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Anotace
Tato diplomová práce je motivována mou vlastní dvouletou zkušeností s poskytováním
podpory při studiu lidem s různými typy duševního onemocnění. V diplomové práci se
zaměřuji na problematiku studentů VŠ se schizofrenií. Důvody pro zaměření se
na studenty s tímto onemocněním vycházejí tedy z mé profesní zkušenosti, která mne
přesvědčuje o tom, že je to skupina, která potřebuje intenzivní psychosociální podporu.

Diplomová práce má za cíl uvést čtenáře do situace VŠ studentů s onemocněním
schizofrenií. V teoretické části je věnována pozornost současnému stavu literatury
a výzkumu, a to jak v zahraniční, tak v České republice. Zvláštní pozornost věnuje
psychosociálním aspektům onemocnění. Kapitola také popisuje příklady dobrých
praktik v oblasti sociálních služeb. Praktická část pak vychází ze zkušenosti
a zkoumání v místním (českém) prostředí. Chce poukázat na některé postoje laické
veřejnosti, odborných osob a samotných studentů se schizofrenií k jejich možnostem
začlenění a úspěchu v běžném životě studenta vysoké školy. V souvislosti s těmito
postoji pak chce poukázat na potřeby těchto studentů a na možnosti podpory při studiu.

Schizofrenie je jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění nejen v kontextu
medicínském ale také v kontextu sociálním, a to hlavně proto, že propuká většinou
ve věku, kdy je mladý člověk ve fázi profesní přípravy. Domnívám se, že mladým
studentům se schizofrenií se dostává velké podpory z hlediska medicíny, ale často je
opomíjen její psychosociální kontext.

Klíčová slova: duševní nemoc, schizofrenie, psychosociální rehabilitace, podpora,
psychoterapie, farmakoterapie, student, terapie

Abstract
My thesis' objective is to provide a complex overview of a schizophrenia-afflicted
university student, to point out needs of such individual, and highlight possible means
of supporting him or her in their studies, both in the environment of the Czech republic
and abroad.
My thesis is based on my own two-year work experience in Baobab, citizen association
which centers on providing support for universtity students with various types of
mental disorder. The thesis mainly deals with university students with schizophrenia,
since my current experience clearly shows that it is these students that need support the
most.
Schizophrenia ranks among the most serious mental disorders, mainly because its onset
occurs during adolescence when a young person prepares for his or her future
profession. Main idea of the thesis relates to my professional experience which leads
me to believe that young people are often provided with good medicinal support, but
mostly without accompanying psychosocial context. In my thesis I point at specifics of
these people.

Key words: Mental disorder, schizophrenia, psychosocial rehabilitation, support,
psychotherapy, antipsychotic medication (pharmacologic treatment), student, therapy.
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“Neptej se, jakou má ten člověk chorobu. Ptej se spíš, jaký člověk tu chorobu má.“

Připisováno Williamu Oslerovi
(Kanadský lékař 1849-1919)

ÚVOD
1.1 Motivace
Pro zpracování této práce mne významně ovlivnil příspěvek přednesený na přednášce,
kterou pořádalo občanské sdružení Práh1 zaměřené na podporu lidí se schizofrenií
v Brně v dubnu v roce 2012. Byly zde prezentovány zkušeností Liese Korevaara, který
působil na Hanze University Groningen v Holandsku. Přímo v univerzitním kampusu –
tedy v přirozeném prostředí - pracuje se studenty s duševním onemocněním na přípravě
a následné podpoře při zvládnutí celého studia. Přednáška pana Korevaara mne přiměla
k tomu, abych si začala pokládat celou řadu otázek v kontextu podporovaného
vzdělávání. Dalším velkým krokem bylo pro mne setkání s paní Manuelou Richter
z německé organizace Irrsinnig-Menschlich Leipzig (organizace pracující se studenty
se zkušeností s duševním onemocněním) a rozhovor s ní na téma podpory studentů
vysoké školy se schizofrenií při studiu na vysoké škole na minikonferenci s názvem
„Mladí lidé a duševní zdraví“ pořádané občanským sdružením FOKUS v březnu 2014.
Z našeho rozhovoru vyplynul fakt, který mě přiměl k zamyšlení. Dle jejich slov
v České republice často mluvíme o duševním onemocnění. Chápeme duševní
onemocnění a hlavně schizofrenii jako nemoc. Překážku. Naopak podle jejího přístupu
bychom se spíše měli zaměřit na duševní zdraví mladého člověka a populace celkově.

V roce 2012, kdy jsem v pozici začínajícího lektora a koterapeuta plna nadšení a ideálů
v registrované sociální službě Student Občanského sdružení Baobab snila o tom, jak by
bylo hodnotné mít takovou psychosociální podporu pro studenty vysokých škol, kterou
mají v Holandsku, i v našich podmínkách. Pátrala jsem po uceleném systému
psychosociální podpory studentů se schizofrenií na vysokých školách, ale bohužel jsem
na podobnou komplexní službu nikde nenarazila.
V registrované sociální službě Student O.s. Baobab, kde sama pracuji, poskytujeme
služby psychosociální rehabilitace studentům se schizofrenií, ale bohužel není do
současné doby vypracován žádný, byť jednoduchý, manuál či návod, který bych mohla
sama využívat, ale i šířit dále mezi cílovou skupinu osob a širokou veřejnost a přispívat
tak k destigmatizaci studentů a obecně i lidí s duševním onemocněním.
1

O.s. Práh – občanské sdružení, které nabízí podporu lidem s duševním onemocněním v Brně a jeho okolí
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Vezmu-li v úvahu frekvenci, s jakou se opakuje situace, kdy pedagogové,
psychologové, rodinní příslušníci či okolí klienta žádají po registrované sociální službě
Student o.s. Baobab podpůrný materiál, rady či by rádi konzultaci na téma, jak pracovat
se studentem, (popř. jak se chovat k partnerovi, kamarádovi, spolužákovi), který má
diagnostikovanou schizofrenii, je pro mne neexistence základních informací
přinejmenším zarážející.
Nedostatečné zabezpečení služby ve smyslu sběru dat, zkušeností a informací, které by
vedly ke kvalitnější péči o klienty, mne dovedlo až k rozhodnutí, že se pokusím
sesbírat informace od vymezených cílových skupin. Ráda bych poukázala na fakt, že
odpovídající manuál pro tuto práci, přesněji pro práci s klientem – studentem vysoké
školy se schizofrenií v České republice opravdu chybí. Uvědomuji si, že v rámci
předkládané diplomové práce není v mých silách takovýto komplexní manuál sestavit.
Ráda bych však tento manuál vytvořila v rámci mé profesní kariéry.

1.2 Cíle práce a struktura textu
Diplomová práce má za cíl uvést čtenáře do situace VŠ studentů s onemocněním
schizofrenií. V teoretické části je věnována pozornost současnému stavu literatury
a výzkumu, jak zahraničnímu, tak v České republice. Zvláštní pozornost věnuje
psychosociálním aspektům onemocnění. Kapitola také popisuje příklady dobrých
praktik v oblasti sociálních služeb. Praktická část pak vychází ze zkušenosti
a zkoumání v místním (českém) prostředí. Chci poukázat na některé postoje laické
veřejnosti, odborných osob a samotných vysokoškolských studentů se schizofrenií k
jejich možnostem začlenění a úspěchu v běžném životě studenta vysoké školy. V
souvislosti s těmito postoji pak chci poukázat na specifické potřeby těchto studentů a
na možnosti podpory při studiu.

Schizofrenie je jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění nejen v kontextu
medicínském, ale také v kontextu sociálním, a to hlavně proto, že propuká většinou ve
věku, kdy je mladý člověk ve fázi profesní přípravy. Jak vyplývá z úvodních odstavců,
domnívám se, že mladým studentům se schizofrenií se dostává velké podpory
z hlediska medicíny, ale často je opomíjen její psychosociální kontext.
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V první části předkládané diplomové práce poukazuji na specifika onemocnění
i používaných terapeutických prostředků, dále na praktiky a výzkum v oblasti
schizofrenie, jež se týkají právě psychosociálních aspektů nemocných, a to zejména
těch, kteří se ocitají v prostředí školním, zvláště v prostředí vysokoškolském.
Jednotlivé podkapitoly podávají krátký úvod do problematiky duševního onemocnění,
onemocnění schizofrenie a její léčby. Dále se věnuji psychosociálním aspektům
speciálně vymezené skupiny nemocných – studentů – a uvádím známé možnosti
podpory studenta VŠ se schizofrenií, sestávající zvláště z popisu ověřených dobrých
praktik.

Ve druhé části poukazuji na výsledky mého vlastního průzkumného šetření, tj. analýzy
rozhovorů, jež jsem provedla s laickou veřejností, praktickými lékaři a samotnými
studenty vysokých škol, kteří mají diagnostikovánu schizofrenii. V těchto rozhovorech
jsem se snažila postihnout některé postoje jednotlivců - členů cílových skupin – vůči
možnostem studentů se schizofrenií v prostředí českého vysokoškolského vzdělávání.
Tyto výsledky doplňuji a konfrontuji s případovou studií studentky vysoké školy s
diagnostikovaným schizofrenním onemocněním, se kterou jsem spolupracovala v rámci
registrované služby Student občanského sdružení Baobab.

1.3 Stav poznatků o řešené problematice – poznámka
k použitým zdrojům
K tématu studenta vysoké školy se schizofrenií, které jsem si zvolila, bylo mnohdy
velmi těžké nacházet relevantní informace a zdroje. Pro vyhledávání jsem byla nucená
přijmout fakt, že literatura neskýtá dostatek informací z praxe a musela jsem tedy
přistoupit k tomu, že za relevantní informace musím považovat i internetová
vyhledávání. Informace jsem nacházela na stránkách neziskových organizací, které
podporují lidi se zkušeností s duševním onemocněním, na stránkách psychiatrických
léčeben, také komunit, které pracují s lidmi s duševním onemocněním a dále na
soukromých webových stránkách psychiatrů a psychologů. Zajímavým zdrojem byly i
blogy odborníků, do kterých jsem nahlížela. Cenné informace a aktuální poznatky jsem
čerpala z portálů o duševním onemocnění a nezastupitelným zdrojem informací jsou
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on-line poradny, kde na konkrétní dotazy odpovídají odborníci s praxí. Čerpala jsem
také z české i zahraniční odborné i beletristické literatury.

Ze zahraničních zdrojů jsem čerpala z popsaných funkčních modelů práce s lidmi
s duševním onemocněním z Holandska a Německa. Svoji práci popsaly organizace,
které podporují studenty s duševním onemocněním. Německo – IRRSINNIG
MENSCHLICH Dr. Manuela Richter a Holandsko - Lies Korevaar, který působí na
Hanze University Groningen. S uvedenými odborníky jsem měla příležitost v rámci
konferencí a i následně po nich hovořit o podpoře vysokoškolských studentů se
schizofrenii a získat tak cenné informace pro další práci.

V poslední době se česká společnost začíná více zabývat otázkou duševního
onemocnění a duševního zdraví. Řada organizací pořádá tolik potřebné happeningy,
besedy, přednášky, organizují Dny Duševního zdraví (každoročně připadá na 10.
října). Díky těmto akcím a aktivitám se začíná hovořit o duševním onemocnění
i v laické veřejnosti v pozitivnějším světle, než tomu bylo doposud, což je jediná cesta,
jak odbourávat předsudky. Při vlastním výzkumu jsem vypozorovala vyšší
informovanost laické veřejnosti, než jsem předpokládala.

