká nějaká nepříznivá životní událost jako je propuštění
z práce, rozchod s partnerem, nemoc v rodině, atd., je více možností, jak se na tuto událost
dívat. Pesimističtí lidé obvykle hodnotí situaci jako naprosto špatnou, bezvýchodnou a
zahlcují je obavy o to, jak dlouho bude trápení trvat a pochyby o tom, že by budoucnost
mohla být jakkoliv lepší. Optimističtí lidé naopak událost mohou brát jako nový začátek
něčeho lepšího. Toto naše nastavení, způsob jakým hodnotíme situace kolem sebe a sebe
samého, je na rozdíl od deprese něco, co můžeme vůlí ovlivnit a změnit.23
Deprese se nejčastěji léčí antidepresivy nebo psychoterapií či kombinací obojího.
Léčba antidepresivy je nejrozšířenější, neboť se nejvíce osvědčila. Psychoterapie je vhodná
pro pacienty s mírnou depresí a obejde se bez kombinace s antidepresivy, pro těžší depresi je
nutná i medikace. Další možnosti léčby jsou fototerapie a elektrokonvulzivní léčba.
Antidepresiva účinkují po 3 - 6 týdnech užívání, neboť dochází k poměrně náročnému
procesu regulace rovnováhy neurotransmiterů. Je doporučováno léky užívat i po odeznění
22
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příznaků deprese. Pokud se jedná o první depresivní epizodu, tak je vhodné léky po odeznění
užívat ještě 6 - 9 měsíců. Při příliš časném vysazení antidepresiv se deprese znovu vrací. Proto
by lidé s opakovanou depresivní epizodou měli po odeznění depresivní nálady léky užívat
ještě dva roky. Mezi nejstarší léky na depresi patří tricyklická antidepresiva (TCA)., které jsou
vysoce účinná, ale mají mnoho vedlejších účinků a při předávkování jsou velmi toxické.
Méně vedlejších účinků a srovnatelnou účinnost mají antidepresiva 2. generace. Ještě lépe
jsou na tom selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)., které jsou velmi
účinné a šetrné, mají minimum vedlejších účinků a ani při předávkování v podstatě nehrozí
intoxikace organismu. Existuje ještě několik rozdílných skupin antidepresiv, z nichž některá
jsou vhodná pro lidi s atypickými příznaky, se sociální fobií, s psychotickými příznaky, se
závislostí na návykových látkách, s chronickou nespavostí, s manickými a depresivními
epizodami nebo pro lidi trpící dlouhodobým stresem atp. Lékař by měl s pacientem probrat
výhody a omezení daného léku a vybrat pro něj ten nejvhodnější.
Mezi nejčastěji uváděné druhy psychoterapie, které jsou vhodné pro léčbu deprese,
patří

podpůrná

psychoterapie,

individuální

dynamická

psychoterapie,

skupinová

psychoterapie a kognitivně behaviorální terapie (KBT). KBT je jedna z nejúčinnějších
psychoterapií v léčbě deprese. Pomáhá změnit depresivní myšlení a jednání. Různé druhy
psychoterapie jsou vhodné pro různé depresivní poruchy, podle toho jak moc jsou akutní, jako
mají intenzitu.

Všechny by ale měly zajistit bezpečný prostor,

kde pacient může

psychoterapeutovi důvěřovat a sdílet s ním své trápení. Psychoterapeut by mu měl pomoci
porozumět těmto problémům spojeným s depresí a pomoci mu uvědomit si souvislosti
mezi pacientovým chováním, postoji, pocity apod. Dále by každá terapie měla vést k rozvoji
těch dovedností, které umožňují lepší zvládání problémů a příznaků spojených s depresí a co
nejvíce posilovat zdravé části osobnosti.
Elektrokonvulzivní léčba je i přes její neblahou pověst nejúčinnější ze všech metod
léčby deprese. K této léčbě se přistupuje, pokud pacient trpí hlubokou depresí, dále pokud jiná
léčba nezabírá nebo pokud hrozí sebevražda. Při této léčbě je pacient v celkové narkóze, takže
o ničem neví a nic necítí. Během léčby dochází k elektrické synchronizaci v mozku, tím že
jsou elektrodami na hlavě stimulovány některé jeho oblasti. 24
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Jelikož jsem v rámci empirické části bakalářské práce vedla rozhovor s dívkou se
smíšenou úzkostně-depresivní poruchou, která své potíže popisuje více v souvislosti s depresí,
než s úzkostí, rozhodla jsem se větší část teorie věnovat depresi. Alespoň stručně se však
zmíním i o úzkosti, neboť tuto poruchu provázejí i její příznaky.

1.2.2 Úzkost
Úzkost funguje jako obrana před reálným nebezpečím, díky ní jsme zdrženlivější a
ostražitější. Také se dostavuje před fyzickým nebo psychickým výkonem a připravuje nás na
něj. Provází nás v situacích nejistoty, které jsou v životě velmi časté. Úzkost většinou vyústí
v tělesné projevy, jako je bušení srdce, nevolnost a pocení. Někdy úzkost nabere takové
rozměry, že je nesnesitelná a je potřeba se obrátit na odborníka. Často je spojena se strachem
z vlastní smrtelnosti, z nebytí. Úzkost se projevuje formou nervozity nebo také stísněností,
vnitřním napětím a neklidem. To, jak každý člověk úzkost prožívá, ale nelze definovat, neboť
je to výhradně jeho bolest, která je obecně nepopsatelná. Na rozdíl od strachu však nemá
konkrétní obsah. Často ale strach spouští a považuje se za reakci na ohrožení, kdy musíme
zvolit boj nebo útěk. Lidé se často mylně domnívají, že úzkost z něčeho co není viditelné,
hmatatelné, skutečně přímo ohrožující, je neopodstatněná. Opak je ale pravdou a zdroj našeho
ohrožení je někdy pouze v nás, ve formě skrytých frustrací, obav, pocitů viny a bolestí.
Ohrožení totiž může přijít jak z venku tak i zevnitř a úzkostí se bráníme proti ještě horší
zkušenosti, než máme. Může být také odpovědí nebo reakcí na naše nevědomé vnitřní
konflikty. Úzkost se stává podobně jako deprese nemocí ve chvíli, kdy se objevuje příliš
často, je příliš intenzivní a omezuje nás, brání nám ve vykonávání běžných činností.
Znemožňuje nám plně prožívat náš život.25
Úzkostní lidé se většinou obávají toho, co všechno by se v situacích, kdy prožívají
úzkost a strach, mohlo stát, že se neovládnou, zpanikaří, strach je zcela pohltí, atd. Proto se
těmto situacím, které jsou navíc často provázeny tělesnými projevy, jako je například
červenání, začínají vyhýbat, a čím více se jim vyhýbají, tím méně si věří, že by tyto situace
mohli zvládnout. Úzkost provází kromě již zmiňovaných tělesných pocitů také napětí,
problémy s dýcháním, třes, nepříjemné pocity v žaludku, nutkání na toaletu, apod.
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Úzkostné chování se často projevuje ve formě vyhýbání se zátěžovým situacím,
odkládání nepříjemností, zmatkování, atd. Myšlení bývá ovládáno obavami z toho, co člověku
v dané situaci hrozí. Tyto obavy nejčastěji začínají slovy „Co když….“.
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Úzkost má podobné příčiny vzniku, projevy a způsoby léčby jako smíšená úzkostnědepresivní porucha a má hodně společného i se samotnou depresivní poruchou, přesto je
alespoň stručně shrnu.
Úzkost stejně jako většina jiných psychických poruch nemá pouze jednu příčinu, ale
vzniká kombinací různých faktorů. Teorie o příčinách vzniku úzkosti jsou různé, navzájem se
nevylučují a patří mezi ně např. pohled na úzkost jako na projev nevědomých konfliktů, jako
na důsledek učení (klasického, operantního nebo nápodobou). či důsledek předpokládaného
nebezpečí nebo ohrožení, v souvislosti s náročnými a stresujícími událostmi a také s vrozenou
náchylností a genetickým podkladem.
První příznaky úzkosti se mohou objevit už v dětství, zvláště v různých zátěžových
situacích. Mezi další momenty v životě, kdy se porucha plně projevuje, patří osamostatnění a
budování vlastního domova, nemoc, narození dítěte a období před tím a potom, úmrtí blízké
osoby, dlouhotrvající psychické napětí, atd. Někdy není jasné v jaké situaci má úzkost své
kořeny a není ani nutné to zjistit, i tak se s ní dá účinně „bojovat“.
Vliv na vznik úzkostných poruch může mít situace v dětství. Negativní vliv má
většinou buďto nedostatečná nebo nadměrná péče, prostředí, které není dítětem vnímáno jako
bezpečné, dlouhé odloučení od rodičů, nezájem, týrání či zneužívání, apod. Pokud jsou rodiče
úzkostní, dítě nemusí být do budoucna dostatečně odolné vůči stresu, neboť vidí, jak se rodiče
obávají každodenních maličkostí. Neblahý vliv na děti mají také situace, kdy se dostávají do
role dospělého a musejí utěšovat rodiče při jejich emočních rozladech.
Lidé náchylní ke vzniku úzkosti mívají nízké sebevědomí, vše vidí pesimisticky,
nejsou příliš zdatní v asertivním jednání, těžko přijímají a dávají najevo kritiku, potřebují
chválit a posilovat od druhých.
Nemocní ve stavu úzkosti, jejíž příčina může být jakákoliv, pociťují strach spojený
s určitou myšlenkou nebo situací, což je zapříčiněno tzv. podmiňováním. Jedná se o
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automatické spojení situace a emoční reakce. Pokud se nemocný do stejné situace z důvodu
vyhýbání už nedostane, nemá šanci jí „opravit“. Nová, lepší zkušenost s touto situací by vedla
k vymizení strachu.
Dalším spouštěčem úzkostné poruchy mohou být problémy v zaměstnání, rodině či při
studiu, každodenní stresory, problémy ve vztazích a to především ve způsobu komunikace,
stresory související s prací a výkonem, životním stylem, různé nemoci či závislosti, závažné
životní události (např. změny role, sociální izolace, ztráta autonomie). nebo výrazné změny
v životě.27
Mezi nejčastější úzkostné poruchy se řadí: generalizovaná úzkostná porucha, panická
porucha,

posttraumatická

porucha a syndrom vyhoření.

stresová

porucha,

specifické

fobie,

obsedantně-kompulzivní

28

Úzkost se projevuje nadměrnými starostmi a obavami. Dá se charakterizovat jako
psychické napětí, strach z něčeho, co nemá konkrétní podobu a který nás vede ke strnulosti.
Není zde totiž objekt, před kterým bychom utíkali. Lidé trpící úzkostí jsou nesoustředění,
nemají dostatek energie a je pro ně někdy nemožné prožívat radost a těšit se z různých
zážitků. Také často prožívají hněv, lítost a hlavně sebelítost. Mají pocit, že nemají pod
kontrolou své nadměrné starosti a obavy. Pokud tyto pocity a tělesné příznaky úzkosti trvají
déle než půl roku, je možné diagnostikovat úzkostnou poruchu.
Nemocní si často myslí, že se u nich nejedná o psychický problém, neboť se u nich
vyskytuje řada tělesných příznaků a domnívají se, že úzkostná nálada je jejich důsledkem. Na
základě těchto symptomů však nebývá žádné somatické onemocnění zjištěno a proto pacienti
nejsou léčeni. Jejich potíže se stávají chronickými. Jen asi třetina pacientů s touto poruchou je
vhodně léčena. Nejčastěji se onemocnění rozvíjí mezi 16. - 25. rokem, kdy se člověk obvykle
osamostatňuje, přebírá za sebe odpovědnost a prožívá mnoho změn. Také se často vyskytuje u
lidí, kteří již nežijí ve vztahu, ale sami nebo u žen, které jsou v domácnosti.29
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U lehčích forem úzkostných poruch je vhodná léčba psychoterapií, u těžších je vhodné
ji kombinovat s léky. Zvláště vhodná je kognitivně-behaviorální psychoterapie, která v léčbě
vykazuje podobné výsledky jako psychofarmaka. Psychoterapie by měla pomoci změnit
dosavadní myšlení, vidět více perspektiv, pracovat na změně chování, které by nemělo být
vyhýbavé, nacvičovat relaxaci, odolnost, řešení problémů. Z psychofarmak jsou nejvhodnější
antidepresiva SSRI a SNRI. Benzodiazepiny se doporučuje užívat pouze krátkodobě, poté
hrozí rezistence a návyk. Pro léčbu úzkosti se hodí různé psychoterapeutické přístupy, které
vesměs