Na podzim roku 2013 (8.10.2013) Ministerstvo zdravotnictví představilo na tiskové
konferenci aktuální stav strategie transformace psychiatrické péče. Tato strategie podle
posledních úprav klade velký důraz na kvalitu života pacienta s duševním
onemocněním. Cílem reformy by měl být vznik sítě Center duševního zdraví, která by
byla rozeseta po celé České republice. Transformace si mimo jiné klade za cíl proměnu
v oblasti vzdělávání zdravotnického personálu a zavedení antistigmatizačního
programu psychiatrických pacientů.
Schizofrenie jako záhadné onemocnění se stává čím dál častěji předlohou pro tvůrce
filmů i spisovatele. Domnívám se, že právě toto je cesta, kdy lze laické veřejnosti
ukázat schizofrenii v pravém světle.
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2 SCHIZOFRENIE JAKO DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ

2.1 Historický a obecně společenský exkurz

2.1.1 Od prvních zmínek po současnost
Jelikož se práce zabývá psychociálními aspekty duševního onemocnění, považuji za
důležité nahlédnout na problematiku i z historického hlediska, jelikož vliv na vývoj
poznání nemoci dozajista ovlivnily také postoje jak jedinců, tak odborné i laické
veřejnosti k nemocným schizofrenií.

Schizofrenie patří díky svým výrazným projevům mezi první popsané psychické
poruchy. Prvotní zmínky o schizofrenii je možné najít již v hebrejské bibli, kde se
vyskytuje s popisem „mešuge“; toto pojmenování se dodnes zlidověle používá pro
duševní nemoci obecně.
Schizofrenii jako jeden z prvních označil E.Kraepelin v roce 1896. Shrnul různé
psychické syndromy a označil je diagnostickou jednotkou dementia praecox2 a přidal
jim ještě do vínku nepříznivou prognózu – konečnou deterioraci intelektu, což znamená
redukci či úplné utlumení kognitivních neboli poznávacích funkcí, intelektových
i paměťových schopností. Kraepelin vyděluje tři základní typy demence praecox:
katatonní, hebefrenní a paranoidní, které se pro popis schizofrenie používají dodnes.

Označení podle Kraepelina se později ukazuje jako ne zcela vhodné. „Termín
schizofrenie zavedl do psychiatrie Eugen Bleuer první začal na rozpory upozorňovat
Dr. Bleuler, který tvrdil, že neléčené projevy schizofrenie mohou sice v určitých
případech vést k vážnému poškození a mnohdy až k rozvratu osobnosti, ale nejedná se
o demenci ve smyslu poškození mozku způsobeného degenerativním onemocněním.
Schizofrenii jakožto demenci tedy popřel.

2

dementia praecox – zastaralý lékařský pojem pro onemocnění ze schizofrenního okruhu nemocí
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Dušek, Večeřová uvádějí, že (2010,s.219) „termín schizofrenie zavedl do psychiatrie
Eugen Bleuer v roce 1911“3 který přichází s novou koncepcí dementi praecox
a používá i nový termín „schizofrenie“. Ta je volně překládána jako „rozštěp mysli“.
Dr. Bleuler se snažil upozornit na to, že ne všechny typy schizofrenie musí nutně vést
k demenci. Poukazoval však na skutečnost, že při schizofrenii dochází k rozpolcení
osobnosti, jejímu rozštěpu a dezintegraci jednotlivých funkcí psychiky, především
emotivity a myšlení, po kterých velmi často následuje narušení integrity celé osobnosti
člověka. Bleuler se pokoušel popsat především symptomatiku schizofrenie.

Kvůli nepochopení slova schizofrenie došlo ve společnosti ke všeobecnému omylu,
kdy byla schizofrenie považována za rozdvojení osobnosti neboli přítomnost více
osobností v jedné mysli. Právě Eugen Bleuler jako jeden z prvních poukázal na
nezbytnost psychologického přístupu k rozboru schizofrenie, i když sám nebyl pouze
zastáncem psychologických metod.

Češková (2012,s.15) uvádí jednu z mnoha možných definic schizofrenie a popisuje toto
onemocnění jako „duševní onemocnění charakteristické poruchou myšlení a vnímání,
oploštělou nebo neadekvátní emotivitou a narušenou schopností srozumitelného
chování a jednání“.4
Libinger (1991,s.21) uvádí, že v pojetí současné psychiatrie se schizofrenie řadí mezi
psychotické onemocnění „vyznačující se změnou vztahu ke skutečnosti, vedoucí
k deformaci prožívání a chování a ke změně osobnostních charakteristik.“5 Vágnerová
(2004,s.333) upřesňuje, že schizofrenie „se projevuje chronickým narušením myšlení
a vnímání“6. Kučerová (2010) chápe schizofrenii jako „rozštěp osobnosti“ (namísto
tradičního „rozštěp mysli“) jedince, přičemž osobnost definuje jako komplex duševních
a tělesných vlastností.
Na druhou stranu Benda (2007,s.46) uvádí, že „Hledání příčin psychotických poruch
vedlo v průběhu 20. století k vytváření nejrůznějších hypotéz a teorií. Byly zkoumány
faktory genetické, morfologické, biochemické a neuroendokrinologické. Vedle např.
infekční teorie existují modely psychosociální a psychodynamické. Navzdory široce
rozvinutému výzkumu ale etiologie schizofrenie nebyla dosud uspokojivě vysvětlena.
3

DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ - PROCHÁZKOVÁ, A. Diagnostika a terapie duševních poruch
ČEŠKOVÁ, E. Schizofrenie a její léčba
5
LIBIGER., J. Schizofrenie
6
VÁGNEROVÁ, M., Psychopatologie pro pomáhající profese
4
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Na jedné straně převládá názor, který předpokládá multifaktoriální etiologii čili
mnohostrannou příčinnou podmíněnost, souhrn psychických i somatických vlivů, na
straně druhé lze předpokládat, že schizofrenie představuje syndromologicky
vymezenou skupinu možná i několika různých nemocí různé etiologie“7

2.1.2 Pohled současnosti
V dnešním světě, plném možností a především dostupných informací, by se mohlo
zdát, že je velmi jednoduché dostat se k informacím „pravdivým“, tj. nezkresleným.
Média, hlavně televize, internet, noviny často přinášejí informace o schizofrenii,
bohužel jen v negativním smyslu. Na internetu se to hemží titulky: „Dopadli muže se
schizofrenií: Skrýval se v lesích a chystal vraždu psychiatra“8 nebo „Schizofrenik se
zabarikádoval s manželkou v Uhříněvsi, utekla mu“9 a podobně.

V souvislosti s působením masových médií věřím, že je velkým přínosem, když na
povrch vypluje osobnost, která trpí schizofrenií a je úspěšná. Proto zařazuji i malý
exkurz do světa úspěšných schizofreniků z řad významných osobností i „obyčejných“
lidí.

2.1.3 Významné osobnosti trpící schizofrenií
John Forbes Nash kdysi řekl: „ Nejsem normální. Proto mě svět zná.“ „Americký
matematik, jehož objevné teorie nalézají uplatnění v ekonomii, evoluční biologii,
účetnictví, politologii, vojenství i při konstrukci umělé inteligence či výpočetní
techniky. Dosud působí na univerzitě v Princetonu. Na sklonku padesátých let mu bylo
diagnostikováno závažné psychické onemocnění – paranoidní schizofrenie –, které jej
na několik desetiletí vyřadilo z běžného života a způsobilo rozpad jeho rodiny. Stal se z
něj podivín a v osmdesátých letech byli i mnozí kolegové matematici přesvědčeni, že
Nash je již po smrti. Rehabilitace se mu dostalo v devadesátých letech, poté, co jeho
7

BENDA, J. Mystika a schizofrenie: mystické zážitky jako předmět klinického zájmu
BLESK. Dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/191833/dopadli-muze-se-schizofrenii-skryvalse-v-lesich-a-chystal-vrazdu-psychiatra.html
9
BLESK. Dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/191830/schizofrenik-se-zabarikadoval-smanzelkou-v-uhrinevsi-utekla-mu.html
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psychické potíže ustoupily, a kdy mu též byla v roce 1994 udělena Nobelova cena za
ekonomii (za matematiku se cena neudílí). V prosinci 2001 měl premiéru film Čistá
duše natočený podle Nashovy biografie z pera Sylvie Nasarové. Snímek získal čtyři
Oscary. V témže roce 2001 se Nash znovu oženil – se stejnou ženou, Alicií, s níž se v
šedesátých letech rozvedl (a s níž má jednoho syna).“10

Malíř a kreslíř, dnes s největší pravděpodobností nejznámější nizozemský umělec,
Vincent van Gogh podle Kaufmanna a Wildegans (2013,s.63) trpěl jistou formou
schizofrenie. „Na základě zachovaných lékařských protokolů a dobrozdání, na základě
Vincentových

popisů svého stavu v dopisech a na základě odkazů v obrazech,

vytvořili dodatečně lékaři, psychologové a psychiatři nejrozličnější diagnózy“.11 Mezi
diagnózy onemocnění, které jsou Goghovi připisovány, patří i schizofrenie.

Jako ilustrace pro potřeby mojí diplomové práce se výborně hodí vybrané pasáže
z článku o mladém studentu Ondřeji Štefkovi: „Počítačovým expertem se může stát
i mladý muž se schizofrenií […]začal studovat Vyšší odbornou školu stavební
v Náchodě – obor Obnova památek a rekonstrukce budov. Studium bohužel kvůli
onemocnění nedokončil. Ondra má symplexní schizofrenii […] Už od malička se učím
pracovat s počítačem, pokouším se na něm skládat hudbu, upravovat fotky, tvořit
v různých grafických programech nebo využívat internet jako informační médium,“12
krátce představil své aktivity a koníčky.
Dalším příkladem je práce autorky Joanne Greenbergové13, která zachytila v novele
Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem příběh mladé dívky, která strávila
v léčebně pro duševně choré tři roky svého života. Odhaluje hluboké pravdy
o dramatickém boji uvnitř mladého, duševně nemocného člověka, jeho každodenní
prožitky i nelítostný boj na cestě ze světa šílenství a bláznovství zpět do skutečnosti
a reálného bytí. Autorka sama byla jako šestnáctiletá léčena slavnou psychoanalytičkou

10

Peníze. Dostupné z http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/267625-john-nash-nejsem-normalni-proto-mesvet-zna
11
KAUFMANN, H.,WILDEGANS, R., Van Goghovo ucho: Paul Gauguin a pakt mlčení
12
Budupomahat. Dostupné z http://www.budupomahat.cz/clanky/pocitacovym-expertem-se-muze-stat-i-mladymuz-se-schizofrenii
13
Joanne Greenbergová – americká spisovatelka, antropoložka, nar. 1932, vydala 13 románů, Jejím
nejúspěšnějším dílem je román Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem – autentická výpověď autorky
očima jí samotné jako 16ti leté dívky o původu a historii jejího onemocnění, o její léčbě a procesu uzdravování.
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MUDr. Friedou Fromm-Reichmannovou v psychiatrickém ústavu v Chestnut Lodge
a její pohled je velmi realistický. Tato kniha dává nahlédnout do světa duševního
onemocnění, který si většina nezasvěcených lidí dokáže jen stěží představit.
Greenbergová(1964,s.15) uvádí: „Debora řádně provedla, co jí přikázali […] Podřídila
se novému řádu a vrátila se do té malé místnosti, kde odpověděla na pár otázek o sobě,
které jí položil jakýsi cynicky, otráveně se tvářící doktor. Bylo zřejmé, že doktor rámus
za jejími zády neslyší.“ J.Greenbergová (1964,s.26) dále píše: „Je tam a funguje;
ozvala se v tom záblesku úlevy, když vyšla bez obalu najevo skutečnost o nemoci,
a nejvíc v „pokusu o sebevraždu“, v tom volání němého o pomoc, a v troufalém
a dramatickém prohlášení – jaká dělávají dospívající mladiství a ti nemocní, kteří stále
bojují -, že hra i přetvářka skončily. Skutečnost vyšla najevo, ale choroba sama má
stále kořeny ukryté tak hluboko, jako je doběla rozžhavené jádro vulkánu, jehož svahy
maskuje lesní zeleň. „14