všechny

pomáhají nemocnému

porozumět

vztahovým a životním problémům

v souvislosti s úzkostí a tyto problémy pomocí nových dovedností překonat. 30

1.3 Sebevražedné chování
Pokud se někdo rozhodne skončit svůj život sebevraždou, předchází tomu velmi těžké
a bolestné rozhodování. Tento čin se netýká pouze člověka, který se pro něj rozhodne, ale také
jeho blízkých. Všichni tito milující lidé se ocitají v situaci, kdy často nerozumí důvodům,
kvůli kterým k tomu došlo a zůstává zde mnoho nezodpovězených otázek. Právě tato
bezmoc, kdy nelze zjistit příčiny a odpovědi, neboť by je mohl objasnit pouze zemřelý, může
být pro pozůstalé jednou z nejtěžších věcí. Pokud se blízcí zpětně zamýšlí nad tím, co mohlo
daného člověka k sebevraždě vést, mohou si najednou uvědomit různé problémy a starosti,
které ho trápili. Přesto však není jasné, jestli právě tyto problémy byly jeho důvodem
k ukončení života. Může se jednat např. o problémy s alkoholem, drogami, zneužívání, ztrátu
někoho blízkého, nechtěné těhotenství, velkou životní změnu, strach ze zkoušek, odmítnutí,
atd. Pro jednoho člověka to mohou být důvody k sebevraždě a pro druhého nikoliv a právě
proto je velmi těžké domnívat se, jak to bylo u našeho blízkého. Pro ty, kteří se setkají se
sebevraždou, je často těžké ji pochopit, zejména u mladých lidí. V některých případech mají
možná lidé tendenci tento čin spíše „chápat“, např. pokud je člověk vážně nemocen a trpí
bolestmi, je odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody, potkala ho nějaká velká životní
tragédie, apod. To ale většinou nebývá případ mladých lidí, ti mají ještě všechno před sebou a
jejich vyhlídky do budoucna nejsou už dopředu dané negativně. Pravým příčinám rozumí jen
člověk, který se rozhodl svůj život ukončit a my jim můžeme alespoň částečně porozumět,
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pouze pokud sebevraždu přežije a je ochoten o nich mluvit. Obecně by se dalo snad jen říci,
že sebevražda bývá pro daného člověka jedinou odpovědí na jeho problémy. 31
Různé statistiky uvádějící počet sebevražd u dospívajících za určitý časový úsek,
mohou být zkresleny faktem, že některé sebevraždy jsou mylně označeny jako nešťastné
náhody. Navíc mladí lidé provádějí řadu rizikových činností, které je mohou ohrožovat na
životě a které jsou některými odborníky hodnoceny jako sebevražedné chování, ale do
statistik sebevražd se nezařazují. Mezi tyto činnosti mohou patřit např. rvačky, adrenalinové
riskantní kousky prováděné pod vlivem návykových látek, stejně tak neopatrná jízda autem,
apod. Některé zdroje uvádějí, že nárůst sebevražd u mladých lidí může mimo jiné souviset
s nadměrným stresem, kterému jsou vystaveni. Dále také s čím dál větším užíváním drog a
alkoholu a s problémovými situacemi v rodině.32
Podle údajů Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2000 ve světě vlastní
rukou přibližně 814 000

lidí,

přičemž toto

číslo

ještě nemusí být úplné. Celková

sebevražednost od roku 1970 klesá, výjimku však tvoří adolescenti, u nichž je od
devadesátých let 20. století na vzestupu. Celkově jsou evropské statistiky u věkové kategorie
mladých lidí ve věku 15-34 let velmi nepříznivé, sebevraždy jsou téměř nejčastější příčinou
smrti. Častější jsou už jen dopravní nehody. 33
Co se týká rozdílů v sebevražedném chování v závislosti na věku člověka, obecně se
dá říci, že pokusy o sebevraždu jsou typické v mladších věkových skupinách, nejčastěji v
adolescenci a dokonané sebevraždy naopak ve starších věkových skupinách. Ženy mají v
poměru s dokonanými sebevraždami více sebevražedných pokusů než muži. Stejně tak
v adolescenci se vyskytuje více suicidálních pokusů u dívek než u chlapců. Chtěla bych
podotknout, že rozlišuji pokus o sebevraždu a dokonanou sebevraždu, což je důležité, neboť
v České republice dokonalo sebevraždu v roce 1990 31 chlapců a 17 dívek, v roce 2000 to
bylo 37 chlapců a 10 dívek. Tudíž dokonané sebevraždy jsou v adolescenci častější u chlapců
a celkově jsou častější u mužů.34
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Ačkoliv mnoho mladých lidí sebevraždu nespáchá a ani o tom neuvažuje, je zde i
velké množství dospívajících, kteří ano. To znamená, že i ti, kteří o sebevraždě neuvažují, se
většinou dostanou do kontaktu s nějakým vrstevníkem, který ano. Také se o nich mohou
dočíst či doslechnout v písních, filmech, knihách, médiích, atd. Jedním z příkladů může být
dílo Johanna Wolfganga von Goethe Utrpení mladého Werthera, po jehož vydání následovala
éra sebevražd z nešťastné lásky. Jestli se však jednalo o napodobování hlavního hrdiny nebo
by k sebevraždám došlo i tak, není známo. Je možné, že si mladí lidé sahali na život z jiných
důvodů, které mohly souviset s celkovým „duchem“ doby.35
Výzkum v USA, provedený roku 1987 ukázal, že sledování televizních programů a
čtení novinových článků s tématem sebevražd, neovlivňuje postoj dospívajících k sebevraždě.
Mnoho amerických studií se zabývalo otázkou, zda sebevraždy v blízkém okolí dospívajících
nějak ovlivňují jejich postoj k nim a pokud o sebevraždě již uvažovali, zda mají sklony ji
napodobovat. K těmto úvahám vedly mimo jiné události, které vypadaly, jakoby se jednalo o
hromadné (kumulované). sebevraždy několika dospívajících.36
Nebylo však vědecky prokázáno, že by se opravdu jednalo o kumulaci sebevražd. Je
tedy možné, že šlo pouze o podobnou odpověď na podobné problémy. Nebylo ani prokázáno,
že by sebevraždy v blízkém okolí, měly vliv na náchylnost k nim u lidí, kteří o nich
neuvažovali. Je ale možné, že pokud dospívající již o sebevraždě uvažuje, může u něj smrt
blízkého kamaráda nebo spolužáka vést k ještě větší izolaci a depresi a tudíž i k většímu
riziku,

že jí opravdu spáchá.

Není však možné hledat příčiny pouze za jakýmsi

napodobováním, identifikací s někým jiným, přejímáním stejného chování. Problém bývá
zpravidla mnohem hlubší.
Postoj k sebevraždám se může velmi lišit u různých kultur a náboženství. V některých
kulturách jsou považovány za hřích a v jiných za čestné řešení situace. Kromě jiného se i od
tohoto postoje odvíjí četnost sebevražd v jednotlivých kulturách. Japonsko patří mezi země,
s nejvyšším výskytem sebevražd u mladých lidí a je to pravděpodobně do určité míry
zapříčiněno

benevolentním

postojem

k sebevraždám,

vysokými

studijními

nároky,

požadovaným uctivým a nekonfliktním chováním vůči rodičům, apod. Je možné, že v USA
může za vzrůstající počet sebevražd u mladých lidí např. čím dál častější stěhování
35
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amerických rodin. Od 2. světové války tyto přesuny narůstají a pro adolescenty představují
ztrátu zázemí, kamarádů, školy, atd. Když se k této zkušenosti přidá ještě např. rozchod
s partnerkou či partnerem, může se jednat o velice složité životní období, se kterým není
snadné se vyrovnat. U dívek a mladých žen v USA patří mezi časté důvody, proč si vzít život,
nechtěné

těhotenství.

intenzivními pocity,

Dospívající zažívají první sexuální vztahy,
které bývají většinou kladné,

doprovázené

mnoha

ale zároveň je provází strach z

jejich následků. Mohou se obávat pohlavně přenosných chorob, otěhotnění a následného
opuštění či nepřijetí.

Pro

chlapce

může

být

neřešitelným problémem např.

jejich

homosexualita, se kterou se obávají vystoupit, neboť očekávají nepřijetí a stigmatizaci. Mladí
lidé se také mohou porovnávat s prezentovaným ideálem amerického šťastného člověka, který
nemá žádné problémy, je krásný, úspěšný a movitý, patří k nějaké skupině, přátelé a rodina ho
zahrnují láskou, atd. Mladí lidé na sebe mohou klást požadavky vyrovnat se takovému ideálu,
což je samozřejmě nereálné a ani to není zárukou životní spokojenosti.
Lidé se často domnívají, že člověk, který mluví o sebevraždě, ji nespáchá. Opak je ale
pravdou a většina lidí svůj záměr nějakým způsobem sděluje. Nemusí o tom hovořit přímo,
ale může se jednat o různé úvahy o tom, co bude po smrti, žertování na toto téma, vyprávění o
někom jiném, kdo to udělal. Pokud tedy mladý člověk o tomto tématu hovoří a zároveň zažil
nějaké zklamání, ztrátu, trpí depresí, apod., je nutné mu naslouchat.
Další nesprávnou domněnkou bývá to, že se s lidmi v depresi raději nemá o
sebevraždě vůbec mluvit, neboť by je to k ní mohlo podnítit. Pravdou ale je, že pokud o ní
daný člověk neuvažoval, tak ho řeč o ní nijak neovlivní a pokud ano, tak o tom možná alespoň
začne mluvit. Je dobré o sebevraždě mluvit, klidně se i přímo zeptat, neboť to pro ně může
být spouštěč pro sdílení jejich trápení s člověkem, který rozhovor začal. Toto sdílení může
vést k vyjádření jeho pocitů a případné pomoci.
Často nás může zmást, že lidé v depresi najednou vypadají veselejší a my se
domníváme, že jejich trápení je momentálně menší. Ve skutečnosti však mohou být
rozhodnutí sáhnout si na život a tím své nesnesitelné trápení ukončit a toho pevné rozhodnutí
jim může přinést velkou úlevu.
K sebevraždě může někdy vést impulzivní rozhodnutí, ale většinou bývá naplánovaná
a promyšlená. Tím spíše je možné si s někým, kdo působí ohroženě, o tomto tématu včas
promluvit a pomoci řešit jeho problémy jinou cestou.
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Největší počet sebevražd bývá s příchodem jara, což může souviset s určitým
očekáváním něčeho lepšího, nadějí, všeobecně převládající radostí. Nešťastný člověk může
cítit zklamání z toho, že zlepšení nepřišlo a ostatní lidé vypadají šťastní, kdežto on sám ztrácí
naději.37
Pokud člověk jednou spáchá sebevraždu, je možné, že to udělá znovu. Buď si opravdu
přeje zemřít, nebo bude dále „volat“ o pomoc, neboť s prvním pokusem se mu jí nedostalo,
nebo bude znovu propadat fázím deprese, ve kterých nevidí jiné východisko, ale nejčastěji to
udělá proto, že se problémy, kvůli kterým to udělal poprvé, stále nevyřešily.
Nevyřešení původního problému nebo jeho transformace v problém jiný, je podle
mého názoru nejčastější příčina opakování sebevražedného pokusu u adolescentů. Lze se tak
domnívat,

jak

z výše

uvedeného

textu,

tak

i

provedených

rozhovorů

s dívkami

v psychiatrickém stacionáři.
K rozhodnutí sáhnout si na život se může uchýlit každý člověk napříč kulturami,
náboženstvím, sociálními vrstvami, věkem, pohlavím. Není známo, že by existoval nějaký
„sebevražedný“ typ

člověka.

Samozřejmě lze vypozorovat různé statistické odlišnosti

v různých oblastech, ale obecně může být ohrožen úplně kdokoliv bez ohledu na to, zda se
jedná o duševně nemocného či zdravého člověka.
Výzkum, provedený roku 1991 v USA, ukázal, že většina dospívajících za sebou sice
nemá pokus o sebevraždu, ale často a mnohokrát o ní přemýšleli. Jednalo se u nich o způsob,
jak volat o pomoc, v situacích úzkosti a zklamání. Pokud se adolescenti se svými úmysly
svěřili na lince důvěry, jejich důvody byly nejčastěji problémy v lásce a rodinné neshody. To
jsou problémy odlišné od problémů dospělých, mezi které patří nejčastěji deprese a izolace,
osamělost.38
Způsoby, jak si vzít život, se většinou dělí na tzv. měkké a tvrdé metody. Měkké
metody častěji používají ženy, je u nich větší pravděpodobnost záchrany života a patří mezi ně
např. skok z nízké výšky, intoxikace léky nebo povrchní pořezání. U tvrdých metod je
pravděpodobnost záchrany života nízká, častěji je používají muži a patří mezi ně pořezání
(podle závažnosti)., skok z velké výšky, strangulace (např. oběšení). a použití střelné zbraně.
37
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Dokonané suicidium je nejčastěji vykonáno strangulací, v roce 2000 tato metoda tvořila více
než polovinu všech případů sebevraždy. Adolescenti často sebevraždu vykonávají s úmyslem
buď zemřít, nebo přežít, s tím, že obě varianty jsou pro ně přijatelné. Je to takové zvláštní
specifikum této věkové skupiny, kdy vlastně „dávají život v sázku.“ Může za to ambivalentní
postoj, který se u adolescentů často vyskytuje, totiž touha zemřít a zároveň touha žít.
Důvody sebevražedného

jednání mohou být různé, často spletité a vzájemně

propojené. Mezi nejčastější však patří rodinné problémy a neshody, duševní onemocnění,
různé osobní problémy a konflikty, somatické vady a onemocnění. Problémy mimo rodinu
mohou často souviset se školou nebo zaměstnáním.
Sebevražedné chování má zpravidla několik podob. Jeho „nejlehčí“ formou jsou
suicidální myšlenky. Závažnější jsou suicidální tendence, poté pokus o sebevraždu a
nejzávažnější je pochopitelně dokonaná sebevražda.

Existují různé formy suicidálního

jednání, jako např. demonstrativní sebevražda, parasuicidium, suicidální dohoda, účelová
sebevražda, simulace sebevražedného jednání, rozšířené suicidium (patický podklad). nebo
také biické suicidium a bilanční sebevražda (nemají patický podklad).39
Jedním z rizikových faktorů suicidálního chování adolescentů bývá situace v rodině.
Ať už se jedná o konflikty, rozvod rodičů, nízký sociální status nebo suicidium, které se
v rodině vyskytlo. Dalším faktorem může být onemocnění psychiatrickou poruchou, konflikt
s partnerem, potíže ve školním či vrstevnickém kolektivu, problémy ve škole, špatný
zdravotní stav.40
U dětí a dospívajících jsou v souvislosti se suicidálním chováním důležitá různá
vývojová hlediska. Koncept smrti se v dětských představách postupně mění a liší se u
běžných dětí a dětí suicidálních. Děti a adolescenti vyznačující se sebevražedným chováním si
často představují, jaké to po smrti bude, fantazírují o posmrtném životě, o setkání s již
zemřelými, reinkarnaci a podobně. Také si představují reakce lidí na jejich smrt, jak se budou
chovat na jejich pohřbu, zda budou truchlit, atd. Kdežto ostatní děti se těmto představám
běžně vyhýbají. Postoj ke smrti ovlivňuje řada faktorů, např. osobnostní dispozice, to jak se o
smrti doposud vyjadřovali rodiče a okolí, zda již v rodině někdo zemřel, dále sdělovací
prostředky, kultura, to jak se dítě vyrovnává se stresem a mnoho dalších. U suicidálních dětí a
39
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dospívajících je také časté agresivní a autoagresivní chování, u adolescentů bývá často potíž
se separací a závislostí.41
Co se týká pomoci suicidálnímu člověku, v první řadě je nutné odvrátit bezprostředně
hrozící smrt. Poté v závislosti na somatickém stavu přichází na řadu společně s první pomocí i
poskytnutí krizové intervence, která musí zohledňovat psychický stav člověka a zjišťovat, zda
hrozí další nebezpečí či opakování suicidálního

pokusu.

Později následuje vyšetření

psychiatra, psychologa a sestavení terapeutického plánu. V některých případech pacient
pobývá v krizovém centru, jindy je hospitalizován nebo se léčí ambulantně. Obvykle je
vhodná psychoterapeutická léčba, u adolescentů nejlépe s celou rodinou. Často je nutná také
farmakoterapeutická léčba a sociální zásahy jako informování orgánů péče o děti atd.42
Nakonec bych zde ráda zmínila závěr ze studie zabývající se zkušeností adolescentů se
sebepoškozováním a sebevražedným chováním, která vyšla ve Velké Británii a byla
provedena stejnou metodou, kterou jsem použila pro svou studii ve výzkumné části této práce.
Výskyt sebepoškozování a sebevražedného chování u adolescentů se globálně zvýšil,
u mnoha adolescentů se opakuje. Zatímco studie ukazují, že velké množství adolescentů, kteří
se sebepoškozují, nevyhledají odbornou pomoc, výzkum zaměřující se se na překážky k
vyhledání pomoci z pohledu

adolescentů

je

omezen.

Nárůst lokálně nahlášeného

a

nenahlášeného množství případů sebepoškozování a odhadovaný počet dětských sebevražd
volá po spuštění výzkumného projektu, který ověří zkušenosti mladých lidí s pomocí a
podporou při sebepoškozování, a jak nejlépe naplnit jejich budoucí potřeby. Ke zpracování
příběhů dospívajících, kteří se sebepoškozují, byl použit kvalitativní výzkum, s využitím
interpretační fenomenologické analýzy. Data byla sbírána pomocí rozhovorů 1: 1 se sedmi
účastníky a ty byly analyzovány ve dvou fázích: analýzou jednotlivých vyprávění a
tematickou analýzou napříč celou skupinou. Byla identifikována tři témata: (i). odstranění
stresu; (ii). vydání se na cesty k vyhledání pomoci; a (iii)., říznutí do živého. Závěrem studie
je, že zdravotnický personál (sestry v psychiatrických zařízeních). má zásadní úlohu při
předávání znalostí a poskytování podpory této zranitelné skupině i širší veřejnosti. Jako první
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KOUTEK, Jiří a Jana KOCOURKOVÁ. Sebevražedné chování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007, s. 48-53.
Tamtéž, s. 104.
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s nimi přichází do kontaktu a tím může účinněji zajistit řešení nárůstu tohoto rizikového
chování mezi mladými lidmi.43

43

McANDREW Sue and Tony WARNE. Hearing the voices of young people who self-harm: Implications for
service providers. International Journal of Mental Health Nursing. Překlad vlastní. 2014, 23, p. 570.
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VÝZKUMNÁ ČÁST
2. CÍL VÝZKUMU A FORMULACE VÝZKUMNÝCH OTÁZEK
Ve výzkumné části práce autorka pomocí kvalitativní metody zkoumání mapuje
prožívání hospitalizace v psychiatrických zařízeních dívkami ze stacionáře pro adolescenty.
Záměrem autorky

je

provést

analýzu jednotlivých zkušeností s hospitalizací a

zorientovat se tak v této problematice, kvůli pozdějšímu zúžení výzkumného záměru,
vytvoření hypotéz a jejich pozdějšímu testování přesnějšími metodami a ověřování na větším
vzorku respondentů, například v práci diplomové.

2.1 Cíl
Cílem výzkumu bylo na základě výzkumných otázek porozumět životní zkušenosti
adolescentů, která se týkala jejich hospitalizace v psychiatrických zařízeních. K tomuto
zkoumání autorka
poznatků,

přistupovala

vyplývajících

bez jakýchkoliv

z jednotlivých

hypotéz,

individuálních

s očekáváním zcela nových

zkušeností

člověka.

Cílem

zobecnění těchto poznatků, nýbrž zorientování se v této zatím málo probádané oblasti.

2.2 Výzkumné otázky
1. výzkumná otázka:
Jaká je zkušenost adolescentních dívek v následné stacionární péči s předchozí
hospitalizací v psychiatrickém zařízení?
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3. POUŽITÁ METODA VÝZKUMU
K výzkumu autorka zvolila Interpretativní fenomenologickou analýzu (IPA)., neboť
jejím výzkumným cílem bylo prozkoumání žité zkušenostijednotlivých adolescentních dívek.
Snahou Interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). je detailní prozkoumání toho,
jak účastníci vytvářejí smysl svého osobního a sociálního světa. Klíčovou hodnotou výzkumu
IPA je význam konkrétní zkušenosti, události či stavu pro účastníky. Tento přístup je
fenomenologický v tom, že využívá podrobné prozkoumání účastníkova
“Lebenswelt“; tedy snaží se prozkoumat osobní zkušenost a zaměřuje se na osobní
vnímání, nebo uvažuje o objektu nebo události, namísto snahy vytvořit objektivní závěr o
objektu nebo události samotné.44
Metoda umožňuje porozumět utváření významů těchto zkušeností u jednotlivců a tím i
dané události – fenoménu. IPA umožňuje detailní průzkum subjektivní zkušenosti. IPA klade
velký důraz především na to, jaký význam člověk své zkušenosti sám přisuzuje. Tato metoda
má

své

základy

ve

fenomenologii,

hermeneutice

a

idiografickém přístupu.

Způsob

fenomenologického popisu je zde těsně spjatý s interpretací. Při použití této metody chce
výzkumník primárně porozumět žité zkušenosti daného člověka, ale zároveň si uvědomuje, že
analýza textu je již určitou interpretací, neboť zkušenost je výsledkem společného sdílení
mezi ním a participantem. Závěry vyvozené z analýzy jsou vždy subjektivní. Výzkumník
v rámci této metody pracuje s hermeneutickým kruhem a dvojitou hermeneutikou. Jedná se
zde o to, že se participant výzkumu pokouší porozumět své jedinečné zkušenosti s určitou
událostí - fenoménem a výzkumník se pokouší porozumět tomu, jak respondent toto
porozumění provádí. V prováděné analýze je vždy nutně obsaženo něco, co do ní vkládá
výzkumník, avšak vzniklé analýzy jsou výsledkem společného úsilí, kdy vše, co do ní vkládá
výzkumník, je propojeno se zkušeností participanta. Výzkumník všechny své interpretace
zakládá výhradně na přímo citovaných výrocích jednotlivých participantů. IPA se pomocí
idiografického

44

přístupu

detailně

zaměřuje

vždy

na

jeden

případ,

dokud

nedosáhne

SMITH, Jonathan A. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. Překlad vlastní. 2nd
edn. London: Sage, 2007, p. 53.
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dostatečného porozumění a teprve potom přechází k případu dalšímu. Dané jedince vždy
spojuje nějaká společná situace nebo událost.
Při použití metody IPA je nutné si na začátku vytvořit výzkumnou otázku, která často
souvisí se zkušeností a prožitkem. Poté si výzkumník většinou záměrně vybírá vhodný vzorek
malého počtu respondentů, které spojuje daný fenomén. Je možné, aby respondent byl pouze
jeden,

neboť výzkumníka zajímá především detailní a bohatý popis individuální žité

zkušenosti.

Při tvorbě dat je vhodné použít polostrukturovaný rozhovor a vycházet

z předpokladu, že participant je největším expertem na svou vlastní zkušenost, kterou
zkoumáme. U metody IPA je zásadní doslovný přepis nahraného rozhovoru, u kterého je
nutné se soustředit na obsah a provést jeho analýzu. Analýza spočívá v hledání témat, které
zachycují podstatu zkoumaného fenoménu. Je vhodné každý případ analyzovat – identifikovat
v něm témata odděleně.45

Jednotlivé postupy v rámci této metody popisuje autorka v dalších

částech této práce.

45

ŘIHÁČEK, Tomáš, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. 1. vyd.
Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 9-16.
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4. CHARAKTERISTIKY ZKOUMANÉHO VÝBĚRU
4.1 Výběr respondentů
Účastníci výzkumu byli vybíráni účelově ze stacionáře pro adolescenty podle kritéria
věku,

klinické

diagnózy

a

předchozí hospitalizace

v psychiatrickém zařízení.

Pohlaví

účastníků nebylo podstatné, ačkoliv nakonec se jedná výhradně o dívky. Věk účastníků musel
být 14-18 let. Respondenti s konkrétními klinickými diagnózami byli vybráni na základě
odborného názoru klinického psychologa, jenž má dlouholetou zkušenost s hospitalizovanými
adolescenty a je si vědom, že to, jakou má pacient klinickou diagnózu, ovlivňuje prožívání
hospitalizace.

Aby

tedy

výzkumná

sonda

mohla

prozkoumat

prožívání hospitalizace

v psychiatrickém zařízení i na širším poli psychiatricky nemocných adolescentů, bylo nutné
toto kritérium zohlednit. Předchozí hospitalizace musela proběhnout buď v Psychiatrické
nemocnici Bohnice, nebo na Dětské psychiatrické klinice Motol. Program pro pacienty
s různými klinickými diagnózami je zde téměř stejný. Ostatními rozlišovacími kritérii se
autorka vzhledem k účelům jejího výzkumu nezabývala.

4.2 Popis vzorku
Rozhovory byly vedeny se čtyřmi respondenty, z nichž všechny byly dívky.

Jejich

stručná charakteristika vychází z informací, které se nacházejí přímo v rozhovorech. Všechny
citlivé údaje byly vynechány,jak z etických důvodů, tak také proto, že nebyly pro účely této
práce podstatné.

40

4.3 Charakteristiky participantů
Respondentka A (RA) - 17 let, bratr žák ZŠ, matka 49 let, otec 56 let.
Dívka je v komplikované rodinné situaci, má konfliktní vztah s matkou, která je
v domácnosti.
Pacientka je pro sebepoškozování od roku 2013 v psychiatrické péči. V roce 2015 byla
po intoxikaci léky hospitalizována v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kam byla přijata
z Dětské psychiatrické kliniky Motol. Zde byla hospitalizována dvakrát: jednou 1,5 měsíce a
podruhé 2 měsíce. Důvodem byl dlouhodobě kolísavý stav a verbalizovaná přání zemřít, která
se projevovala při depresivních propadech.
Dívka je ve 3. ročníku SŠ a má na dva roky přerušené studium. Ve 2. ročníku se
pokusila o sebevraždu medikamenty přímo ve škole.
Klinické diagnózy, se kterými byla hospitalizována: F60.8 – Jiné specifické poruchy
osobnosti. Základní diagnóza F60.3 – Specifické poruchy osobnosti - emočně nestabilní
porucha osobnosti.

Respondentka B (RB) - 16 let, sestra 13 let, matka 42 let, otec 46 let.
Matka měla před 3 lety onkologické onemocnění.Pacientka byla k hospitalizaci přijata
na doporučení své ambulantní psychiatričky v doprovodu matky. V psychiatrické péči je od
roku 2014. Dívka byla v roce 2015 hospitalizována 2,5 měsíce na Dětské psychiatrické klinice
Motol, poté pět dní v Psychiatrické nemocnici Bohnice, odkud odešla na žádost rodičů.
Pacientka byla hospitalizována s klinickou diagnózou: F50.0 Mentální anorexie, F50.1
Atypická mentální anorexie.
Dívka má emočně nestabilní rysy a ambivalentní postoje. Před hospitalizací vážila
38 kg při výšce 170 cm, přibrala na 58 kg. Hubnout začala kvůli narážkám babičky, když
měla 52 kg. Aktuálně se přejídá a snaží se zvracet.
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Respondentka C (RC)- 15 let, matka 38 let, otec 40 let.
Rodiče se rozešli v jejích 2 letech. Pacientka s otcem nebyla v kontaktu 7 let, nyní jí
navštívil. Dívka byla z návštěvy nadšená, mají s otcem stejné povahové vlastnosti. Pacientka
bydlí s matkou, babičkou a dlouhodobým přítelem matky.
Dívka byla jednou hospitalizována na Dětské psychiatrické klinice Motol a dvakrát
v Psychiatrické nemocnici Bohnice po pokusu o sebevraždu medikamenty a to s klinickými
diagnózami: F43.2 – Poruchy přizpůsobení, F60.3 - Specifické poruchy osobnosti: Emočně
nestabilní porucha osobnosti. V anamnéze má tuto klinickou diagnózu: F33.1 Periodická
depresivní porucha‚ současná fáze je středně těžká. Nyní jí byla diagnostikována ještě
F 40.1 = Sociální fobie. Dívka měla také potíže s PPP – Mentální bulimií.
Na základní škole zažila opakovanou šikanu kvůli oplácanosti atd., která byla řešena
matčinou intervencí ve škole a následně přestupem na jinou školu. Zde však byla dívka nadále
hůře zapojená do kolektivu, s úzkostmi před odchodem do školy a tendencí k vyhýbání se.
Od roku 2013 je dívka v ambulantní psychiatrické péči. Od roku 2014 u ní došlo ke
zhoršení stavu. Má za sebou několik pokusů o sebevraždu. Vyskytuje se u ní emoční
nestabilita, agresivní rapty s útokem na věci, konflikty s rodinou.Sebevražedný pokus u ní
sloužil jako útěk z domova. Po stabilizaci psychického stavu pacientka začala navštěvovat
kmenovou školu, kde se u ní po 2 dnech projevila somatizace. Nyní je u ní v centru stížností
kolektiv ve škole, popisuje nezvladatelné stavy úzkosti na hodině. Ve škole měla velkou
absenci, která vedla k sociální izolaci.