2.2 Duševní onemocnění a příčiny jeho vzniku

2.2.1 Duševní onemocnění a jeho vymezení
Světová zdravotnická organizace (2000) definuje duševní onemocnění jako poruchu,
která člověka vyřazuje z práce, společenského života a zodpovědnosti při právních
úkonech.
Podle Mezinárodní klasifikace nemocí – MKN 10 je vhodnější místo termínu „nemoc“
či „onemocnění“ užívat označení „porucha“ Psychiatrické centrum Praha (2000,s.16)
„Porucha“ není přesný termín, ale užíváme ho zde pro označení existence klinicky
rozpoznatelného souboru příznaků nebo chování, který je ve většině případů spojen
s pocitem tísně a narušení funkce.“15
Slovník sociální práce optikou Matouška (2008, s. 272) vymezuje duševní poruchu
následovně: „většina autorů považuje výrazy duševní porucha a duševní nemoc za
synonymní výrazy. Zároveň tento pojem definuje jako nemoc, která se projevuje
poruchami prožívání a mezilidských vztahů“16

14

GREENBERBOVÁ, J., Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem
PSYCHIATRICKÉ CENTRUM Praha, Mezinárodní klasifikace nemocí
16
MATOUŠEK, Slovník sociální práce
15
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Pro přehlednost a jednodušší orientaci je podle zakladatelky a průkopnice dětské
a dorostové psychiatrie v České republice psycholožky Evy Malé (2010) možné příčiny
vzniku duševních poruch rozdělit do tří skupin.

1. Situace, kdy je etiologický činitel známý
Jde o ty případy, kdy se duševní porucha rozvine na základě organického postižení
mozku. Jedná se například o cévní poruchy (mozková ateroskleróza, hypertenze),
poranění mozku, toxické postižení, infekce, mozkové nádory.

2. Situace, kdy se na vzniku duševní poruchy podílí více činitelů.
Tuto skupinu můžeme rozdělit do dalších dvou podskupin a to na:

a) hereditárně-konstituční faktory – jde o vliv dědičnosti, přesněji o zděděné dispozice,
dědičnou náchylnost k propuknutí duševní poruchy

b) zevní faktory – jde o vlivy prostředí člověka. Dělí se na negativní a pozitivní.
•

Negativní (rizikové) vlivy prostředí

Mezi ně lze zařadit perinatální vlivy poškozující plod, expozice toxinům, infekcí,
traumata, vliv farmak, které vyvolávají závislost. Řadí se sem i negativní životní
události – neúspěchy v práci, ve škole, konflikty v rodině, nefunkční rodinné zázemí,…

V situacích, kdy se není člověk schopen vyrovnat se zátěžovou situací pomocí
psychických obranných mechanismů, může dojít ke vzniku psychogenní poruchy. Malá
a Pavlovský (2010,s.16) uvádí, že: „Jedinec pak ztrácí schopnost porozumění druhým
lidem a dostává se do sociální izolace.“17
•

Pozitivní (ochranné, protektivní) vlivy prostředí

Do této skupiny patří především pocity a prožitky, které může dítě získat v harmonické
rodině. Pocit základní jistoty ve zvládnutí nepříznivých situací, pocit přijetí, lásky.

17

MALÁ,E.. PAVLOVSKÝ, Psychiatrie, Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese
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Jako další protektivní vlivy Eva Malá (2010) uvádí dobré či nadprůměrné intelektové
schopnosti, schopnost sociální komunikace, dobrou odolnost ve smyslu schopnosti
vzpamatovat se po traumatu, a určitou víru, která dodává naději.
3. Situace, kdy je etiologický činitel neznámý
Jde o duševní poruchy, u kterých neznáme specifickou příčinu, která onemocnění
vyvolává. Jak uvádí Malá a Pavlovský (2010, s.16) „Jde o duševní poruchy v užším
slova smyslu (dříve zvané psychózy), při kterých se u lidí objeví bizarní chování,
poruchy vnímání a myšlení nebo apatická nálada, obvykle bez náhledu choroby.
Poruchy vedou k nepředvídatelnému chování a často k dezintegraci osobnosti.“ 18

Podle Malé (2010) je otázka genetického přenosu složitá a nikdy nebyla nalezena přímá
dědičnost. Bylo však zjištěno, že v určitých rodech se připisuje genetický podíl většímu
výskytu alkoholismu, sebevraždám nebo depresím. Malá, Pavlovský (2010,s.17) uvádí,
že: „Určitý podíl genetického přenosu se předpokládá např. u schizofrenie,
schizoafektivní poruchy, u bipolární afektivní poruchy a ve všech dalších poruchách
nálad i u některých specifických vývojových poruch… Z hlediska dědičnosti se
uvažuje o větším množství defektních genů, tzv. polygenní hypotéza genetické
koncepce duševních poruch.“19

2.2.2 Duševní nemoci: dělení dle klasifikace MKN – 10
Pro přesnou a mezinárodně shodnou klasifikaci duševních onemocnění se používá tzv.
Mezinárodní klasifikace nemocí – MKN – 10 Jedná se o diagnostická kritéria
vytvořená specialisty zdravotnických zařízení (nejčastěji psychiatry), ve kterých se také
nejvíce používá.
Dle MKN -10 řadíme mezi duševní nemoci tyto diagnózy:
F20 – F29 – schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy
F30 – F39 – afektivní poruchy
F40 – F49 – poruchy neurotické, vyvolané stresem, somatoformní poruchy
F50 – F59 – poruchy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory
F60 – F69 – poruchy osobnosti
18
19

MALÁ,E., PAVLOVSKÝ, Psychiatrie, Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese
MALÁ,E., PAVLOVSKÝ, Psychiatrie, Učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese

11

Prevalence duševních poruch
Podle World Health Organization20 je těžké přesně určit rozsah zátěže, kterou
nemocným přinášejí duševní poruchy. Některé skupiny obyvatelstva nejsou nikdy
konfrontovány se zdravotnickými či sociálními institucemi, které poskytují pomoc
a podporu lidem s duševním onemocněním, což je také jeden z důvodu chybějících
věrohodných statistik u některých vybraných skupin.

Dalším z důvodů je i fakt, že hranice mezi „normalitou“ a duševním onemocněním je
v každé společnosti jiná, často též kulturně podmíněná. Můžeme se opřít pouze
o kvalifikované odborné odhady. Předpoklad výskytu psychiatrických pacientů pro
Prahu jako metropoli jsou vyšší než ve velkoměstech stejného typu. I přesto ale
můžeme říci, že v případě schizofrenního okruhu onemocnění udávají přibližné počty
nemocných okolo 1% v celé populaci, což odpovídá jednomu nemocnému člověku na
sto zdravých.

U ostatních okruhů diagnóz je vyjádření percentuelního výskytu stejně složité.
Odhaduje se například, že onemocnění neurotického okruhu lze najít až u 50%
populace Praško (2003) navíc uvádí, že způsob určení prevalence se u těchto poruch
často liší v závislosti na autorovi a konkrétním výzkumu.

Dále Praško (2001,s.20) uvádí, že „poruchy osobnosti jsou relativně časté v běžné
populaci“,21 což platí i pro neurotické poruchy. Dle jeho výzkumů je „Celková
prevalence poruch osobnosti je udávána mezi 6-9% (Smolík, 1996, ale i vyšší – 1015% (Clarkin, 1998).“22

Vliv duševního onemocnění na člověka

Podle Cohena 2002 nám každý člověk o sobě poskytuje informace svým zevnějškem
a chováním.

20

World Health Organization je organizace WHO, též SZO) je agentura Organizace spojených národů. Převzala
plnění povinností a úkolů Mezinárodního úřadu veřejného zdravotnictví (OIHP)
21
PRAŠKO, J. Stigmatizace u „psychogenních poruch
22
PRAŠKO, J. Stigmatizace u „psychogenních poruch
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Skupina obyvatel s duševním onemocněním (dlouhodobým i krátkodobým) je skupinou
velmi různorodou. Každý člověk, který trpí duševním onemocněním, je i přes svůj
„handicap“ individuální, samostatnou osobností, odlišuje se od ostatních jiným
způsobem myšlení, chováním, prožíváním, jinak vystupuje navenek, jinak se
prezentuje.
Každý jedinec má své specifické potřeby a různé charakterové vlastnosti. Matoušek
(2003) definuje duševní onemocnění jako nemoc, která se projevuje poruchami
v mezilidských vztazích a prožívání. Mahrová (2008) připomíná fakt, že lidé se
stejným psychickým onemocněním, se stejnou diagnózou mohou mít velmi rozdílné
prognózy i životy. Mahrová (2008) dále uvádí, že bychom nikdy neměli na člověka
pohlížet jako na problém či diagnózu. Upozorňuje také na to, že každý člověk má své
specifické potřeby, které uspokojuje odlišnými způsoby.

Troufám si tedy říci, že duševní onemocnění ovlivňuje člověka ve všech oblastech
a aspektech jeho každodenního života. Jedná se především o sebeobsluhu a osobní
hygienu, celkovou péči o sebe samého, orientování se osobou, fungování
v mezilidských vztazích, osobní životní směřování, učení, ekonomickou nezávislost na
druhých.

Liberman (1988) uvádí, že mezi základní společné rysy dlouhodobě duševně
nemocných patří:
-

velká citlivost ve stresových situacích a častá neschopnost tyto situace samostatně

bez podpory zvládat;
-

deficit schopností a možností žít samostatně, často je třeba velké podpory okolí;

-

velké problémy v oblasti sociálních interakcí ve „zdravé“ společnosti, které vedou

ke ztrátě kontaktů s komunitou a společností, v jejichž důsledku dochází k sociální
izolaci člověka.

V důsledku výše zmiňovaných problémů zůstává velká část nemocných lidí žít ve své
původní rodině. Myslím si, že i tento fakt může vést k tomu, že psychicky nemocní
velmi zřídka nacházejí své životní partnery.
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2.2.3 Dopady psychického onemocnění na mladého člověka studující
vysokou školu
Vzhledem k zaměření mojí diplomové práce na mladého, studujícího člověka
s duševním onemocněním schizofrenií, považuji za důležité zařadit do mé práce také
kapitolu o dopadech psychického onemocnění na mladého člověka.

Jak jsem již zmiňovala výše, podpora rodiny a okolí je pro psychicky nemocného
člověka stěžejní, zvláště v případě, kdy duševní onemocnění propukne v dětství
a adolescenci. Jak uvádí Jarolímek (2006), mnohé dlouhodobé duševní poruchy se
naplno rozvíjejí u jedinců v období adolescence.

Mnohdy může právě rodina nemocného rozpoznat nastupující onemocnění. Stává se, že
rodiče příznaky nemoci mylně posuzují jako adolescentní projevy (lenost, odmlouvání,
poflakování bez cíle, negativismus). Vlivem těchto projevů se může stát, že jsou
k nemocnému nadměrně kritičtí, často vlivem vlastní bezradnosti, s tendencemi trestat
neúspěchy, shazovat malé úspěchy, nevhodně hodnotit únavu adolescenta, což může
vyvolat prohloubení nemoci a mít nepříznivé dopady na psychiku mladého člověka.

V důsledku psychické poruchy je pak mladý člověk často fyzicky unavený, nerozlišuje
podstatné od nepodstatného, špatně se orientuje v realitě, ztrácí zájem o okolí, ztrácí
zájem o své dosavadní koníčky a záliby. Velmi často se stává, že najednou nemá
žádnou motivaci pro další studium, vidí svět kolem sebe pouze v negativním světle,
ztrácí své dřívější sociální kontakty, které jsou pro skupinu adolescentů důležité.
Duševně nemocný adolescent tak musí překonávat mnohé překážky v důležitém
vývojovém období svého života, kdy by měl budovat své místo ve skupině, v životě,
nacházet nová přátelství, objevovat druhé pohlaví, celkově se rozvíjet, připravovat se
na své zaměstnání - studovat. V důsledku změn jeho chování mu přestávají rozumět
vrstevníci, ale i rodina či partner, což mnohdy vede k obrovskému nepochopení a i ke
konfliktům.

V případě dlouhodobé psychické nemoci, velmi často vlivem malé podpory ze strany
okolí, dochází k přerušení či úplnému ukončení studia. Mnohdy se ale ukazuje, že by
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„stačilo“ mladého člověka podpořit a pomoci mu nalézt zdroj motivace v počátcích
jeho snažení o návrat ke studiu. Na způsoby podpory člověka s duševním
onemocněním, schizofrenií, při studiu se zaměřím později.

2.3 Schizofrenie – základní fakta o nemoci
Slovo schizofrenie, které je řeckého původu σχίζειν / schizein – lze přeložit jako
„štěpit, rozštěpený“; a φρήν / frén – „mysl, duše“.

Schizofrenie je jedno z nejzávažnějších psychických onemocnění, které se vyznačuje
zkreslením vnímání reality, těžkou celkovou dezorientací osobnosti, ztrátou sociálních
kontaktů, ztrátou vůle a celkově ztrátou chuti do života.

Schizofrenie probíhá chronicky nebo v tzv. atakách – jednotlivých vlnách nemoci. Ty
mohou buď probíhat s postupně vzrůstající či stabilní mírou poškozením, nebo
s částečnou, až totální remisí. U jedné třetiny lidí, u kterých byla schizofrenie
diagnostikována, proběhne nemoc pouze jednou atakou a nemocný se navrátí do
normálního života. Další třetina nemocných prožívá navracející se relapsy, ale je
schopna žít normálně ve společnosti. Zbývající třetina je postižena schizofrenií
chronicky.

„Schizofrenie se vyskytuje poměrně často, u 1-1,5% populace, což znamená, že
onemocní přibližně jeden člověk ze sta. Četnost výskytu je stejná v různých kulturách
a na různých kontinentech. Onemocnění se vyskytuje stejně často u mužů i u žen,
rozdíl je pouze v začátku onemocnění. Začátek schizofrenního onemocnění je v
mladém věku, u mužů nejčastěji mezi 15 až 25 lety a u žen nejčastěji mezi 25 až 35
lety.“23 Podle Zvolského se rizikové období pro vznik schizofrenie prodlužuje až do 45.
roku života.

23

Green Doors. Dostupné z http://www.greendoors.cz/schizofrenie-psychoza-a-dusevni-onemocneni
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2.3.1 Příčiny vzniku schizofrenie
Pro vznik schizofrenie neexistuje do dnešního dne jednoznačné vysvětlení, jednotná
příčina. Před samotným vypuknutím schizofrenie se u nemocného objevují tzv.
prodromální příznaky24, které se často projevují úzkostmi a depresí.

Příznaky schizofrenie můžeme rozdělit do čtyř základních oblastí, a to na kognitivní,
afektivní, negativní a pozitivní. Schizofrenie je ve své podstatě tedy celá skupina
onemocnění, proto se i příznaky u nemocných mohou velmi lišit.

Schizofrenie je tzv. multifaktoriální onemocnění, které vzniká kombinací několika
vlivů, kterými mohou být: poruchy vývoje v raném dětství, dědičnost, dlouhodobý
nebo opakovaný stres, těžké rodinné situace, odchylky v látkové výměně v organismu,
záněty mozku, úrazy. Kombinace těchto faktorů přispívá k větší zranitelnosti člověka,
která se stává vnitřní dispozicí pro vznik onemocnění. Mnohdy už jen stačí, aby se
takto „přednastavený člověk“ dostal do náročné, emočně vypjaté situace a tato situace
se stane spouštěčem. Ve většině případů se jedná spíše o hluboká traumata, tedy
o těžké, závažné dlouhodobé události, které nemají řešení, než o jednorázové události
(zkouška, těhotenství, cestování, svatba, odpoutávání se od primární rodiny, změna
povolání, hledání sexuální role). Je nutné říci, že spouštěč není příčinou či původcem
onemocnění, ale může velkou měrou k propuknutí nemoci napomoci.

Pro každého člověka je zátěžová situace odlišná, každý je jinak odolný (tolerance
závisí na předchozích zkušenostech, životním nastavení člověka, psychické odolnosti
a dalších faktorech), proto i vznik onemocnění je vždy individuální.
Nývltová (2008,s. 146) také zdůrazňuje fakt, že „jedinec ztrácí nad svojí psychikou
vědomou kontrolu. Některé psychické funkce jsou výrazně oslabeny (např. emoční
procesy, vůle), jiné psychické funkce jsou roztříštěny (např. logické myšlení), jiné
mohou být naopak zesíleny (např. paměť, intuice, mimosmyslové vnímání).“25

Na vznik schizofrenie lze nahlížet z více hledisek. Pro potřeby této práce se zaměřuji
především na hledisko biologické a sociálně psychologické.
24
25

příznaky, které dopředu ohlašují příchod onemocnění – zvýšená únava, náladovost, úzkost
NÝVLTOVÁ V. Psychopatologie pro speciální pedagogy
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Biologické hledisko vzniku schizofrenie

Je třeba uvést, že velký podíl na vzniku schizofrenie hraje genetická přenosnost.
Výzkumníci v této oblasti pracují na vývoji molekulárně biologických technik
genetického mapování. Velmi podrobně zkoumají DNA pacientů ale také jejich
rodinných příslušníků, analyzují sekvence DNA na chromozomech – zaměřují se
především na defektní geny nebo trsy genů na pátém chromozomu. Objevují se také
názory, které mluví o schizofrenii jako o polygenní poruše (skupina poruch
s podobnými symptomy, ale odlišnými příčinami).

Neurobiologové dosud nemají pro schizofrenii jasný genetický vzorec, ale dokáží
zmapovat určitou náchylnost, která může při „vhodném prostředí“ způsobit propuknutí
nemoci. V současné době se přesouvá pozornost výzkumníků od vlivů prostředí
k abnormalitám zjištěným v mozkových strukturách. Právě při onemocněních
schizofrenního okruhu jsou prokázány nepravidelnosti v neurochemických procesech.
V tomto procesu zastává hlavní roli neurotransmiter dopamin. Nachází se v limbickém
systému, který je zodpovědný za řízení emocí. Z nadbytku či nedostatku dopaminu
vznikají v limbickém systému abnormality.

Při diagnostikování zvýšené hladiny dopaminu v mozku jsou pacientům předepisovány
tzv. neuroloptika – léky, které zmírňují či zcela odstraňují bludy a halucinace, pomáhají
zvyšovat celkovou soustředěnost člověka a snižují neobvyklost schizofrenních
symptomů.
Robert van Reekum a J.M.Cleghorn (1992) v této souvislosti uvádějí následující
statistiku pravděpodobnosti výskytů schizofrenie u osob, u jejichž rodičů či sourozenců
byla schizofrenie zjištěna:
„Sourozenec, nikoli dvojče 8%
Potomek, u jednoho z jehož rodičů byla zjištěn schizofrenie 12%
Dvojvaječné dvojče 12%
Potomek rodičů, u jichž obou byla schizofrenie zjištěna 40%
Jednovaječné dvojče 47%“26[vlastní překlad autorky této práce]

26

world-schizophrenia, dostupné z http://www.world-schizophrenia.org/publications/07-biological.html
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Atkinsonová (2003,s.562) uvádí že: „schizofrenie má genetický základ. Lidé trpící
schizofrenií zároveň vykazují nedostatečnou regulaci dopaminu a dva typy mozkových
abnormalit.“27

Sociální a psychologické hledisko vzniku schizofrenie

Podle Atkinsonové (2003) nepříznivé životní podmínky nevedou ke vzniku
schizofrenie, nicméně mohou přispět ke zhoršení schizofrenie u daného člověka.
Anderson, Reiss, Hogardy (1986,s.14) uvádějí, že:„Existují důkazy, že kultura samotná
má podstatný vliv na formu a průběh schizofrenie. Po mnoho desetiletí se věřilo, že
schizofrenie je "univerzální", což je přesvědčení, které odmítá roli kultury coby možné
příčiny vážných duševních chorob v nejširším slova smyslu. Nicméně Torrey (1973)
toto přesvědčení zpochybnil, argumentuje tím, že většina případů vážných duševních
onemocnění, která byla pozorována v tzv."primitivních kulturách", se vyskytovala buď
v nemocnicích založených Evropany nebo ve vesnicích a městech, která byla pod
značným vlivem západní civilizace. Další "případy" schizofrenie pak byly nacházeny
ve venkovských oblastech, kde však šlo především o "reaktivní" typy psychóz, u
kterých bylo docela dobře možné najít spojitost s infekčními onemocněními. Také bylo
zřejmé, že četnosti výskytu psychóz se lišily uvnitř rozvojových zemí než mezi zeměmi
samotnými a byly tím vyšší, čím větší byl v dané zemi západní (industrializující)
vliv“.28[vlastní překlad autorky této práce]

27

ATKINSONOVÁ, R.L., ATKINSON, R., C., SMITH, E.,E., BEM, D.J, NOLEN-HOEKSEMA,S., :
Psychologie
28
ANDERSON C.M., REISS D.J., HOGARTY G.E. Schizophrenia and family
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2.3.2 Typy schizofrenie dle Mezinárodní klasifikace nemocí
MKN 1029
Podle MKN 10 je schizofrenie řazena do poruch duševních a poruch chování
s kódováním F20 - F29 Schizofrenie schizotypální a poruchy s bludy. V následující
kapitole popisuji základní formy schizofrenie.

Paranoidní schizofrenie – F.20
Paranoidní typ schizofrenie bývá mezi populací zastoupen nejčastěji. Propuká později
než ostatní druhy a to nejčastěji mezi 40. a 45. rokem života.