Respondentka D (RD) - 15 let, sestra 13 let, matka 40 let, otec 52 let.

Žije s rodiči a sestrou. V rodině mají dobré vztahy. Dívka je léčena pro deprese od 12
let, má paniky z hmyzu. Roku 2014 byla přibližně 2 měsíce hospitalizovaná v Psychiatrické
nemocnici Bohnice, a to s klinickou diagnózou F41.2 – Smíšená úzkostná a depresivní
porucha, po pokusu o sebevraždu medikamenty.
U pacientky došlo k intoxikaci medikamenty pod vlivem psychotické produkce. Ve
škole měla konflikt se spolužáky, poté se její stav zhoršoval a vedl k suicidálnímu jednání.
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Nyní je pacientka asuicidální, má osobnost s disharmonickým vývojem s rysy emoční
nestability.

Psychotické

onemocnění u

ní nebylo

prokázáno.

Vzhledem k tomu,

že

psychotická onemocnění dětského věku mohou mít proměnlivý obraz, nelze vyloučit riziko
další psychotické ataky a z toho důvodu je dívce ponechána nízká dávka olanzapinu.
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5. SBĚR MATERIÁLU A JEHO ZPRACOVÁNÍ
5.1 Sběr materiálu
Pro připravovaný výzkum ve stacionáři pro adolescenty musela autorka nejdříve získat
schválení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). a Etické komise VFN. O tomto
schválení se více zmiňuje v části etické aspekty výzkumu.
Autorka poté oslovovala vybrané adolescenty a nabízela jim účast ve výzkumu. Všem
bylo dopředu vysvětleno, že účast na projektu je zcela dobrovolná a veškeré odpovědi a data
budou anonymizována. Dále jim bylo sděleno, že hloubkové rozhovory budou probíhat ve
stacionáři pro adolescenty v předem domluvený čas, za souhlasu ošetřujícího lékaře, po
podepsání informovaného souhlasu o účasti ve studii pro zákonného zástupce a adolescenta
do 18 let. Rozhovor bude probíhat v místnosti, kde je zajištěno soukromí a začne poté, co se
autorka ujistí, že pacient je seznámen s tématem rozhovoru, s otázkami a je ochoten o tomto
tématu mluvit. Pokud by pacient z jakéhokoliv důvodu nechtěl o tomto tématu mluvit, nebude
se rozhovor uskutečňovat. Po ujištění se, že pacient rozumí otázkám a souhlasí s rozhovorem,
se s ním autorka domluví na oslovování. Pacientů se vykáním zeptá, zda si přejí, aby jim
vykala nebo tykala. Toto přání poté bude respektovat po dobu celého rozhovoru. Není
potřeba, aby se autorka představovala, protože pacienti stacionáře ji znají, což považuje za
velkou výhodu pro uskutečnění rozhovorů. Pacienti se pravděpodobně budou cítit příjemněji,
než kdyby s nimi dělal rozhovory někdo, koho neznají. Rozhovor bude trvat maximálně 90
minut
Poté, co oslovené dívky souhlasily s účastí ve výzkumu, dostaly informovaný souhlas
o účasti ve studii pro ně a jejich zákonného zástupce. Autorka se s každou dívkou sešla
v předem domluveném termínu, založila si podepsané informované souhlasy o účasti ve studii
a požádala o podepsání poučení pro účastníky studie. Poté každému z respondentů znovu
detailněji vysvětlila cíl výzkumu, téma a předpokládanou délku rozhovoru a přesvědčila se,
zda je ochotný o tomto tématu mluvit. Poté se autorka ještě ujišťovala, zda je pro respondenta
přijatelné, že bude rozhovor nahráván na diktafon a připomněla mu, že všechna zjištěná data
budou anonymizována. Rozhovor vždy začínal neformálně, autorka se pokoušela navodit
příjemnou atmosféru, respondentům nabízela nápoj a výběr místa k sezení, které mu bude
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vyhovovat. Respondenti měli prostor se doptat na jakékoliv nejasnosti týkající se rozhovoru,
ještě než byl uskutečněn. Vzor informovaného souhlasu a dalších dokumentů je součástí této
práce. Podepsané informované souhlasy a poučení jsou založeny. Na konci rozhovoru
nechávala autorka prostor pro doplnění informací, které respondenti považují za důležité a
nevyslovené, poté se ujistila, zda byl způsob vedení rozhovoru pro respondenta přijatelný a
jak se nyní cítí. Každý rozhovor trval přibližně 80 minut a autorka s respondentem strávila
přibližně hodinu a půl.

5.2 Etické aspekty výzkumu
Vedení VFN a vedení pracoviště, na němž autorka vykonává svou studentskou praxi,
souhlasilo s provedením výzkumu. Dále bylo nutné získat schválení Etické komise VFN,
která vyžadovala stručný životopis, čestné prohlášení o provádění výzkumu ve VFN, popis
projektu, žádost o dotazníkovou akci (formulář 075)., informovaný souhlas o účasti ve studii
pro zákonného zástupce, informovaný souhlas o účasti ve studii pro adolescenty do 18 let a
poučení pro účastníky studie. Etická komise po obdržení všech potřebných dokumentů
odsouhlasila autorkou prováděný výzkum ve stacionáři pro adolescenty.
Autorka potenciálním respondentům opakovaně zdůrazňovala dobrovolnost účasti ve
výzkumu a anonymitu získaných dat.
Dokument poučení pro

účastníky studie obsahoval mnoho podstatných údajů,

týkajících se etických aspektů výzkumu. Jednalo se o očekávanou délku hloubkového
rozhovoru, o informaci, že bude rozhovor nahráván a jak se bude s nahrávkou nakládat. Jsou
zde také údaje o zpracování a maximální době uložení zjištěných dat.
Respondenti a

jejich

zákonní zástupci svým podpisem v dokumentu Souhlas

s pobytem v denním stacionáři, souhlasili s nahlížením studentů připravujících se k výkonu
povolání zdravotnického nebo jiného odborného pracovníka do zdravotnické dokumentace.
Prostřednictvím dokumentu informovaný souhlas o účasti ve studii byli respondenti
informováni o dobrovolnosti účasti ve studii s tím, že účast mohou kdykoliv přerušit, aniž by
to jakkoliv ovlivnilo jejich další léčbu. Dále také byli informováni o tom, že jejich osobní data
budou uchována s plnou důvěrností v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů
101/2000
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Sb.

Respondenti

svým

podpisem

dokumentu

souhlasili

s využitím

jejichanamnestických údajů (údaje o zdravotním stavu nemocného, získané během rozhovoru
s ním) a dále souhlasili s tím, aby výsledky jejich vyšetření byly součástí publikovaných
sdělení s dodržením naprosté anonymity.

5.3 Osnova rozhovoru
Výzkum probíhal formou

polostrukturovaných rozhovorů.

Tyto

rozhovory byly

autorkou pro účely jejího výzkumu shledány jako optimální, vzhledem k tomu, že umožňují
držet se linie tématu s tím, že respondent může volně mluvit, rozvíjet své myšlenky a
rozebírat svůj postoj k dané problematice. Výhodou tohoto typu rozhovoru je velké množství
informací zacházejících do mnohem větší hloubky, než je tomu u jiných metod získávání
dat.46
Osnovu hloubkového rozhovoru tvořilo jedenáct otázek, které autorka zformulovala
společně se svým vedoucím práce a které zachycovaly několik oblastí, souvisejících
s prožíváním hospitalizace adolescentními dívkami.
Mezi tyto oblasti patřilo: vzpomínka na hospitalizaci jako takovou, vztahy v kolektivu
pacientů, vztahy s personálem, zhodnocení programu, odloučení od rodiny, co předcházelo
hospitalizaci, shrnutí přínosnosti/ne-přínosnosti hospitalizace.
Struktura rozhovoru byla tedy dána následujícími jedenácti otázkami, které obsahují
také podotázky,

ale v průběhu rozhovoru bylo pořadí a využití jednotlivých otázek

přizpůsobeno směru, kterým se každý jednotlivý rozhovor ubíral.
1) Jak si vybavuješ období, kdy jsi byl/a hospitalizován/a v psychiatrické léčebně? Jaké
se ti k tomuto období vážou pocity a vzpomínky?
2) Vybavíš si, jaké to bylo první den, když jsi nastoupil/a na hospitalizaci?
3) Bylo něco, co ti pomohlo začátek hospitalizace zvládnout?
4) Jak by jsi řekl/a, že sis našel/a místo v kolektivu pacientů a jak jsi do něj zapadl/a?
Byl v kolektivu někdo, s kým jsi si rozuměl/a a někdo, s kým naopak ne? Mělo to na
tebe, co se týká hospitalizace, nějaký vliv?
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Byly v kolektivu nějaké konflikty a případně, jak se řešily?
Když si vzpomeneš, jaké místo jsi tam v kolektivu měl/a, a srovnáš to s kolektivem
kamarádů venku, je to podobné nebo odlišné?
5) Vybavíš si svého ošetřujícího lékaře, psychologa, zdravotní sestru? Co bys k nim
řekl/a?
Měl/a jsi tam někoho, komu jsi mohl/a důvěřovat, popovídat si s ním?
Jak jsi obecně s personálem vycházel/a? Měli jste mezi sebou nějaké konflikty nebo
nedorozumění a případně, jak se řešily?
6) Jak bys hodnotil/a program v rámci hospitalizace? Mám na mysli psychoterapii,
volnočasové aktivity, atd.
Co bylo příjemné a užitečné, a co ti naopak bylo nepříjemné a k ničemu?
Zkusíš si vzpomenout na 3 věci z programu, které tě silně oslovily a pamatuješ si je do
teď?
7) Jak jsi prožíval/a odloučení od rodičů při nástupu na hospitalizaci?
Jak jsi toto odloučení prožíval/a během hospitalizace, stýskalo se ti nebo ne?
Jezdil/a jsi předtím na nějaké dětské tábory, školy v přírodě nebo třeba k babičce? Jak
jsi to snášel/a?
Jaký byl tvůj kontakt s rodinou během hospitalizace?
8) Jaká byla atmosféra doma předtím, než jsi nastoupil/a na hospitalizaci?
9) Proč si myslíš, že jsi byl/a hospitalizován/a?
10) Jak jsi se na hospitalizaci díval/a bezprostředně po jejím skončení a jak se na ní díváš
dnes?
11) Jak se po hospitalizaci vyjadřovalo tvoje nejbližší okolí? Měli pocit, že ti to pomohlo/
nepomohlo?
Jaké 3 věci si myslíš, že se u tebe nebo u vás v rodině (doma). během hospitalizace
nebo po ní změnily?
Celkově a nakonec, myslíš si, že ti hospitalizace pomohla?
Struktura tvořena výše uvedenými otázkami umožňovala autorce a respondentovi držet
se tématu, ale zároveň byla doplněna dalšími otázkami, které vyplývaly z daného rozhovoru.
Respondentům byl ponechán dostatečný prostor pro to, aby vyjadřovaly všechny své
myšlenky, vážící se k těmto otevřeným otázkám a ubírali se ve svém vyprávění směrem, který
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oni sami považují za podstatný. Autorka v průběhu každého rozhovoru formulovala doplňující
otázky, které byly reakcí na nově vynořená témata, která vnímala jako velmi podstatná pro
porozumění prožívání každého respondenta.