Nemocný paranoidní schizofrenií většinou trpí paranoidní podezřívavostí vůči všemu
ve svém okolí. Často je paranoia doplněna perzekučními bludy, bludy pronásledování,
ovlivňování a kontroly. Typické jsou sluchové halucinace ve formě zákazů, rozkazů či
hrozby. Zde vyvstává nebezpečí toho, že nemocný pod vlivem bludu napadne z důvodu
vlastní sebeobrany osoby ve svém okolí. Tyto hlasy Christopher D.Frith (1992,s.4)
popisuje, jako: „debatující o mých činech“, „hovořící ke mně“, „opakující mé
myšlenky“. Běžně se objevují přesvědčení typu „ostatní mi jsou schopní číst
myšlenky“, „mimozemské síly ovládají mé jednání“, „komunikují se mnou slavní lidé“,
„mé jednání nějak ovlivňuje události ve světě“30. [vlastní překlad autorky této práce]
Často se vyskytují i intrapsychické halucinace, které si nemocný vysvětluje například
tak, že je ovládán nějakými přístroji, které ho ovládají magnetickými vlnami. Na
obranu proti tomuto jevu si někteří mohou dávat na hlavu různé helmy, například
z alobalu, aby odrážely vlny a domnělí nepřátelé jim nemohli zasahovat do mysli
a ovládat je. V nemalé míře je možné se u tohoto typu onemocnění setkat s tzv.
hypobulií, tedy sníženou schopností ovládat vlastní vůli. Nemocný se svému okolí
může zdát jako líný, bez perspektivy, unavený. Celkově je člověk, který trpí
schizofrenií, méně aktivní v porovnání se svým okolím.
Vzhledem k pozdnímu věku propuknutí upoutává paranoidní schizofrenie snad nejvíce
pozornosti psychoterapeutů, protože je nanejvýš pravděpodobné, že ovlivnitelnost
vnějším prostředím je mnohem silnější než u ostatních druhů schizofrenie.

29
30

MKN 10 – zkratka pro Mezinárodní klasifikaci nemocí
CHRISTOPHER D.FRITH, The Cognitive Neuropsychology of Schizophrenia
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Hebefrenní schizofrenie – F 20.1
Tento typ schizofrenie se nejčastěji začíná objevovat v období mezi 15. až 25. rokem
života, tedy v období adolescence a rané dospělosti a je někdy velmi obtížné odlišit ho
od výrazných projevů puberty. V kontextu mé práce je hebefrenní schizofrenie jedním
z nejdůležitějších typů poruchy. Vyskytuje se ve „školním věku“ tedy u nemocných,
kteří nejčastěji vyhledávají podporu ve službě Student. Z tohoto důvodu věnuji
hebefrenní schizofrenii nejvíce místa.

Období dospívání člověka je dobou hledání a stabilizace identity. Při narušení tohoto
procesu dochází k tomu, že u jedince zůstává pouze dětský základ stavby osobnosti.
Okolnímu světu se nemoc může jevit jako prodloužení puberty a jejich projevů jako
šaškování, zvýšená míra vulgárnosti, hrubosti i neomalenosti, „klackovité“ chování,
které neodpovídá věku.

Dalšími doprovázejícími projevy jsou časté poruchy myšlení, kreativity, pozornosti.
Vyskytují se i poruchy emočních reakcí, zejména se jedná o emoční labilitu,
nepřiměřené hodnocení situací a následné nevhodné chování. Z hlediska neverbálních
projevů jsou nápadné mimické záškuby, uhýbání očima, grimasy ústy. Vacek
(1996,s.172) uvádí „Chtěl o tom mluvit, vůbec to nepochopil. To byl Descartes, byl
taky na Bílé hoře. Projeli jsme to na celé čáře, protože se Zimní král na nás vybod. Já
taky i vím, že myslím, a tím pádem jsem. Ale proč lidi myslí, to nikdo neví. Vy to víte?
Prdlačku víte! Protože myslíte. Jak přestanete, tak nebudete. Zmizíte, protože
nemyslíte. Ztratíte se bez funusu, jak to žrádlo na ubrusu. Kapišto? Ten švédský doktor
napsal knížku o životě a smrti. Nechápu, proč to odděluje. Je to totéž. Život je smrt
a smrt je život. Mám z toho metafyziku a filosofii i psychologii. Je to pitomost kreslit
smrtku z kosou. Umřu a zase budu živá a narodím se, smrt a život, to se oddělovat
nemá. Nikdo nechce přiznat, že už tady jednou byl, dvakrát a mockrát, to je ta
metafyzika, kdovíkde to začalo.“31

Jak je z výše uvedeného textu patrné, dalším projevem této nemoci je vytváření
neologismů

31
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VACEK J. O nemocech duše : Kapitoly z psychiatrie
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k pseudofilosofování, samotářství a bizardnímu oblékání a chování, které se může zdát
za hranicí normálnosti. Vlivem nemoci dochází ke ztrátě studu a celkově k poruchám
chování. Mečíř uvádí (1994,s.18) „Mladý pacient v izolační místnosti veřejně
masturbuje, kálí a močí na podlahu. Na stěnu namaloval výkaly velké srdce s nápisem
"milé M..."32
Velmi typická je necitlivost k okolí nemocného, projevující se suverénním chováním.
Nemocný si neuvědomuje způsob svého chování a vyjadřování. Považuje ho za normu.
Nemoc je provázena komickými a hypochondrickými bludy a zrakovými halucinacemi.

V mírné formě mohou být někdy přítomny i bludy a halucinace.

Katatonní schizofrenie – F20.2
Tento typ schizofrenie se vyskytuje ve dvou podobách a to ve formě produktivní
a stuporózní.
Produktivní

forma

se

vyznačuje

celkovou

zvýšenou

aktivitou,

povelovým

automatizmem, opakováním pohybů po jiných lidech, opakováním gest, slov,
grimasováním. Často se vyskytuje i nekoordinovaný křik a hlasité emoční výlevy.
Naopak stuporózní forma se vyznačuje celkovým útlumem motorické aktivity.
Nemocný zůstává i několik hodin v jedné pozici. Jedná se o tzv. voskovou ohebnost
(flexibilitas cerea). Člověk dost často nejí, nedodržuje žádnou hygienu, nemá žádný
režim. Za nehybnost jsou zodpovědné sluchové halucinace – „hlasy“, které nehybnému
zakazují se pohnout.

Nediferencovaná schizofrenie – F20.3
Jde o zvláštní typ schizofrenie, který vykazuje kritéria a příznaky nemoci ostatních
typů schizofrenií a proto jej s jistotou nelze zařadit pod žádnou z jiných schizofrenií.

Postschizofrenní deprese – F20.4.
Postchizofrenní deprese je psychiatry diagnostikována v případě, kdy měl nemocný
v posledním roce ataku psychické nemoci a stále ještě přetrvávají, byť jen v mírnější
formě, některé příznaky schizofrenního okruhu a zároveň jsou nejméně po dobu 14 dní
doprovázené depresí. V tomto období hrozí vysoké riziko spáchání suicida.
32

MEČÍŘ J. . Základy soudní psychiatrie pro právníky
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Reziduální schizofrenie – F20.5
Jedná se o schizofrenii chronického typu, kdy se pozitivní symptomy (bludy,
halucinace, neúčelné chování) po atace promění v symptomy negativní (uzavřenost,
zploštělost emocí, nečinnost).

Simplexní schizofrenie – F20.6
Schizofrenie tohoto typu je méně častá. Lze jí charakterizovat postupným uzavíráním
se do sebe, bezúčelným se poflakováním. Člověk často prožívá pocit nicoty,
nepřemýšlí nad ničím, nic necítí, nevyhledává kontakt s jinými lidmi. Má pozvolný
a nenápadný vývoj. Objevují se také negativní příznaky. U tohoto typu je zaznamenáno
velké množství suicidálního chování.

Jiná schizofrenie – F20.8
Do tohoto okruhu onemocnění patří například vzácná cenestopatická Hubertova
schizofrenie a jiné.

Nespecifikovaná schizofrenie – F20.9
Popis rozdělení podle typů schizofrenie není zcela absolutní, protože jak uvádí Dörner
a Plog (1999, s.91) „Každý nemocný má svou vlastní schizofrenii“33

2.3.3 Příznaky schizofrenie
Schizofrenii je u člověka možné vypozorovat podle mnohých příznaků, jak na počátku
onemocnění, tak v jeho průběhu. Bleuler rozlišuje příznaky na primární a sekundární.
Mezi primární zařazuje poruchu asociací, tj. myšlení, poruchu afektivity, tj. prožívání,
ambivalenci, tj. protichůdnost pocitů a artismus neboli stažení se do vlastního
uzavřeného světa. Příznaky, jenž toto onemocnění doprovázejí, jsou následné bludy,
halucinace a změny aktivity.

Tuto Bleulerovu teorii v roce 1957 dále rozšiřuje Kurt Schneider, který mezi příznaky
prvního řádu staví: ozvučování myšlenek, ovlivňování myšlenek (jejich odmítání,
33

DORNER K.,PLOG U. ,Bláznit je lidské, Podtitul:Učebnice psychiatrie a psychoterapie
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manipulace), bludné vnímání, slyšení hlasů, pocity tělesného ovlivňování a pocity
ovlivňování dalších psychických procesů. Do druhotných příznaků řadí Schneider
bludné nápady, ostatní smyslové klamy, změny emočního ladění, bezradnost, ztrátu
schopnosti adekvátní orientace v sobě samém i v okolním světě. Z předchozích
poznatků tedy plyne, že hlavními příznaky jsou bludy, halucinace, zhoršení vůle
a pozornosti. V častých případech je možno pozorovat ochuzení citového života, ztrátu
sociálních dovedností. V některých případech se může objevovat o narušení koordinace
pohybu.
Rozhodla jsem se pro účely své práce a přehlednost držet dělení příznaků schizofrenie
na pozitivní, negativní, kognitivní a afektivní.

Pozitivní příznaky

Do kategorie pozitivních příznaků lze zahrnout takřka všechny projevy nemocného,
které můžeme považovat jako něco „navíc“ oproti standardnímu chování. K těmto
příznakům patří především všechny druhy halucinací, bludů, ale i neúčelné,
nekoordinované chování, dezorientace řeči a myšlení.

Bludy
Známý český psychiatr, zakladatel několika občanských sdružení pro podporu lidí
s duševním onemocněním Martin Jarolímek (1996,s.8) definuje bludy jako něco, co je
„falešná představa, která dotyčnému připadá naprosto pravdivá, a nelze mu jí
vymluvit.“34Vágnerová (1996) definuje bludy jako mylná přesvědčení, která vznikají
na chorobném psychotickém podkladu. Nemocný těmto bludům věří a mají praktický
vliv na jeho chování a jednání.

Bludy se vyskytují s různým obsahem i zaměřením. Nejčastější jsou bludy ovlivňování,
kontrolování („moje myšlenky jsou vysílány do celého světa televizí, rozhlasem“,
vnucování cizích pocitů a jednání cizí silou, vkládání cizích myšlenek do hlavy).
Objevují se i bludy pronásledování („někdo mě sleduje, jdou po mně“), persekuční
a megalomanické. Při posledních dvou vyjmenovaných se nemocný cítí ohrožený
jinými lidmi nebo skupinami lidí. Často v důsledku těchto bludů vznikají složité
34

JAROLÍMEK M. O lidech, kteří onemocněli schizofrenií
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sociální situace, kdy je nemocný zvýšeně podezíravý vůči přátelům, příbuzným, má
strach z pomluv, otrav.

Dle Ernsta Kretschmera je blud pochopitelný a vystupňovaný výraz celé osobnosti
a jejího životního vývoje. Většina pacientů se schizofrenii nemá na svoje onemocnění
náhled – zdá se, že si svoji nemoc neuvědomují, svoje chování nepovažují za odlišné
od ostatních. Klientka Marie: „Doktor mi napsal diagnózu, protože se podle něho
chovám divně, dělám jiné věci než ostatní lidi. Já si myslím, že jsem normální.35)
Křesadlo (2001,s.46) popisuje klienty s bludy následovně:"Domnívá se, že lidé na něho
divně hledí, domlouvají se proti němu posunky, rozhlas a televize na něho dělají
narážky apod. Různé věci například podle barev mohou něco zvláštního "znamenat",
mají zvláštní význam, který někdy neplyne z žádných jejich vlastností."36

Halucinace

Halucinace můžeme obecně rozdělit do pěti skupin a to podle smyslů, ze kterých
vycházejí na halucinace sluchové, zrakové, čichové, chuťové, hmatové. Mohou se
vyskytovat samostatně či v různých kombinacích.
Nejčastější, tedy sluchové halucinace se objevují ve dvojí formě a to buď jako
halucinace jednoduché, které se projevují jako různé druhy škrábání, hučení, pískání
a lze v nich rozeznat například hučení moře, pláč dítěte, skřípání dveří nebo pískání na
rty. Do druhé skupiny - halucinací složitých patří tzv. hlasy, o kterých se detailněji
zmiňuji níže. Dalším druhem halucinací jsou halucinace zrakové.

Zrakové halucinace lze stejně jako sluchové rozdělit na jednoduché a složité. Při
přítomnosti jednoduchých halucinací může nemocný vidět různé skvrny, nahodilé
barevné čmouhy, toky světel, jednoduché obrazce. Složité zrakové halucinace se
projevují nejčastěji jako vidění lidských či zvířecích postav různých reálných
i nadpozemských typů i druhů (Bůh, andělé, ďáblové, mesiáši, spasitelé…) či vidění
složitých, rychle se měnících obrazců. Může se také stát, že nemocný v halucinaci vidí
i sám sebe nebo pozoruje sám sebe zvenčí. V případě, že schizofrenik cítí na svém těle
35
36

MARIE K. klientka registrovaných služeb o.s. Baobab
KŘESADLO J. Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie
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doteky, má pocit, že svým vlastním tělem nehýbe on, ale někdo či něco jiného, nebo že
ho někdo jiný „posedl“ jedná se o halucinace tělové.

Dalším projevem tělových halucinací mohou být pocity, že v těle chybí důležité orgány
nebo se s nimi něco mimořádného stalo (zdřevěněly, zkameněly, byly tajně odebrány).
Při těchto halucinacích se mohou objevit i pocity brnění, pálení.
Chuťové a čichové halucinace jsou často popisovány společně. Dotyčný člověk má
pocit, že cítí zkažené potraviny, kterými ho chce okolí otrávit. Může cítit i nepříjemný,
nereálný zápach z dalších různých jiných věcí, se kterými přichází do kontaktu.

Halucinace jsou často náhradou reálných vztahů. Peplau (1982) rozlišuje sedm
vývojových fází halucinace. Na začátku, kdy se nemocný dostává do izolace, mu
halucinace přinášejí „kontakt s někým“. Tento kontakt mu přináší úlevu, což vede
k tomu, že nemocný utíká do světa halucinací a vyhledává kontakty tam. Nemá již tak
velkou potřebu kontaktů s reálnými lidmi. „Hlasy“ se pro nemocného stávají reálnými,
což má často za následek ztrátu schopnosti mluvit s lidmi. V tuto dobu nejčastěji začíná
okolí nemocného vnímat, že se s jejich blízkým něco děje. Ve většině případů takovéto
zjištění vyvolává kritiku, která zvyšuje úzkost u nemocného a chuť vrátit se do
„bezpečného“ světa halucinací. V další fázi se typicky začínají objevovat výčitky, které
jsou spojovány s „hlasy“. Ty přestávají přinášet úlevu a možnost útěku do jiného světa,
začínají se stávat konkrétnější a kontrolující. Nemocný se s nimi snaží uzavřít
s kompromis či dohodu, „hlasy“ se však neustále vtírají, vyhrožují mu, že „pokud je
neposlechne, tak...“ V poslední fázi nemocný přestává cítit zodpovědnost za své
chování a je zcela v moci halucinací.

Vágnerová (1996) nazývá halucinacemi klamné jevy, které vznikají nezávisle na okolí
a na okolních podnětech. Pacient je nezvratně přesvědčen o jejich reálnosti.

Halucinace se vyskytují nejčastěji u paranoidní schizofrenie. Nejčastější se objevují
v hlasové podobě, kdy „hlasy“ nemocnému něco přikazují, sdělují mu tajná poselství či
komentují proběhlé situace. Syřišťová přidává autentické prožívání klienta (1982,s.80)
„Hlas mi rozkázal – byl to hlas ducha svatého – abych mluvil jinak a jakmile jsem se
o to pokusil, tvrdě mi vyčítal, že hovořím svým vlastním, a ne jeho hlasem. Tyto
rozporné příkazy – tehdy právě jako teď – jsou hlavní příčinou mé úplné zmatenosti
25

a bezmoci. Bylo mi zakázáno pod hrozbou smrtelných trestů a nebezpečí, jež na sebe
uvrhnu za svou hnusnou nevděčnost, abych mluvil, ale jakmile jsem začal, byl jsem
hned vzápětí hrubě a potupně napadán (sv. Duchem), že nepoužívám jeho formulací.
A když jsem se vnitřně omluvil tím, že nevím, co mám vlastně dělat, označil mě za
lháře a podvodníka, který úmyslně nechce dělat, co mu bylo přikázáno. Tu jsem ztratil
trpělivost a začal jsem mluvit bez výběru, co mne napadlo, abych dokázal, že mi v tom
nebrání ani strach ani dostatek vůle. Ale jakmile jsem tohle udělal, pocítil jsem při tom
mluvení … bolest na patře a v hrdle, která mě přesvědčovala, že jsem se obrátil nejen
proti posvátnému příkazu, ale i proti přírodě. Přepadl mě pocit úplného zoufalství,
beznaděje a nevděčnosti…“37
Původ halucinací můžeme hledat v obyčejných lidských myšlenkových procesech,
které jsou zcela běžné (komentář k vlastním činům, mluvení sám se sebou v duchu).
Nemocný však věří tomu, že vznik hlasů se odehrává mimo jeho hlavu, on na to nemá
žádný vliv a nemůže halucinace nijak ovládat. Věří tomu, že halucinace ovládají jeho.
Jako hlavní součást schizofrenního prožitku bývá označována neschopnost rozlišovat
mezi tím, co je reálné a imaginární, co je vnucené někým jiným a co je ovládané
nemocným, ztrácí se rozdíl mezi vnitřním a vnějším světem.

V běžné populaci zdravých lidí se halucinace objevují v době snění v REM fázi. Je
pravděpodobné, že určitý proces, který je zprostředkovaný neurotransmitery, brání
vzniků halucinací – snů v bdělém stavu, tento proces zřejmě u nemocných schizofrenií
selhal. Mnoho pacientů uvádí, že v průběhu akutní fáze onemocnění se jim svět zdál
jiný než doposud. Intenzivněji vnímali zvuky, které se zdály být hlasitější, barvy, které
působily jasněji. Vlastní tělesné proporce i celkové rozmístění částí těla vnímali
odlišně.
Dalšími halucinacemi jsou takové druhy halucinací, které není možno zařadit do výše
uvedených smyslových typů. Jedná se o halucinace intrapsychické, kdy nemocný
prožívá pocity toho, že mu někdo do mozku vkládá či naopak z mozku bere různé
myšlenky. Dalším typem halucinací jsou například halucinace neadekvátní, kdy má
daný člověk pocit, že slyší, nebo vidí jiným orgánem, než je k tomu běžně určený
(vidím nosem, uchem…). Mezi další typ halucinací můžeme zařadit halucinace

37

SYŘIŠŤOVÁ, E. a kol., Skupinová psychoterapie psychóz (ve vztahu ke schizofrennímu onemocnění)
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negativní, které se projevují tak, že dotyčný nevidí něco, co se na daném místě ve
skutečnosti nachází.

Dezorganizace myšlení a řeči
Hlavními projevy dezorganizace řeči a myšlení jsou problémy s uvažováním. Takto
postižený člověk se jen velmi těžce soustředí a udržuje delší dobu pozornost. Velmi
snadno jej jeho okolí rozruší, nedokáže spojovat myšlenky tak, aby spolu navzájem
logicky souvisely. Díky všemu výše uvedenému vzniká v myšlenkách nemocného
chaos, který se promítá do zmatečné, útržkovité řeči, která nedává logický smysl
a v řeči se objevují různé novotvary.

Například I. P. Pavlov se domníval, že hlavní poruchou, která souvisí s duševní
nemocí, je nedostatečná spolupráce mezi výběrem slov a smyslovými podněty. Nynější
neuropsychologická zkoumání tyto jeho závěry potvrzují.

Neúčelné chování
Projevuje se velkým neklidem – stuporem – člověk zachovává stále stejnou pozici těla,
či celkově velmi bizarní pozicí těla. Člověk může například díky specifické svalové
křeči „sedět ve vzduchu“, jako by pod sebou něco měl.

Negativní příznaky
Pro negativní příznaky schizofrenie je typické určité ochuzení psychického prožívání
nemocného. Do této skupiny lze zařadit desocializaci, ztrátu zájmů či oploštění emocí
u nemocného. V neposlední řadě sem patří i autismus.

Uzavřenost a desocializace
Jedním z důležitých negativních příznaků u schizofrenie je výskyt autismu. Je zde
viditelný sklon stáhnout se do vlastního nitra a neprojevovat zájem o okolí, jeho
požadavky či jakoukoliv povinnost. Je časté, že nemocný nechce o svých stavech
a sobě samém nic sdělovat druhým lidem. Na zájem ze strany druhých často reaguje
odmítavě, odpovídá obecně.
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Oploštělost emocí
Lidé, kteří onemocněli schizofrenií, mají často velké obtíže s projevováním svých citů.
Někdy to pro ně může být až nemožné. Emoce bývají zpravidla otupělé či ploché,
hlasový projev monotónní. Z jednotvárné mimiky v obličeji lze emoce odečíst pouze
zřídkakdy.

Ztráta zájmů
Velmi častým příznakem je i ztráta zálib, koníčků. Člověk, který byl před vznikem
nemoci produktivní, se začne povalovat, nemá o nic zájem, trpí nedostatkem motivace
a vůle – často zaměňováno s lenošením, flákáním v pubertě. Tyto projevy se vyskytují
především u simplexní schizofrenie.
K negativním a pozitivním příznakům se často ještě přidružují příznaky afektivní
a kognitivní.

Afektivní příznaky
Raboch (2006,s.55) uvádí, že: „Tito lidé mohou trpět také depresemi a úzkostmi, které
u 25-50% nemocných vyústí až v pokus o sebevraždu“38 Maršálek (2007,s.10) přidává,
že: „Deprese, ať už primární, či poléková je dokonce nemocnými vnímána jako
o mnoho více nepříjemná, než samotné halucinace a bludy“39 Tůma (1999,s.85) dále
uvádí fakt, že: „Statistika v knize Speciální psychiatrie od Herberta Hanuše uvádí, že
celoživotní riziko spáchání sebevraždy je u 10 % schizofrenních jedinců, přičemž
13,1 % lidí tímto rizikem projde při začátku nemoci v adolescenci. U mužů v této době
je dokonce toto riziko až u 21,5 % z nich.“40 Dále lze do afektivních příznaků zařadit
ztrátu zábran a chování nemorálního charakteru, ale také neadekvátní smích.

Kognitivní příznaky
Za kognitivní příznaky jsou označovány takové symptomy, které souvisí s poškozením
kognitivních funkcí. Ve většině případů zůstává zachována inteligence. Problémy se
ale objevují při soustředění a myšlení – to bývá často zmatené. Vznikají také problémy
s pamětí.