5.4 Přepis rozhovorů, práce se záznamy
Nahrané rozhovory autorka doslovně přepsala, tak jak byly zaznamenány, aniž by je
jazykově upravovala. V přepisech se tedy vyskytují nespisovné výrazy, nedokončené věty
apod., které však pomáhají dokreslit atmosféru původního rozhovoru. Do doslovného přepisu
není možné obsáhnout vše, co je přítomno v rozhovoru vedeném tváří v tvář např.
emocionální projevy, neverbální komunikaci, atd. Přesto se autorka domnívá, že přepsané
rozhovory v dostatečné míře poskytují pohled na hospitalizaci očima respondentek. 47

5.5 Zpracování rozhovorů
Zpracování rozhovorů začalo opakovaným poslechem jejich zvukového záznamu a
poté opakovaným čtením každého z nich. Při poslechu a čtení rozhovorů se autorka pokoušela
zahlédnout

hospitalizaci v

psychiatrickém zařízení očima

jejích

respondentů. Analýza

rozhovorů proběhla formou ručního psaní poznámek, nebyl využit žádný počítačový program
či software. Autorka rozhovory analyzovala jeden po druhém. Nejprve si na širší pravý okraj
papíru zaznamenávala všechny své poznámky, které se jí při čtení a poslechu textu
vynořovaly. Poté už autorka neanalyzovala samotné rozhovory, ale své poznámky. Tyto
poznámky v každém rozhovoru postupně seskupila v témata. Poté autorka pracovala s
identifikovanými tématy, tím že mezi nimi hledala nějakou spojitost. Jinak formulovaná
témata vystihující stejnou podstatu autorka přejmenovala, tak aby bylo možné je sloučit a aby
zároveň vystihovala přesně to, co chtěl respondent říct, aby byl vždy zachován původní
význam, který jim přikládá sám respondent. Jednotlivá témata interpretovaná v tomto textu
jsou doložena přímými citacemi respondentů. Označení každého respondenta a čísla řádku
jsou vysvětlena v části charakteristiky respondentů. Každý rozhovor byl analyzován
samostatně, odděleně od ostatních a byla v něm identifikována nová témata. Bylo nutné
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přistupovat ke každému rozhovoru od začátku, neboť se jednalo o samostatný případ, o
jedinečnou individuální zkušenost s hospitalizací. Zároveň není možné tento přístup dodržet
stoprocentně, neboť výzkumník má již na paměti určitá témata z předešlých rozhovorů, která
se mu vynořují a spojují se s dalším rozhovorem. Tato metoda je tedy poměrně náročná z
hlediska udržení si úplné otevřenosti novým tématům. 48

5.6 Před-porozumění tématu, zdroje validity
Autorka před

samotnou analýzou zvažovala svou motivaci pro volbu tohoto

výzkumného tématu. Uvědomila si, že přestože k výzkumu přistupuje bez jakýchkoliv
oficiálních hypotéz, na základě rozhovorů s adolescenty v rámci psychoterapeutické skupiny
si přece jen své vlastní, osobní hypotézy vytvořila. Tyto hypotézy se týkaly negativních
zkušeností dospívajících dětí s jejich hospitalizací. Toto předporozumění tématu si však
uvědomila, pokusila se ho uzávorkovat a přistupovat k rozhovorům od začátku. Jedná se o
poměrně

náročný

úkol,

který

se

však

po

dostatečném

uvědomění

si

vlastního

předporozumění, dá zvládnout. Jedině tak může být zajištěna dostatečná validita vzniklých
dat. Absolvované psychoterapeutické skupiny autorce pomohly zorientovat se v tématu a
sestavit si otázky, které by mapovaly zkušenost adolescentů s jejich hospitalizací. Validita dat
je zajištěna také jejich bohatostí a doslovným přepisem. Dalším důležitým zdrojem validity je
interpretace, která vychází výhradně z přímých citací respondentů. 49
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6. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ
6.1 Jaká je zkušenost adolescentních dívek v následné stacionární
péči s předchozí hospitalizací v psychiatrickém zařízení?
Zkušenost adolescentních dívek s hospitalizací v psychiatrickém zařízení lze popsat na
základě opakujících se témat, která autorka v rozhovorech identifikovala. Všechna témata
jsou uvedena níže, dále následuje detailní rozbor několika z nich, doplněný citacemi
respondentů.
Hospitalizace jako pomoc, když se jinde nedá být
Naštvání na rodiče, že mě tam dali, ale byla to pro mě záchrana
Vliv přijímajícího personálu na první dojem z hospitalizace
Šok z porovnání sebe a spolupacientů „horších případů“, stigma Bohnic
Změna medikamentů – vliv na celkové zlepšení/zhoršení situace
Špatný pocit z uzavřenosti na pokoji
Když se sestřičky chovaly špatně, tak adolescenti také – začarovaný kruh
Sestry by měly pomáhat, ne řvát
Občasné poznání lidského přístupu sester
Adolescenti u personálu oceňují naslouchání, porozumění, charisma
Doktorka, která mě nevnímala nebo mi vše vyčítala
Hospitalizaci pomáhá překonat myšlenka, že už půjde domů/ na pokoj bez zvýšené
ostrahy
Největší vliv má kolektiv
Musí se to dobře sejít aneb spolupacienti s výrazně odlišnými problémy negativně
ovlivňují zkušenost s hospitalizací
Nedostatek aktivit a zábavy s kolektivem – člověk více přemýšlí sám nad sebou
Kolektiv na hospitalizaci byl lepší než ten venku, hlavně než ten třídní
V kolektivu venku nezapadám, jsem uzavřená
Když se s lidmi nebavím, působím namyšleně
Už ani nevím, jaké je to doma, každodenní komunikace s doktorem a
spolupacienty je mým denním chlebem
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Přísný režim Bohnic, velká škála aktivit, člověk se zařadí
Motol je pro PPP, jinak nabízí volnější program
Nesnáším skupiny, kde se nemluví
Ambivalentní postoj k rodičům – naštvání střídá stesk
Doma už se to nedalo vydržet
Docházení k psychiatričce a léky nebyly prevencí sebevražedného pokusu
Táta má víc pochopení, máma je víc v pohodě
Už je mi lépe, nejsem rozhodnutá se zabít, chci být pozitivní
Psychiatrie jako bublina, chráněné území
Hospitalizace mi zachránila život

6.1.1 Hospitalizace – konečně pomoc, když se jinde nedá být
Respondentky se v rozhovorech velmi často zmiňovaly o tom, že z hospitalizace sice
měly určité obavy, ale zároveň se těšily, že se jim konečně dostane nějaké pomoci. Obvykle se
nacházely v bezvýchodné situaci, kdy se nedalo být doma, ve škole, ani s kamarády.
Hospitalizace tedy poskytla určitou záchranu, naději, že se konečně něco změní k lepšímu.
Zároveň dívky hledaly nějaké útočiště, kde by se dalo být, aniž by se nacházely v prostředí,
které s jejich problémy souvisí, zintenzivňuje je.
Tento postoj lze demonstrovat na následujícím úryvku rozhovoru:„...tam jsem se
docela na tu hospitalizaci těšila, protože pro mě byl vlastně takovej ten signál, že mi nic
nepomůže, když se moje psychiatrička s mamkou dohodla, že bych, že bysme to zatím
nechali a podle dalšího stavu bysme se domluvili a já už jsem nechtěla čekat, ale zároveň
jsem se o to bála, o tu pomoc jsem si bála říct“(RD69).
Z dalšího příkladu lze také odvodit uvítání konečně přicházejícípomoci: „Takže pak
jsem jela tou sanitkou, to jsem se docela i těšila, protože jsem si říkala, konečně mi někdo
pomůže...“ (RD85).
Respondentka

hovoří

o

tom,

jak

už

dále

nebyla

schopná

normálního

fungování:„Kdyby mě tam nevzali, tak... oni hlavně se tam snažili, protože já už jsem v té
době, co jsem se snažila tam dostat, tak jsem měla hroznou vztahovačnost a měla, nemohla
jsem ani jet autobusem, protože jsem měla pocit, že na mě všichni koukají, že mi chtějí
ublížit a vrací se mi to i teďkonc čas od času“ (RD110).
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Únik z prostředí souvisejícího s problémy, může přinést velkou úlevu:„...pro mě byla
najednou úleva dostat se z domu a jednak jsem to ani neprožívala, že bych prožívala, jo
dostala jsem se pryč od kamarádů, ale zároveň jsem pryč od rodiny, v tu chvíli jsme prostě
chtěla pryč z toho mýho života...“ (RD683).Pro další z respondentek bylo úlevné nemuset jít
do školy: „A já vím, že se mi hodně stejskalo po mámě a na druhou stranu jsem byla docela
ráda, že jsem nemusela chodit do tý školy“ (RB24).Hospitalizace pro ni představovala únik z
nikam nevedoucího koloběhu: „Jo, protože já jsem si doma říkala, že vlastně můžu furt to
samé dokola, že se vzbudím, nechce se mi do školy, jdu do tý školy, tam to nějak strpím, jdu
domů, pak vždycky jenom sedím na gauči a pak jako jdu do postele, zase nemůžu spát, pak
jdu zase unavená do školy a takhle se to pořád opakuje a že jako to bylo něco jinýho“
(RB70).
Tato respondentka popisuje neúnosnost svého stavu před hospitalizací: „...že jsem
chtěla i do těch Bohnic už když se o nich mluvilo, že jsem chtěla pomoct, ale neuměla jsem
si říct a už jsem si nedokázala představit, jak by to probíhalo dál v tomdlenctom stavu“
(RD846).
Některé dívky se na hospitalizaci těšily:„...no po těch práškách mi vlastně bylo tak
nějak dobře, jak jsem byla ještě, tejden jsem tam prospala vlastně v nemocnici v tom Motole
a pak jsem byla rovnou převezena do tý psychiatrie tam, takže jako já jsem se tam docela i
těšila...“ (RA8).
V situaci kdy se nedá být ani doma ani ve škole, je hospitalizace jediným útočištěm:
„No já si myslím, že jsem prostě někam chtěla jít a nechtěla jsem jít domů ani do školy,
takže jsem vlastně byla ráda, že mě někam zavřou, ne jako že mě zavřou, ale že prostě někde
jinde, kde mi třeba i pomůžou, možná jsem to brala, že mi tam pomůžou“ (RA139).
Další výrok poukazuje na to, jak to doma někdy nemohly vydržet a vracely se
zpět:„No a právě že jakože jsem nevydržela moc doma, jsem fakt jako přišla z toho Motola a
byla jsem odhodlaná a potom za 10 dní jsem tam zase skončila“ (RC438).

6.1.2 Šok z porovnávání sebe a spolupacientů „horších případů“, stigma
Bohnic
Dalším, pro dívky důležitým tématem byl šok, který následoval po nástupu na
hospitalizaci. Jedna z věcí, která je nejvíce děsila, byl pohled na pacienty, kteří jsou na tom
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hůře. Respondentky měly tendenci se s těmito pacienty porovnávat a následně si připadaly, že
jsou někde, kam nepatří.
Toto tvrzení lze doložit následujícím výrokem:„Vůbec jsem nevěděla, jak to tam
vypadá, jaký jsou tam lidi. No prostě jsem se tam začala bavit s těma holkama. Tam byla
tam nějaká feťačka, která fetuje od třinácti nějak pervitin, já úplně tyjo od třinácti? Tak to
mě úplně dostalo, že tam jsem jako já...“ (RA38).Dívka měla zkušenost i s další, pro ni
extrémní pacientkou:„...no víš, já ti to všechno řeknu, já jsem tady kvůli tátovi, on mě od
12ti znásilňoval a já jsem úplně koukala, jako cože? A teďka jsem to vůbec nemohla
pochopit. Ona mi tam prostě řekne první den a já se na ní takový jo dobrý, já to zvládnu a
teďka jsem to musela trošku vydejchat“ (RA128).
Pro tuto respondentku bylo také těžké stolovat společně s dívkami s anorexií:„...přes
ty Vánoce a tam prostě nikdo jinej nebyl, já jsem seděla s nima u stolu a oni prostě se v tom
nípaj že jo, protože v tom Motole to je hodně pro ty anorektičky a teďka prostě na to koukáš,
jak oni jsou prostě vychrtlý a spolykat, tu rejži jedi po tom semínku, prostě to bylo fakt
strašný“ (RA275).Situaci nakonec však vyhodnotila tak, že dívky s anorexií jsou alespoň
jinak „normální“:„...no… to byly takový horší případy, já prostě nevím, já si s holkama tolik
nerozumím, tam byly ještě zvláštní fakt jako… Protože když v tom Motole ty anorektičky
mluvili jenom o jídle, tam byly přecejenom jinak jako normální v hlavě nevim jak to mám
říct normální...“ (RA323).
Tzv. „horší případy“ pacientů v respondentkách často vzbuzovaly strach: „Neměla
jsem tam ty kamarády, s nikým jsem si nerozuměla, já jsem se těch holek jakože i dost bála,
protože v tom Motole ty lidi působili jako normálně, jako stejně, jenže tam byly prostě holky,
co braly pervitin a takhle“ (RB30). Toto tvrzení dokládají i následující výroky: „Když jsem
zjistila, že jedna holka tam zmlátila tu druhou do bezvědomí, tak jsem se prostě jako strašně
bála bejt v její přítomnosti“ (RB34). „Nebo u večeře prostě jedna holka vzala talíř a rozbila
ho a začala se tam řezat, tak to mě jako dost znepokojilo...“ (RB37)., „...ona se smála divně,
vyprávěla mi, jak na mamku zaútočila s nožem a že se tam kvůli tomu dostala zase zpátky,
že už tam byla šestkrát, chvilku jsem měla fakt hodně velkej strach...“ (RD60).
Dívky byly znepokojené tím, že spolupacienti údajně užívají různé drogy:„Ne, přitom
na internetu prostě píší, že tam nejsou děti, že mý mámě říkali, že tam nejsou děti, co braly
drogy, přitom všechny tam jedou na drogách a hulej a všechno možný a říkaj, že dodržujou
listovní tajemství, ale nedodržujou a je to tam..., já nevím, prostě je to jiný, než oni říkaj“
(RB321).
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V Psychiatrické nemocnici Bohnice bylo podle respondentek více „horších případů“:
„No a v Bohnicích to bylo tak, že prostě tam to bylo takový horší už, že jako ten kolektiv tam
už byli takový víc lidi, který fakt už nebyli takový, jako nechci to říct hnusně, normální“
(RC191).
Název Bohnice je spojen s určitou stigmatizací: „...že jsem to brala jakože, že prostě
mě spíš zaráželo slovo Bohnice, že prostě jak se vo tom říká, že je to prostě blázni, blázni,
blázni. A tak jsem si říkala, no tak asi jako už jsem na tom dost špatně, že mě posílaj sem
no, ale jsem neměla moc na výběr...“ (RC539).
Další z respondentek popisuje svou špatnou zkušenost:„...tak jsem si říkala, kam jsem
se to dostala, protože jsem byla na pokoji s dívkou, která vlastně úplně normální nebyla,
protože byla hodně nemocná a tak brala prášky a ty z ní dělaly, když to tak řeknu, ošklivě,
nenormálního člověka. A to jsem fakt byla hrozně nešťastná z toho, kam jsem se dostala a v
tu chvilku jsem litovala, že se mi vlastně nepovedlo se zabít, protože bych toho byla
ušetřená“ (RD48).
Jedna z věcí, které respondentky u tzv. „horších případů“ znepokojily, byla jejich
agresivita: „Byla tam jedna taková holka a to byla zrovna ta, se kterou mě dali poprvý na
pokoj, tak ta byla, že měla hodně záchvaty agresivity, takže ke mně přišla několikrát a z
ničeho nic se rozeřvala, že jsem jí přebrala kluka a něco takovýho, přitom mně tam byli ti
kluci ukradení“ (RD320)., „...ta holka na pokoji začala a půlku noci prořvala s tím, že řvala
na sestřičky, že chce, aby si jí satan stáhnul k sobě a že se v pekle potkají, takže sestřičky mě
nakonec přestěhovali na jiný pokoj...“ (RD182).