38

RABOCH, J.; ANDERS, M.; PRÁŠKO, J. Psychiatrie : Doporučené postupy psychiatrické péče II.
MARŠÁLEK, et al. Posuzování profilu antipsychotika: Příklad sertindolu : Mýtus a skutečnost
40
TŮMA, I. Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy F 20 – F 29. In: HANUŠ, Herbert a kol.
Speciální psychiatrie.
39
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2.3.4 Schizofrenie v dětství a adolescenci
Schizofrenie se projevuje v každé části života člověka jiným způsobem. V dospělosti
lze schizofrenii pozorovat způsoby jaké jsme nastínila výše. Pro potřeby této
diplomové práce se zaměřím ještě na specifika při dětské a adolescentní schizofrenii.
Většina autorů popisuje schizofrenii v těchto obdobím společně, proto i já používám
tento způsob,.

Onemocnění schizofrenie propuká nejčastěji v pubertě nebo těsně po pubertě, což je
období, kdy dochází k reorganizaci nervových drah a kdy jsou kladeny na mladého
člověka vysoké nároky (maturita, rozhodování o studiu, zaměstnání, navazování
milostných vztahů)

Schizofrenní poruchu nelze předem dostatečně zřetelně rozpoznat. Neexistují
screeningové testy, které by umožnily její predikci. Identifikace poruchy a její léčba
závisí jen na zkušenostech a zodpovědnosti ošetřujícího lékaře, na jeho rozhodnutí.
Diagnostickým vodítkem pro dětskou a adolescentní schizofrenii k rozpoznání nemoci
je longitudinální sledování psychotického procesu a opakované zvažování diagnózy.
U schizofrenie dochází postupně k projevům nespecifického souboru příznaků, které
ohlašují příchod nemoci – tzv. prodromální příznaky. Přítomnost těchto příznaků
můžeme pozorovat měsíce až roky před vypuknutím psychózy.
Stanovit diagnózu schizofrenie u dětí je podle výše zmíněného velmi nesnadné.
V prodromálním období je komplikované odlišit začínající schizofrenii od jiných
poruch či projevů vývojových fází a tak může trvat měsíce až roky, než se vyjádří plný
klinický obraz a dítě či adolescent začne splňovat potřebná diagnostická kriteria.
Děti s prodromálními příznaky jsou vedeny pod různými diagnózami např. ADHD41,
OCD42, depresivní syndromy, poruchy chování, neurotické poruchy a tak jsou i léčeny,
což může být na jednu stranu velká výhoda ve smyslu zabránění stigmatizace dítěte. Na
druhé straně ale vnímám nevýhodu v nevčasné intervenci, která by mohla pomoci
zachytit již první příznaky a zmírnit tak nástup nemoci.

41
42

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder – jedná se o poruchu pozornosti s hyperaktivitou
OCD – Obsendantně kompulzivní porucha – nutkání opakovaně vykonávat tzv.rituály
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Obsahem halucinací bývají podle Hrdličky různá zvířata a obludy. Bludy jsou do 11 let
jednoduché a difúzní. Děti často nedokáží rozlišit mezi já a ne-já, což se stává zdrojem
jejich velké úzkosti a nejistoty. Toto se následně často projevuje agresivním chováním.

Při stanovování diagnózy schizofrenie v adolescenci je podle psychiatričky Malé
(2002) důležité si uvědomit, že se jedná vlastně o rozpoznávání této poruchy, která
v tomto stádiu může být:
a) Dětskou schizofrenii, které zvýrazněna stresem puberty.
b) Chronickou schizofrenii, kdy adolescence hraje malou roli a psychopatologie nebývá
tímto vývojovým obdobím ovlivněna.
c) Akutní schizofrenii, která začíná bez předešlé psychopatologické poruchy.

Diagnostikovat

schizofrenii

v

adolescenci

je obtížné,

proto

často

probíhá

nerozpoznaná. Rodiče a okolí mladého člověka mívá často tendence abnormální
chování považovat za normální variantu průběhu puberty, omlouvat jej nebo přehlížet.
Deteriorace pak probíhá v časných stádiích nepovšimnuta. Dušek, Večeřová
(2010,s.269) „ V období puberty dochází k tělesnému rozvoji a zrání osobnosti. Je
zvýšená látková přeměna a jde o celkově vyšší zátěž organizmu. Na druhé straně je
snížená rezistence organizmu, zvýšená dráždivost nervového systému. Nejvýrazněji je
v tomto období postižená citová stránka. Mohou se projevovat změny povahové,
kolísání nálad, vzdorovitost, klackovitost, …Psychopatologické změny v pubertě
většinou bývají přechodného charakteru, ale někdy může jít o první projevy
psychického onemocnění – může začínat schizofrenie“ 43

I v adolescenci jsou přítomny prodromální příznaky, které ohlašují příchod nemoci. Na
první pohled se může zdát, že příznaky v adolescenci nejsou výrazně odlišné od
projevů v dětství. Opak je ale pravdou.

V adolescenci se podle Malé (2008, s.283) prodromální fáze schizofrenie nejčastěji
projevuje:

43

•

Neadekvátním vztahem k realitě

•

Neschopností empatie, citovou plochostí

DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A. Diagnostika a terapie duševních poruch
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•

Narušením interpersonálních vztahů, distancí i k souvěkovcům, nezájmem

o druhé pohlaví
•

Špatnou emoční kontrolou

•

Kognitivním zhoršením

•

Školní maladaptací (prospěchovou i sociální)44

•

Pozvolnou ztrátou všech zájmů.

V případě nezachycení prodromálních příznaků se začíná schizofrenie stupňovat
a projevovat se ve své plné síle.

Projevy průběhu schizofrenie adolescentů uvádí Malá (b.r.)jako:
•

„změny emočních projevů

•

poruchy myšlení a vnímání (bludy a halucinace, které jsou na rozdíl od dospělých
pacientů prchavého nebo útržkovitého rázu)

•

neodpovědné a nepředvídatelné chování

•

přítomnost depresivního syndromu

•

sebevražedné pokusy

•

extrémní sociální izolace (až 70% )“ 45

Prognóza onemocnění může být velmi různorodá. U dětských pacientů je horší než
u dospělých. Obecně lze ale říci, že čím je časnější a plíživější začátek onemocnění, tím
horší prognóza pro pacienta. V případech, kdy schizofrenie vypukne kolem 10. roku
věku, je prognóza psychiatry považována za nejhorší. Dobrá prognóza je podle Malé
(2002) většinou zaznamenávána u pacientů, kteří mají akutní začátek onemocnění, tedy
pozitivní příznaky (tzn. bludy a halucinace), vznik onemocnění až kolem 16.-18. roku
věku aj. Podle Malé (2002) adolescentní schizofrenici, kteří měli diagnostikovanou
schizofrenii

v

dětství,

vykazovali

vysoké

procento

emočních,

sociálních

a intelektových poruch. Tito schizofrenici měli velmi špatnou sociální prognózu. 81%
dosahovalo velmi špatného sociálního přizpůsobení. Více než polovina nebyla schopna
samostatné existence a jen malé procento bylo schopno dosáhnout dobré sociální
adaptace a nastoupit do zaměstnání.

44

MALÁ, E. Pediatrie pro praxi
ADDP, Dostupné z http://www.addp.cz/nejcastejsi-dusevni-poruchy-deti-a-dorostu/schizofrenie-v-detstvi-aadolescenci
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Míra devastujícího dopadu je různá na všech úrovních. U zaléčených schizofreniků se
stává, že mají ochuzený pocitový svět. Cítí se jako ve vakuu. Nemocným se snižuje
schopnost vykonávat stejnou práci jako dříve, bývají pomalejší, unavitelnější, hůře
adaptabilní, a nejsou schopni zvládat běžné zátěže. V mnoha případech mají omezené
sociální fungování. U 20 % pacientů, kteří onemocní v dětství či adolescenci dochází
k úplnému rozpadu osobnosti a k následné demenci., což v praxi znamená neschopnost
a nemožnost samostatně fungovat. Mnohdy se stává, že tito nemocní potřebují trvalou
péči v ústavním zařízení.

Psychologové upozorňují na fakt, že nemocné dítě nebo adolescent potřebuje velkou
dávku trpělivosti, pochopení a důslednosti, díky které nemocný získává zpět pocit
jistoty. Tvrdí také, že pokud je dítěti či adolescentovi věnovaná dostatečná podpora je
možné velmi zásadně zvrátit klinický průběh nemoci. Osobně se domnívám, že vhodně
zvolená farmakoterapie, psychoterapie a následná péče je velmi důležitou intervencí,
která může člověku „udat směr následujícího života“ O možnostech a způsobech léčby
člověka se schizofrenií se zmiňuji v následující kapitole.

2.3.5 Léčba schizofrenie

2.3.5.1 Farmakoterapie
Farmakoterapie je důležitou složkou při léčbě schizofrenie. Podle Malé (2002) hrají
psychofarmaka při léčbě pacienta velkou roli a pomáhají mu překonat akutní fáze
nemoci. Psychofarmaka jsou psychiatry používána převážně pro tlumení pozitivních
příznaků, zmírnění akutních stavů psychóz, nebo pro stimulaci intelektových funkcí.
Psychofarmaka neodstraňují příčiny onemocnění, ale potlačují schopnost člověka
příznaky vnímat.

Pro zabránění relapsů a vzniku nových atak je nezbytné pravidelné užívání
předepsaných léků. Jedná se především o neuroleptika, která působí blokádu
dopaminových receptorů. Dopamin (látka ovlivňující myšlení, chování a celou integritu
osobnosti) bývá při psychotických poruchách zvýšen. Při použití neuroleptik (speciální
léčiva pro schizofrenii) se vytrácejí halucinace a bludy, snižuje se psychická tenze,
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agrese a paranoidita, celkově se zlepšuje integrita osobnosti. Nová psychofarmaka,
která jsou vyvíjena vědci v posledních letech blokují navíc k dopaminovým receptorům
i receptory serotoninové a spolu s působením na pozitivní příznaky působí i na
příznaky negativní (apatie, nezájem, poruchy v komunikaci, artismus).

Antipsychotika podle Praška (2005) přinášejí nemocnému rychlou úlevu od stavů
spojených s nemocí. Jejich dlouhodobé užívání pomáhá udržet si dobrý stav, kdy je
nemocný schopen „fungovat“. Praško také uvádí, že nejsou pravdivé mýty a pověry
o tom, že psychiatrické léky vyvolávají závislost, ovládají nemocného nebo mění jeho
osobnost, ale léčí nemoc a vytvářejí prostor pro vlastní rozhodování a fungování.

Mezi hlavní nežádoucí účinky při užívání neuroleptik patří podle Malé (2002) sucho
v ústech, někdy naopak dochází ke zvýšené sekreci slin, snížení krevního tlaku, častější
jsou i kolapsy při náhlé změně polohy. Někdy se vyskytuje zácpa či alergie. Časté jsou
tzv. extrapyramidové projevy jako jsou třes a stahy svalů. Vágnerová (2004)
upozorňuje na fakt, nezbytnosti spolupráce klienta s ošetřujícím psychiatrem.
V některých případech lze využít tzv. depotní dávky léků, které působí delší dobu.
V případě léčby dětí a mladistvích je nezbytný informovaný souhlas rodičů.