6.1.3 Špatný pocit z uzavřenosti na pokoji
V následujících výrocích dívky popisují své pocity z umístění na uzavřený nemocniční
pokoj. Byla to jedna z jejich nejhorších zkušeností souvisejících s hospitalizací. Uzavřenost
pokoje v nich údajně vzbuzovala ještě intenzivnější negativní pocity.
Toto tvrzení lze doložit následujícím výrokem:„...teďka mě tam zavřeli do nějakýho
pokoje, kde nic nebylo, byly tam prostě holí zdi, takovej holobyt, pak tam byl kovovej
záchůdek, takovej jakoby izolepa takový zrcadlo tam nebylo vůbec nic vidět, prostě úplně
hrozně to na mě působilo. Pak mě tam zavřeli a vozili mi tam akorát jídlo...“ (RA35).,„...tam
jseš s těma lidma, tam jsou tři lůžka v tom pokoji, tak se zavírá tak, aby si nikdo nějak
neublížil, tak ti všechny věci zavřou do skříně, takže ty u sebe nic nemáš. Teďka tam máš
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ten hnusnej záchod. A prostě to bylo fakt, hrozně to na mě působilo. Ještě je tam kamera, že
jo“ (RA92).„Že když byl neklid, tak bylo jako uzavřený ne jako uzavřený, uzavřený, že tam
byly zamčený dveře a byly zabouchlý a nemohli jsme se dostat ven a to bylo úplně
depresivní, že prostě jsem zavřená a nemůžu se dostat ven, sice jsem tam měla záchvat, ale
jako 2 hod. bejt zavřená v pokoji bez všeho jenom jsem tam mohla mít jako knížku, tak to
bylo úplně, bože to ne“ (RC644).
Pro všechny z dotazovaných dívek byla uzavřenost pokoje jednou z nejhorších věcí,
které je na hospitalizaci potkaly, jedna z nich v následujícím úryvku popisuje své zoufalství,
které v danou chvíli prožívala:„Já jsem byla strašně naštvaná, já jsem tam nadávala, já jsem
řvala. Já jsem prostě, měla jsem sto chutí je zabít, protože nesnáším bejt zavřená v pokoji
prostě a já jsem nemohla hrát hry a to mi přijde ještě horší, protože já nesnáším třeba
místnosti, kde nemůžu ven, prostě to byla místnost celá bílá, byly tam prostě takový ty
nemocniční postele, byl tam záchod a skříně byly zamčený a já prostě tohlencto úplně
nesnáším, prostě nemohla jsem ven...“ (RC663).
Jedinou nadějí na „únik“ z uzavřené místnosti pro ní bylo večerní sledování televize,
které však bylo někdy zakázáno:„...celej večer jsem se těšila na televizi, prostě konečně budu
s holkama a konečně se dostanu z toho pokoje a teď nám řekli, no prostě my jsme se
rozhodli, že čtyřky na televizi nejdou a já úplně neee neee, potom zabouchli ty dveře a já
jenom eeeh (zvuk pláče)., no a to bylo strašný“ (RC671).
Respondentka vnímala uzavřený pokoj jako trest a nechápala, proč není možné si ho
„odpykat“ jiným způsobem:„...bože, proč mě nemůžou nechat na normálnim pokoji, třeba
nemůžu jít na víkend, chápala bych to, že prostě nemůžu jít na víkend, ale nechápu, že
prostě zakážou mi aktivity, zakážou mi chodit na televizi, zakážou mi chodit ven, to prostě…
To mi přišlo moc tohlecto bylo jako fakt už přešvihlý“ (RC688).
Dívka popisuje paradoxní situaci, kdy uzavřený pokoj má sloužit jako ochrana
pacienta před ublížením si sobě samým, a přitom v ní vyvolával ještě větší nutkání k tomu, to
učinit: „Já jsem měla právě že ještě větší chuť si ublížit, že prostě jak jsem tam byla a byla
jsem prostě úplně zavřená a byla jsem vystresovaná, třeba když jsme nešli ven, tak jsme byli
na tom pokoji čtyry hodiny a já jsem úplně prostě potom měla sto chutí prostě prorazit to
vokno a utéct, protože já jsem byla úplně vystresovaná z toho, že budu prostě zavřená
v pokoji a nemůžu nic dělat a jediný co jsem mohla, jsem chodila po pokoji a vypadala jsem
fakt jak magor, protože celý bílý prostě jenom ty nemocniční postele starý a úplně jenom
ježišmarja…To bylo šílený“ (RC693).
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6.1.4 Ambivalentní postoj k rodičům – naštvání střídá stesk
U adolescentních dívek se hojně objevovalo téma vztahu k rodičům, s tím že tento
vztah byl vždy velmi rozporuplný.
Citované výroky ilustrují ambivalentní postoj respondentek k jejich rodičům během
hospitalizace:„...to jsem byla hrozně naštvaná na tátu, že mě tam vlastně odvezl, takže jsem,
no prostě vůbec jsem ho nechtěla vidět první tři tejdny, vůbec jsem s ním nemluvila, nebrala
jsem mu telefony. Pak když jsme si zavolali po těch třech tejdnech, tak já jsem ten telefon
hodila z okna“ (RA20.). „Pak jsem si to vlastně uvědomila po delší době, asi po měsíci, že
vlastně on mi zachránil život, že mě jakoby vysvobodil, že bych se jinak zabila...“ (RA24).,
„...když jsem ho viděla, tak jsme se objali, oba jsme brečeli, to bylo takový hodně
emocionální...“ (RA26).
Zlost na rodiče někdy vedla až k agresivnímu chování: „...tam jsem vlastně volala
tomu tátovi, vyhodila jsem ten mobil z okna, roztrhala jsem celou knížku, pak mě zase
přesunuli...“ (RA278).
Na jedné straně zlost na rodiče, jak mohli dívky „zavřít“ do psychiatrického zařízení a
na druhé straně touha po jejich podpoře, náklonosti atd.: „...tak voni mě sem ještě zavřeli,
ještě za mnou ani nepřijdou prostě… tak, jako jsem jim říkala, já jsem ani nechtěla je vidět,
ale prostě jsem si říkala, tak teď bych fakt chtěla, aby se mi něco stalo, abych viděla, jestli
jim na mě záleží“ (RA740).
Pro někoho bylo úlevné dostat se z rodiny do jiného prostředí: „Mně se po nich
stejskalo, ale zároveň jako mně nějak nechyběli, protože to vždycky přijdeš ze školy, přijdete
ze školy a hned jakože, tak co bylo ve škole a mamka ví, že to tam je každej den to samý a že
se mi tam nelíbí a vždycky očekává, že přijdu s nějakou pozitivní odpovědí...“ (RB494).,
„...zatím realita je úplně jiná a je pravda, že já jsem se strašně hádala se svojí ségrou, ale
pak mi tam nějak jako začala chybět...“ (RB498).
Pro jednu z dívek byl kontakt s rodinou dostačující, ocenila i návrat z propustky zpět
do psychiatrického zařízení: „...ani mi tolik nechyběli, ale bylo to takový jakože, když jsem
třeba potřebovala jim něco říct, tak jsem za nima mohla přijít, nějak je obejmout a jako říct
jim, co mě trápí nebo tak, zatímco tam to prostě nešlo“ (RB514)., „...ale někdy třeba zase
když byla ta propustka, tak už jsem se prostě těšila, že se vrátím tam, že tam nebudou“
(RB519).
Respondentka s poruchou příjmu potravy popisuje svou zkušenost s odloučením
následovně: „...nechce se mi vod rodiny, že prostě se mi tam líbí a to ale jakože když jsem
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byla v Motole tak jsem si říkala, konečně voni vypadli, prostě už mě nebudou nutit do jídla a
už neuvidím mamky ksicht, když prostě vidí, že nejím a trápí se...“ (RC705).
Po

naštvání respondentek

na jejich rodiče, později následovalo pochopení a

uvědomění si záchrany:„...já jsem mamku prosila, celý ty hospitalizace jsem mamku, jsem
mamce skoro probrečela, ať si mě vezme domů, protože byli, buď to bylo tak, že jsem
mamce brečela, že chci domů anebo jsem říkala, že nechci mamku nikdy vidět, takže to bylo
jako dva extrémy prostě...“ (RC726)., „...já jsem jí za to možná i vděčná, že prostě kdyby mi
povolila, tak že asi by to nebylo, že bych nebyla na tom zase až tak dobře, ale potom jsem na
ní byla čím dál tím víc naštvaná a ten vztah s rodičema se mi kazil hodně“ (RC732).
Citovaný úryvek rozhovoru velmi dobře ilustruje ambivalentní postoj k rodičům:„...to
jsme fakt na sebe byli naštvaný a nechtěla jsem s nima mluvit, nechtěla jsem, aby sem
chodili...“ (RC778)., „...já jsem vlastně třeba čtyři tejdny byla bez mobilu, což bylo strašný,
protože já jsem nevěděla, přijdou, nepřijdou, takže to bylo takový prostě... Když přišli, já
jsem byla úplně šťastná, skoro mi tekly slzy, konečně mě vysvoboděj...“ (RC779).

6.1.5 Na zkušenost s hospitalizací má největší vliv kolektiv
Zkušenost dospívajících dívek s jejich hospitalizací byla z velké části ovlivněna
kolektivem spolupacientů.
Toto téma vyvstávalo ze všech ostatních témat v rozhovoru nejvýrazněji a lze ho
doložit těmito výroky:„...já jsem tam měla fakt super lidi. Jakože já tam mám kamarády,
s kterýma se bavím do teď, takže jsme se tam fakt sešli, všem bylo sedmnáct, osmnáct, takže
to byla taková parta, že jsme si rozuměli, jsme měli takovou klubovnu v našem pokoji, takže
jsme pořád tam hráli karty, dělali jsme tam fakt blbosti. Já si připadala trochu jak na letním
táboře nebo jako já vím, že to je hodně nadnesený jo, ale prostě bylo to fakt fajn“ (RA68).
Dobrý kolektiv pacientů respondentkám zpříjemňoval pobyt a zároveň jim pomáhal
překonat těžký začátek hospitalizace:„...začátek tý první hospitalizace mi pomohlo zvládnout
právě ty lidi tam, protože ty byli fakt super, hned se se mnou začali bavit, hned proč tam
jsem, jak tam jsem...“ (RA151). „No a právě to mi zachránilo tak nějak tu náladu, že jsem si
tam s nima tak nějak povídala“ (RA154).
Podle odpovědí dívek v dobrém kolektivu pacienti drželi při sobě, podporovali se a
zlepšovali si navzájem náladu: „...tak jsem si tam našla tu dobrou kamarádku, jakože nějak
jsme si to neříkaly, že jsme dobrý kamarádky a prostě vždycky, když jsme se viděly, tak jsme
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se na sebe usmály...“ (RA235). „...a bylo to hned lepší, ta nálada. Takže tam myslím, že
jsem zapadla dobře i mezi těma klukama, společně jsme se koukali na filmy, no tak nějak
jsme se všichni drželi při sobě, tak to byla škoda, že postupně odcházeli ty lidi...“ (RA238).
Respondentka se v tomto úryvku z rozhovoru zmiňuje o velkém vlivu kolektivu na
zkušenost s hospitalizací a o jeho „léčivém“ účinku:„...jakej to mělo vliv jako na tu
hospitalizaci, jestli tam je nebo není dobrej kolektiv?“ (TA342). „No hrozně velkej, jakože
prostě po tý první nevím jako, jak jsem tam měla ten dobrej kolektiv… myslím, že kdyby mi
dali lepší prášky, tak už bych se tam třeba ani vrátit nemusela“ (RA344).Stejně pozitivní
ohodnocení dobrého kolektivu lze doložit i následující citací:„...v čem to nejvíc člověku
pomáhá ten dobrej kolektiv?“ (TA436). „...že tě podržej, že se svěříš… že začneš říkat právě
o tom svým problému jakože to není, jako když je tady skupina, no něco jako tady je
skupina, ale jenom ve dvou. Prostě, že si takhle ty dva lidi povídaj, říkaj si, jak to měli, proč
to měli“ (RA437).
Dívky někdy hospitalizaci vnímaly jako velmi špatnou zkušenost do doby, než zapadli
do kolektivu pacientů:„...když mě hospitalizovali, tak se mi tam nejdřív vůbec nelíbilo a
přišlo mi to příšerný, ale pak jsem si tam našla kamarády a bylo to v pohodě a jako už jsem
si tam prostě zvykla a začalo to být lepší...“ (RB6)., „...co ti pomohlo ten začátek
hospitalizace zvládnout?...“ (TB42). „Asi ty kamarádi a vlastně mně se nechtělo hodně do
školy, takže to bylo, že mě to tak trošku drželo, že když jsem tady, tak tam nemusím...“
(RB43).
Respondentky nezávisle na sobě hovořily o tom, že kolektiv má na zkušenost s
hospitalizací natolik velký vliv, že pokud by ji absolvovaly znovu a s jiným kolektivem,
pravděpodobně by byla ji vnímaly jako špatnou, neboť takový kolektiv se znovu sejít nemůže.
„...třeba, kdybych šla do Motola teď, tak by se mi tam třeba taky možná nelíbilo, protože oni
už tam většina lidí, co tam se mnou byla, tak už tam taky nejsou, takže by tam taky už
nebyla ta parta, že by to třeba bylo stejně hrozný jako v Bohnicích zase.“ (RB193). „...takže
to hodně záleží zrovna na těch lidech, který tam jsou.“ (TB196). „Jo.“ (RB197).
Dívky se vyjadřovaly v tom smyslu, že nejlepším psychologem jim stejně je
kamarádka (spolupacientka).„...ty lidi si tam strašně pomáhali a radili si jako co a jak, sice
to nebylo správný pro toho člověka, ale ten člověk měl dobrej pocit že ty lidi s nim
komunikujou...“ (RC37).Někdy se tedy se svými problémy svěřovaly spíše sobě navzájem
nežli lékařům. „...co ti pomohlo začátek hospitalizace zvládnout?“ (TC66). „...určitě to byly
jakože ten kolektiv tam, že prostě ten kolektiv byl strašně super, že si tam navzájem
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pomáhali a to a pomohlo mi že prostě když sem měla ňákej problém, že sem se mohla svěřit
i těm holkám...“ (RC68).
Dívky hodnotily jako prospěšné navázat kontakt s lidmi, kteří mají stejné nebo
podobné potíže. „...celkově se mi tam vážou docela dobré vzpomínky, protože jednak jsem
tam našla pak lidi, který jsou na tom stejně nebo podobně jako já...“ (RD7).

6.1.6 Už ani nevím jaké je to doma, každodenní komunikace s doktorem a
spolupacienty je mým denním chlebem
Jelikož většina respondentek byla hospitalizována minimálně jeden měsíc, na prostředí
psychiatrického zařízení si natolik zvykly, že pro ně bylo obtížné vrátit zpět do reality.
Toto tvrzení lze doložit následujícími výroky: „Já si doma už nepřipadám jako doma,
já si připadám spíš na návštěvě, že už to není jako jé, já jsem doma, že je to takový...“
(RB666).
Být doma pro ně pravděpodobně znamenalo mnohem větší ohrožení z hlediska
upadnutí zpět do problémů: „...jsem se strašně bála toho, jak budu zase normálně jako
doma, protože já to doma vůbec nezvládám a mně je to takový, jakože bych možná i někdy
byla radši zavřená někde než abych byla prostě mezi lidma, že je to takový..., je to nezvyk,
no, že třeba tam jsem prostě furt jako měla pak klid, zatímco tady když už jako vás nutí
někdo furt něco dělat a uklízej a tohle, tak už... jako mě to unaví ještě rychlejc než předtím.“
(RB626).
Respondentky si vytvořily natolik pevné a specifické vazby se spolupacienty, že pro
ně bylo těžké zařízení opouštět a tyto vazby přetrhat: „Já vím, že když jsem byla v Motole, tak
jsem se strašně těšila, až půjdu domů, ale když jsem měla odcházet pryč, tak se mi nechtělo“
(RB637). „Třeba jako kvůli těm lidem, že oni byli jako fakt dobrý kamarádi a já jsem se
jako bála, že třeba, že se s nima pak nebudu vídat tak často a že někdo je třeba až z Jičína
anebo z Brna a tak. Takže je jako neuvidím každej den potom“ (RB640).Toto odloučení
nesly těžce nejen samotné dívky ale i ostatní pacienti. Odchod každého člena znamenal
ztrátu:„To jsem strašně brečela, já jsem vůbec nechtěla pryč z Motola, protože já jsem tam
chtěla zůstat a i lidi tam brečeli, jako že, ne, Veru ty odcházíš, zůstaň tady a já jsem prostě
strašně chtěla zůstat a ta doktorka mě poslala pryč“ (RB632).
Adolescentní dívky mluvily o tom, že pacienti z dobrého kolektivu je vždy dokázali
rozveselit: „...když jsi potom se vrátila z tý první hospitalizace, kde to bylo v tom kolektivu
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tak dobrý, tak chybělo ti to...?“ (TA411). „Jo chybělo, hodně mi … já si myslím, že ten
víkend první byl hodně špatnej, že to mi hodně chybělo, protože prostě oni tě tam rozveselej,
u večeře jsme si povídali že jo …“ (RA413).
Dívky dále mluvily o tom, že si zvykly každý den mluvit s lékařem a pacienty a doma
jim to velmi chybělo: „Mohla jsem tam vlastně mluvit kdykoliv, že to nebylo tak, že bych
jednou měsíčně byla objednaná k psychiatričce, ale mohla jsem mluvit každý den. Což mně
ze

začátku

hrozně

pomáhalo“

(RD869).Další

z dívek

se

k

tématu

vyjadřuje

podobně:„...doktor, když tam s ním třeba, prostě tam mluvíte s ním každej den, já když jsem
po tý první hospitalizaci toho doktora pak už jakoby neměla a teďka prostě přijdeš domů a
já jsem byla zvyklá každej den s ním mluvit, teďka když prostě nemáš s kým mluvit, tak mi
to hrozně vadilo, mě právě mi z toho ten víkend bylo hned špatně, ještě ty lidi mi chyběli “
(RA487).
Možnost každý den se někomu svěřit a setkat se s porozuměním, bylo něco co doma
není vůbec samozřejmostí: „...hodně pamatuju na toho pana doktora (jméno), který tam byl,
ten mě vlastně přijímal a na to, že jsem se mu tam dva týdny skoro v kuse brečela, pokaždé,
když se mnou mluvil, tak to bral docela statečně“ (RD426).
Každodenní rozhovory vedly dívky s lékaři, spolupacienty, psycholožkou: „...potom si
pamatju na paní psycholožku, ta mi tam taky hodně pomáhala, to byla možná úplně největší
podpora, kterou jsem tam měla“ (RD435), „...to byly klidně dvouhodinové rozhovory, kdy
jsme pak vyřešili úplně všechno“ (RD438).To ilustruje i následující úryvek z rozhovoru:
„...mě to docela potom mrzelo, že prostě musim z toho prostředí, že i jako všechno sem tam
měla. Měla sem tam kamarády, měla sem tam podporu, mohla sem se kdykoliv vykecat a
potom prostě sem přišla a už to tam nebylo“ (RC162).
Dívky si na hospitalizaci postupně zvykli a vzhledem k tomu, že pro některé z nich
představovala „neutrální půdu“, někdy je napadalo, že se jim ani nechce zpět domů: „...potom
to pomalu začalo bejt lepší a začalo se mi tam dokonce i líbit a občas a občas jsem se tam
cejtila tak dobře, že se mi ani nechtělo pryč“ (RC15). „Že to bylo takový chráněný území“
(RC18), „...jsem si potom říkala a proč jít do reality nebo do reálnýho života prostě, když
můžu bejt s lidma, který mě maj rádi a který mě podporujou a prostě mám tam všechno co
potřebuju“ (RC171), „...měla jsem tam všechno, měla jsem tam jídlo, já jsem tam byla o
prázdninách, takže škola tam nebyla, chodili jsme ven, chodili jsme na výlety, měli jsme
arteterapie, měli jsme prostě všechno. Chodili jsme jednou za den ven dvakrát, takže to bylo
takový v pohodě. Měli jsme tam televizi prostě, takže mi přišlo, že tam bylo prostě všechno,
to byl takovej malej svět zavřenej“ (RC177).„Ta (jméno), to byla ta, se kterou jsi si rozuměla
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a mělo to na tebe nějakej vliv? Žes jí tam měla a že sis s ní rozuměla?“ (TD330), „...po těch
třech týdnech zhruba jsem ten měsíc odtamtud nechtěla, vysloveně se mi tam líbilo a chtěla
jsem tam zůstat co nejdéle“ (RD332).
Později respondentka už chtěla domů, ale byl pro ní problém zařadit se zpět do
normálního života: „...že už jsem se chtěla i vrátit do toho normálního života, i když mi
kamarádi chybět nezačali a bohužel to zůstává i doteď, že jsem se hodně odcizila od nich a i
teď je to celkově pro mě problém chodit do té školy a být tam šest hodin“ (RD334).
Dívky v rozhovoru hovořily o tom, že psychiatrické zařízení pro ně představuje jakýsi
uzavřený, samostatný svět: „Protože to bylo jako takové, jako by to byla - řeknu to takhle bublina na přirovnání a najednou svět okolo neexistoval, existovalo jenom tamto a ty
problémy, které jsme si přinesly. A začínaly tam vlastně úplně nové, byl to jako takový druhý
život“ (RD397). „Protože tam jsme žili všichni dohromady a bylo to, jako bysme byli vlastně
jedna domácnost, prostě jsme věděli, že spolu budeme, dokud jedna z nás neodejde domů,
což většinou se neřešilo ze dne na den, ale bylo to dlouhodobější plánování“ (RD661).

6.1.7 Hospitalizace mi zachránila život
Přestože hospitalizaci provázelo spoustu nepříjemných zážitků a negativních pocitů,
zpětně jí všechny respondentky vnímaly jako řešení krizové situace. Řešení, které jim
zachránilo život. Na otázku, zda se domnívají, že jim hospitalizace pomohla, všechny
odpověděly kladně:
„...myslíš si, že ti ta hospitalizace pomohla?“ (TB670). „Hmm..., ale jo.“
(RB671).„...myslíš, že to mělo smysl, to podstoupit?“ (TB675). „Jo, že já si říkám, zase
kdybych, kdyby mi jako neřekli, že tam budu nastupovat, tak jako bych už mohla bejt mrtvá,
protože teď už bych měla třeba nějakejch 25 kilo“ (RB676).
„Já si myslím, že to bylo nutný, že už prostě ten stav nebyl dobrej, že prostě, jako že
není normální zvracet po každym jídle a když jsem vypila vodu, tak zvracet potom, to už
není normální, potom není normální žejo, řezat se, to prostě fakt není normální a pokoušet
se o sebevraždu, to už je úplně z reality, prostě protože jako mamka má za mě zodpovědnost
a nemůže si vzít na triko, že se budu vraždit, žejo“ (RC816).
„...myslíš si, že ti ta hospitalizace pomohla? „ (TC855). „Mně přišlo, že v tom Motole
mi to ani moc nepomohlo, že to byla jako ztráta času, já vím, že to je hnusný, to takhle
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říkat,ale fakt jakože tam na ty moje problémy mi přišlo, že fakt nebyli zaměřený, že prostě
tam fakt byla jako ta anorexie“ (RC856), „...v Bohnicích to bylo úplně jiný, že prostě fakt
mě tam pochopili a jakože tam byli stejný lidi jako já, že se pokoušeli o sebevraždu, takže to
bylo jako pro mě přínosný...“ (RC862).
„Jak ses na hospitalizaci dívala bezprostředně po jejím skončení a jak se na ní díváš
dnes?“ (TD863). „Mám na ní pořád stejný názor, že mi hodně pomohla, že nebýt toho, tak
nevím, co by bylo. Ale vím určitě, že to byla jediná možná volba, cojsem v tu dobu měla a že
to dopadlo tak, jak jsem si představovala na začátku, že mi to pomůže. Sice mi to nepomohlo
úplně tak, že bych dneska byla úplně v pořádku, ale cítím se mnohem líp. Že mi to vlastně
ukázalo i jiný pohled na ten svět“ (RD865).
„...ještě je nějaká třetí věc tě napadá, která se u tebe nebo u toho okolí změnila?“
(TA903). „No u mě se akorát změnilo to, že nevím, jestli má cenu se úplně zabíjet, no...“
(RA905). Že všichni lidi nejsou úplně v pohodě a každej má hodně problémů a že myslím,
že každej má problém a že jako život asi nebude úplně jednoduchej a pořád ještě nevím,
jako nevím, jestli má úplně cenu bojovat, nebo jako pořád nad tím váhám, často nad tím
váhám, ještě nejsem na 100% rozhodnutá“ (RA909).
„No, tak po skončení jsem byla ráda, že už to mám za sebou, že jo, že už jsem
konečně to, že už se tam nechci vrátit, protože to bylo strašný a teď se na to koukám vlastně
s tím nadhledem, že jako vlastně to tak strašný nebylo, že mi to asi zachránilo život, že to ve
mně asi něco trochu změnilo“ (RA873).
„Celkově a nakonec, myslíš si, že ti hospitalizace pomohla?“ (TA935). „Já si myslím,
že jo“ (RA937).
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7. DISKUSE
V diskusi se autorka práce zaměřuje na limity provedeného kvalitativního výzkumu.

7.1 Pojmosloví a metoda výzkumu
Autorka dlouhodobě zvažovala svůj výzkumný záměr a hledala přesné pojmenování
pro zamýšlenou výzkumnou sondu. Mnohokrát konzultovala se svými vyučujícími nuance
mezi pojmy – vnímání, prožívání, vliv na sebe sama a zkušenost. Bylo nezbytné si tyto pojmy
dlouze vyjasňovat, neboť autorka nechtěla pouze porozumět tomu, co prožívají adolescenti v
souvislosti s jejich hospitalizací, ale zajímala jí jejich celková žitá zkušenost s touto událostí.
Autorka využila Interpretativní fenomenologickou analýzu, neboť se jedná o metodu,
která umožňuje dosáhnout přesně tohoto výzkumného cíle.

7.2 Výzkumník
Autorka

se

s

participanty

výzkumu

dostávala

do

kontaktu

při zajišťování

psychoterapeutického programu v rámci své studentské praxe. Jelikož s nimi pracovala na
komunitách, skupinách a klubech, není vyloučeno, že jejich vztah mohl nějakým způsobem
ovlivňovat průběh rozhovoru. Je možné, že se dívky před autorkou mohly určitým způsobem
snažit vypadat lépe, nic takového však nezaznamenala.
Autorka

neměla

téměř

žádnou

předchozí zkušenost

s vedením individuálního

terapeutického rozhovoru, což mohlo mít samozřejmě vliv na kvalitu technického provedení a
vedení těchto hloubkových rozhovorů. Jediné poznatky o vedení rozhovoru vycházely ze
stejnojmenného předmětu, vyučovaného ve třetím ročníku bakalářského studia psychologie.
Pečlivě si však nastudovala použitou metodu IPA a načerpané teoretické poznatky spolu s
intuitivním přístupem využila při vedení polostrukturovaných rozhovorů.
Do

polostrukturovaného

rozhovoru vždy výzkumník

vnáší vlastní zkušenosti a

postoje, což je však u Interpretativní fenomenologické analýzy naprosto legitimní součástí
této metody, kdy je tímto způsobem umožněno porozumět zkušenosti jiného člověka.
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7.3 Výzkumný vzorek
Určitou nevýhodou předkládaného výzkumu může být fakt, že vzorek respondentů
tvoří pouze dívky, tudíž není možné porozumět prožívání hospitalizace z pohledu adolescentů
mužského pohlaví.
Cílem tohoto výzkumu nejsou univerzálně platné a zobecnitelné výsledky, neboť se
jedná o výzkum kvalitativní, prováděný metodou IPA, jež má za cíl porozumět individuální
žité zkušenosti malého počtu respondentů, které spojuje určitý fenomén. Pokud

by autorka

chtěla provést výzkum, jehož výsledky by byly zobecnitelné, bylo by nutné pracovat s
mnohem větším a rozmanitějším vzorkem respondentů. Na základě této výzkumné sondy se
lze zorientovat v tématu hospitalizace očima adolescentů a zaměřit se na užší výzkumný cíl,
kterého lze dosáhnout využitím přesnějších výzkumných metod na větším vzorku respondentů
například v práci diplomové.

7.4 Zpracování dat
Vzhledem k tomu, že ze čtyř rozhovorů v délce přibližně 80 minut vzešlo velké
množství dat, je možné, že se autorce některé z témat nepodařilo identifikovat. To mohlo být
způsobené také tím, že nahrávaný rozhovor není nikdy možné stoprocentně přenést do textové
podoby, vždy hrají určitou roli emoce a neverbální projevy účastníků, které jsou nepřenosné.
Vzhledem k nadprůměrně velkému množství dat by bylo možná vhodnější
analyzovat pouze jeden z rozhovorů, neboť i tento postup je v metodě IPA legitimní, autorka
se však v zájmu lepšího porozumění danému tématu rozhodla pokusit se zprostředkovat
témata vzešlá ze všech čtyř hloubkových rozhovorů.
Jelikož se jednalo o kvalitativní výzkum prováděný metodou IPA, autorka k
tématu přistupovala bez jakýchkoliv oficiálních hypotéz. Pochopitelně se však neubránila své
osobní, neoficiální hypotéze, která vznikla na základě její zkušenosti ve stacionáři pro
adolescenty, kde se s tématem hospitalizace mnohokrát setkala. Z rozhovorů v rámci
psychoterapeutických skupin vyplývalo, že hospitalizace v psychiatrickém zařízení není vždy
vnímána jako pozitivní zkušenost, která by vedla ke zlepšení psychického stavu. Provedený
výzkum však ukázal pravý opak, což autorka považuje za překvapivé a pozitivní zjištění.
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ZÁVĚR
Cílem této

bakalářské práce bylo porozumět zkušenosti adolescentů s jejich

hospitalizací v psychiatrickém zařízení.
V teoretické části práce se autorka zaměřila na některé klinické diagnózy a oblasti
potíží svých respondentů a pokusila se tak přispět k většímu porozumění dané problematice.
Klinické diagnózy a potíže adolescentů souvisejí s délkou a režimem hospitalizace v
psychiatrickém zařízení, tudíž ovlivňují žitou zkušenost s touto událostí. Účelovým výběrem
výzkumného vzorku se autorka pokusila docílit důkladného prozkoumání této problematiky.
V rámci výzkumné části bakalářské práce byly provedeny 4 hloubkové rozhovory,
které ukázaly, že hospitalizace je těmito dospívajícími dívkami vnímána jako pozitivní
zkušenost,

která

vedla

ke

zlepšení

jejich

psychického

stavu.

V

jednotlivých

polostrukturovaných rozhovorech bylo možné identifikovat velké množství společných témat,
přičemž některá z nich jsou ve výzkumné části detailně interpretována a doložena citacemi
respondentek. Mezi nejvíce akcentovaná témata v souvislosti s hospitalizací adolescentů patří:
vztah s kolektivem pacientů, míra porozumění si s personálem, náročnost situace před
hospitalizací,

problém se kterým byli adolescenti hospitalizováni a tudíž také režim

hospitalizace, odloučení od rodičů.
Poznatky vyplývající z výzkumu sice není možné zobecnit, ale mohou sloužit jako
inspirace pro další zkoumání, přesnějšími metodami, na větším vzorku respondentů. V
souvislosti s tím by bylo možné pracovat na zlepšení určitých aspektů hospitalizace ve
prospěch pacienta. Za užitečné by autorka považovala prozkoumání této zkušenosti také u
adolescentů mužského pohlaví. Dostatečně rozsáhlý výzkum na toto téma, by mohl být
dobrou zpětnou vazbou pro všechny zaměstnance pomáhajících profesí, které se podílejí na
průběhu hospitalizace v psychiatrickém zařízení.

65

CITOVANÁ LITERATURA
COOPER, Peter J. Bulimie a záchvatovité přejídání: jak je překonat. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2014, 183 s. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0706-1.
DVOŘÁKOVÁ, Ivana. Rodící se dospělost očima mladých dospělých a jejich rodičů.
Diplomová práce. Praha, 2014. Pražská vysoká školapsychosociálních studií. Vedoucí: doc.
PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
FLAHERTY, Louis T. and Richard M. SARLES. Handbook of Child and Adolescent
Psychiatry, Adolescence: Development and Syndromes. Překlad vlastní. Wiley, 1997. Wiley
Series in Child Mental Health – Svazek 17. ISBN 9780471550761.
FRANKEL, Bernard a Rachel KRANZ. O sebevraždách. Praha: Nakladatelství Lidové
noviny, 1998, 149 s. Linka důvěry. ISBN 80-7106-234-0.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz.
vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4.
JANÍČEK, Jeroným. Když úzkost bolí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 203 s. Rádci pro
zdraví. ISBN 978-80-7367-366-6.
KOCOURKOVÁ, Jana, Jan LEBL a Jiří KOUTEK. Mentální anorexie a mentální
bulimie v dětství a dospívání. 1. vyd. Praha: Galén, 1997, 156 s. Folia practica. ISBN 8085824-51-5.
KOUTEK, Jiří a Jana KOCOURKOVÁ. Sebevražedné chování. Vyd. 2. Praha: Portál,
2007, 127 s. ISBN 978-80-7367-349-9.
KRCH, František David. Bulimie: jak bojovat s přejídáním. Vyd. 1. Praha: Grada,
2000, 120 s. Psychologie pro každého. ISBN 80-7169-946-2.
KRCH, František David. Mentální anorexie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 235 s. ISBN
80-7178-598-9.
KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha:
Grada, 2005, 255 s. ISBN 802470840x.

66

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2003, 176 s.
Psychologie pro každého. ISBN 80-247-0575-3.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Optimismus, pesimismus a prevence deprese. Vyd. 1. Praha:
Grada, 2012, 138 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4007-2.
MÁLKOVÁ, Iva. SOS nadváha: [průvodce úskalím diet a životního stylu]. 2. přeprac.
vyd., 1. vyd. v nakl. Portál. Praha: Portál, 2001, 236 s. ISBN 80-7178-521-0.
McANDREW Sue and Tony WARNE. Hearing the voices of young people who selfharm: Implications for service providers. International Journal of Mental Health Nursing.
Překlad

vlastní.

2014,

23,

p.

570–579.ISSN

1447-0349.

Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/inm.12093/epdf.
MORTON, Andrew. Diana: její pravdivý příběh. Přel. Růžena LOULOVÁ. Praha:
Columbus, 1993. ISBN 80-901578-3-1.
PAPEŽOVÁ, Hana. Bulimia nervosa: příručka pro všechny, kteří nemocí trpí postižené samotné, jejich rodiny, přátele, partnery a některé odborníky (učitele a lékaře první
linie). 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 2003, 109 s. ISBN 8085121816.
PRAŠKO, Ján, Barbora BULIKOVÁ a Zuzana SIGMUNDOVÁ. Depresivní porucha
a jak ji překonat. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 91 s. ISBN 978-80-7262-656-4.
PRAŠKO, Ján, Beáta PAŠKOVÁ a Hana PRAŠKOVÁ. Bolestně smutná nálada,
aneb, Co je to deprese a jak se léčí. 2. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 2001, 83 s. ISBN
80-85121-68-9.
PRAŠKO, Ján, Hana PRAŠKOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Deprese a jak ji zvládat: stop
zoufalství a beznaději. 2.vyd. Praha: Portál, 2008, 180 s. Rádci pro zdraví. ISBN
9788073675011.
PRAŠKO, Ján, Jana VYSKOČILOVÁ a Jana PRAŠKOVÁ. Úzkost a obavy: jak je
překonat. 1. vyd. Praha: Portál, 2006, 226 s. Rádci pro zdraví. ISBN 80-7367-079-8.
PRAŠKO, Ján. Co je to deprese a jak se léčí?: příručka pro nemocné. 1. vyd. Praha:
Psychiatrické centrum, 1997, 173 s. ISBN 80-85121-17-4.

67

PRAŠKO, Ján. Úzkostné poruchy: klasifikace, diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2005, 413 s. ISBN 80-7178-997-6.
ŘIHÁČEK, Tomáš, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH. Kvalitativní analýza textů:
čtyři přístupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 190 s. ISBN 978-80-210-6382-2.
SMITH, Jonathan A. Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods.
Překlad vlastní. 2nd edn. London: Sage, 2007. ISBN 978-1-4462-3499-0.

68

PŘÍLOHA Č. 1.: INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas o účasti ve studii- souhlas zákonného zástupce
• Cílem této studie s názvem: Zkušenost adolescentů s hospitalizací v psychiatrickém zařízení,
je zhodnocení hospitalizace s pozitivním dopadem pro pacienta, vytvoření nových hypotéz a
jejich pozdější testování přesnějšími metodami a ověřování na větším vzorku respondentů.
Zároveň bude studie použita v bakalářské práci.
Nástroje: hloubkové rozhovory
Forma výzkumu: Případové studie sestavené na základě hloubkových rozhovorů s několika
respondenty.
• Jsem zákonným zástupcem níže uvedeného dítěte a jsem podrobně informován(a). o cílech
studie a jejích postupech. Lékař nebo psycholog pověřený prováděním studie mi vysvětlil
případné problémy, které by se mohly vyskytnout během mé účasti ve studii, a vysvětlil mi
způsob, jakým budou tyto problémy řešeny.
• Jsem si vědom, že účast dítěte ve studii je zcela dobrovolná, mohu ji kdykoliv přerušit či
ukončit, aniž by to jakkoli ovlivnilo další léčbu.
• Při zařazení do studie budou veškerá osobní data uchována s plnou důvěrností v souladu se
Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Při vlastním hodnocení studie budou
veškeré materiály vedeny pouze pod číselným kódem.
• Porozuměl(a). jsem tomu, že jméno dítěte se nebude nikdy v referátech o studii vyskytovat a
souhlasím s tím, aby anamnestické údaje (údaje o zdravotním stavu nemocného, získané
během rozhovoru s ním) a výsledky mých vyšetření byly součástí publikovaných sdělení s
dodržením naprosté anonymity.
• Vyjadřuji svým podpisem souhlas s účastí ve studii
Jméno a příjmení účastníka (dítěte).:____________________________________
Jméno a příjmení zákonného zástupce: _____________________________________
Podpis zákonného zástupce:_____________________________________________
Podpis osoby provádějící studii:____________________________________
Místo a datum: _______________________________________________

I.

PŘÍLOHA Č. 2.: INFORMOVANÝ SOUHLAS
Informovaný souhlas o účasti ve studii pro adolescenty do 18 let
• Cílem této studie s názvem: Zkušenost adolescentů s hospitalizací v psychiatrickém zařízení,
je zhodnocení hospitalizace s pozitivním dopadem pro pacienta, vytvoření nových hypotéz a
jejich pozdější testování přesnějšími metodami a ověřování na větším vzorku respondentů.
Zároveň bude studie použita v bakalářské práci.
Nástroje: Hloubkové rozhovory
Forma výzkumu: Případové studie sestavené na základě hloubkových rozhovorů s několika
respondenty.
• Je mi méně než 18 let a byl(a). jsem podrobně informován(a). o cílech studie a jejích
postupech. Lékař nebo psycholog pověřený prováděním studie mi vysvětlil případné
problémy, které by se mohly vyskytnout během mé účasti ve studii, a vysvětlil mi způsob,
jakým budou tyto problémy řešeny.
• Jsem si vědom, že svou účast ve studii mohu kdykoliv přerušit či ukončit, aniž by to jakkoli
ovlivnilo mou další léčbu.
• Při zařazení do studie budou má osobní data uchována s plnou důvěrností v souladu se
Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Při vlastním hodnocení studie budou
veškeré materiály vedeny pouze pod číselným kódem.
• Porozuměl(a). jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy v referátech o studii vyskytovat a
souhlasím s tím, aby mé anamnestické údaje (údaje o zdravotním stavu nemocného, získané
během rozhovoru s ním) a výsledky mých vyšetření byly součástí publikovaných sdělení s
dodržením naprosté anonymity.
• Vyjadřuji svým podpisem souhlas s účastí ve studii
Jméno a příjmení účastníka: _____________________________________
Podpis účastníka:_____________________________________________
Podpis osoby provádějící studii:____________________________________
Místo a datum: _______________________________________________
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