2.3.5.2 Psychoterapie
V současnosti se stále více ukazuje, že péče o lidi s duševním onemocněním, musí být
tzv. komplexní Vachková (2008,s.130) zdůrazňuje: „to znamená propojená jak
v oblasti biologické léčby, psychologické terapie, tak i sociální. Hovoří se
o psychosociálních intervencích, programech; psychiatrické nebo psychosociální
rehabilitaci.“

46

Syřišťová (1994,s.120) je toho názoru, že: „je třeba se zaměřit na

pozitivní, mnohdy i tvořivé komponenty psychózy, aby se pochopila jejich podstata
a mohl se specificky rozvinout její potenciál ve smyslu terapeutického využití. Tvoření
psychotika je nutno přijmout jako významnou možnost a jeden z významných

46

VACHKOVÁ, Sociální a rehabilitační programy pro duševně nemocné
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předpokladů psychoterapie. Tvořivé projevy mohou registrovat citlivě vývoj stavu
nemocného, změny v hodnocení vlastního prožívání a prožívání vnější skutečnosti.“47

Psychoterapie je jednou z dalších možných způsobů léčbu člověka se schizofrenii.
Jedná se o vhodný a důležitý nástroj při farmakoterapii. V kontextu této diplomové
práce se na ni zaměřuji z důvodu vhodnosti použití u adolescentních a mladých klientů.
V době vypuknutí nemoci se v adolescentním věku často klienti potýkají s nízkým
sebevědomým, nepochopením sebe sama, ztrátou smyslu života, nepochopením světa.
S těmito aspekty může psychoterapie být velmi nápomocna.

Psychoterapie má mnoho směrů, mnoho škol, mnoho podob. Pro potřeby této práce se
zaměřuji na nejvhodnější formy psychoterapie pro klienty se schizofrenií.

Vybíral a Roubal (2010,s.30) definují psychoterapii jako: „léčebnou činnost, při níž
psychoterapeut využívá své osobnosti a svých dovedností k tomu, aby u klienta došlo
k žádoucí změně směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích
a sociálnímu začlenění“48 Podle Vágnerové (2004) přichází psychoterapie na řadu mezi
jednotlivými akutními stavy.

Malá (2002) představuje psychoterapii jako léčebnou metodu, která se snaží
psychologickými prostředky příznivě ovlivnit chorobný proces. K těmto prostředkům
patří slova, emoční vztahy, učení, mimika, aj. Jak uvádí Malá (2002), je mnoho
různých postupů, metod a psychoterapeutických směrů, ale všechny mají společný
předpoklad. Tím předpokladem je myšlenka, že klient není sám, bez pomoci a naděje.
Je možné mu porozumět a podpořit ho při řešení jeho problémů a současně zvýšit jeho
schopnosti se s těmito problémy vyrovnat a lépe je zvládat.

Hlavními cíli psychoterapie je zmírnění nebo odstranění chorobných příznaků
a dosažení žádoucích změn v osobnosti klienta.

Psychoterapie probíhá buď individuálně (terapeut – klient) nebo ve skupině (terapeut/i
– klienti). Klienti s psychotickým onemocněním mají často velké obavy, úzkosti, je pro
47
48

SYŘIŠŤOVÁ, E. a kol., Skupinová psychoterapie psychóz (ve vztahu ke schizofrennímu onemocnění),
VYBÍRAL., ROUBAL Současná psychoterapie
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ně těžké se adaptovat, jsou mnohdy zpomalení. Všechna tato specifika je nutno
akceptovat.

Je důležité zmínit skutečnost, že do dnešní doby nejsou názory na použití
psychoterapeutické léčby u schizofreniků jednotné. Některé zdroje uvádí, že
psychoterapie jako léčebná intervence může působit podpůrně, nikoliv léčebně, jiné
tvrdí opak. Podle Vágnerové (2004) má psychoterapie klienta podpořit při zvládání
emocí, porozumění sobě samému i podstatě choroby. Současně má pomoci při
zlepšování sociálních dovedností. Malá (2002) uvádí, že lze psychoterapii rozdělit
podle cílů na terapii podpůrnou, terapii zaměřenou na symptomy a terapii
rekonstrukční a integrační.

Terapie podpůrná je nejběžnější dostupnou formu psychoterapie, která zahrnuje
pravidelné setkávání a terapeutické rozhovory s odborníkem. V případě lidí se
schizofrenií je poskytována v pravém slova smyslu především psychiatry, psychology.
Je běžné, že, psychiatrické sestry, sociální pracovníci, terapeuti používají ve spolupráci
s klientem různých vybraných psychoterapeutických nástrojů a technik, nelze však říci,
že se v tomto případě jedná o psychoterapii v pravém slova smyslu. Podpůrná terapie
má napomáhat snášet klientům těžká období jejich života, podpořit je v pokračování
v práci, ve studiu.

Terapie zaměřená na symptomy se užívá především v behaviorální terapii a krizové
intervenci. Pomáhá klientovi vypořádat se s příznaky psychotického onemocnění.

Při terapii integrační a rekonstrukční je cílem dlouhodobé působení terapeuta na
klienta, při kterém dochází k celkové změně osobnosti. Tuto metodu používají
především analyticky orientovaní psychoterapeuti.

Mezi léčebnými intervencemi hraje důležitou roli rodinná terapie. Probstová (2004)
uvádí několik důvodů, proč zahrnout rodinnou terapii do léčebného procesu.
Nejdůležitějším důvodem je ten, že 30-60% lidi s duševním onemocněním žije
v rodině. Rodinná síť je proto často klíčovou součástí ozdravování. Nelze opomenout
ani fakt, že stres v rodině, neschopnost vyjadřovat vlastní pocity či nevyřešené
konflikty výrazně napomáhají ke zvyšování pravděpodobnosti relapsu (návratu
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onemocnění). Podle Rabocha (2001) pracuje rodinný terapeut s klientem a jeho
nejbližšími členy rodiny. Sleduje přitom vzájemné interakce mezi jednotlivými členy
v různých modelových situacích. Snaží se pomoci odstraňovat nežádoucí vzorce
chování v interakcích, které mohou být zdrojem konfliktů, nedorozumění a následné
úzkosti. Je třeba brát na zřetel, že tyto se dějí jak na straně klienta, tak na straně členů
rodiny. Podporující rodina hraje v procesu uzdravování klientů důležitou roli. Rodina
žijící s klientem v jedné domácnosti nám dodává „střípky do celkové mozaiky“
o klientovi. Zvláště u mladších, například studujících klientů nám může pomoci
rozklíčovat různé situace, kterým bychom bez kontextu či informací od rodiny
neporozuměli.

Rodinná terapie věnuje pozornost celé rodině, ne pouze jedinci. Umožňuje členům
rodiny v bezpečném prostředí posdílet pocity, problémy, myšlenky a zážitky. Při
rodinné terapii se klade velký důraz na spolupráci celé rodiny a vnímavost k daným
problémům, které se v terapii řeší. Jak jsem již uváděla výše je spolupráce s rodinou
klienta velmi důležitá. U studujících klientů, kteří jsou v kontextu této práce
nejdůležitějšími může být spolupracující rodina obrovskou pomocí a podporou jak pro
klienta, tak pro pracovníka. S klientem můžeme naplánovat velkou spoustu úkolů a mít
přesně stanovené cíle, ale domnívám se, že s podporou rodiny a celkově i okolí klienta
dostane spolupráce ten správný směr.

Skupinová terapie
Domnívám se, že v kontextu mladého člověka nemocného schizofrenií je skupinová
terapie důležitou součástí léčby. Obecně se uvádí, že je skupinová psychoterapie
jednou z nejvýznamnějších a nejúčinnějších forem psychosociální pomoci. Ve většině
případů bývá intenzivnější a efektivnější, což je právě to, co mladý člověk na počátku
nemoci potřebuje. Při práci s klientem ve skupině se využívá skupinové dynamiky,
klient se snaží zařadit do skupiny, zapadnout, získat sociální kontakty. Mnohdy tedy
přirozeně dochází k větší aktivizaci klienta. Klient není pouze pasivní příjemcem, ale je
nucen skupinou na sobě pracovat, rozvíjet se, posunovat své hranice, vystupovat ze
svojí komfortní zóny. Celkově je ve skupinové terapii kladen velký důraz na aktivitu
člena skupiny a jeho otevření se skupině, zpětnou vazbu od členů skupiny, skupinovou
soudržnost a skupinové napětí. V případě mladých lidí je sociální kontakt ve
vrstevnické skupině důležitý. Je vhodný jak k učení se od druhých, tak k nácviku
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sebeprezentace před ostatními, sebereflexe. Pomáhá pomalu nalézt ztracené
sebevědomí. Nejvíce žádoucí z důvodů neupadnutí do izolace a celkového uzavření
klienta.

Při léčebných intervencích je žádoucí dávat velkou pozornost potřebám klienta. Podle
mého názoru je důležité propojení všech tří složek léčby. Farmakoterapie,
psychoterapie a následné psychosociální rehabilitace, která klade velký důraz na
naplňování potřeb klientů. Proto se v následující kapitole zabývám psychosociální
podporou. Psycholožka Malá (2008) uvádí jako vhodný doplněk pro psychoterapii
mladistvých pracovní terapii.

2.3.5.3 Následná léčba – psychosociální rehabilitace, podpora
člověka se schizofrenií
Studijní texty nazvané Psychiatrická rehabilitace (2005,s.20) popisují psychosociální
rehabilitaci jako:„Naplnění potřeb úzce souvisí s kvalitou života.. Aby mohla být
zvyšována kvalita života duševně nemocných je nutné znát jejich potřeby a snažit se o
jejich naplnění“.49

Jean Pierre Wilken (1999,s.2) definuje termín psychosociální rehabilitace jako:“mnoho
různých pohledů a metod, které mají za úkol zlepšení života psychosociálně
zranitelných lidí a přispět k jejich většímu zapojení do společnosti“50

Proto, abychom zvolili vhodný přístup ke konkrétnímu klientovi, musíme nejdříve jeho
potřeby správně rozpoznat. Potřeby lidí s psychotickým onemocněním se, jak už
kapitola sama naznačuje, budou v něčem lišit od potřeb „zdravých“ lidí.
Máhrová a Venglářová (s.10, 2008) uvádí, že: „Psychosociální přístup vychází
z Freudovy teorie osobnosti, ale zároveň zdůrazňuje důležitost interakce jednotlivce
s prostředím, zvláště s rodinou“51

49

PSYCHIATRICKÁ REHABILITACE - Studijní texty. Cmhcd, Rino Institute Noord-Holland
WILKEN J.P. – Komplexní přístup k psychosociální rehabilitaci
51
MAHROVÁ, G.; VENGLÁŘOVÁ, M. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním
50
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2.4 Psychosociální podpora studenta vysoké školy se
schizofrenii
V této kapitole a dalším textu se budu zabývat užší skupinou lidí s onemocněním
schizofrenií, kterou vymezuji níže. Vycházím převážně ze své osobní pracovní
zkušenosti s prací se studenty vysokých škol se schizofrenií v ambulantním zařízení
sociálních služeb Občanského sdružení Baobab, které má vymezenou cílovou skupinu
dle zákona 108/206 Sb. Opírám se zde o dlouholeté zkušenosti kolegů a mé praktické
poznatky.

Závažné onemocnění schizofrenií se může vyskytnout v každém věku. Vyšší
pravděpodobnost je ale v období mezi 15. a 25.rokem. Jde o období, kdy se mladý
člověk – student nachází v období profesní přípravy – vzdělává se. Pokud mladého
člověka v tomto období zasáhne duševní nemoc, může být kontinuita jeho studijní
dráhy přerušena, nemusí to ale vždy znamenat ukončení studia.
Jako vysokoškolských studenta se schizofrenií označuji mladého člověka na přelomu
pozdního adolescentního věku a mladé dospělosti. Z mé zkušenosti jsou to studenti ve
věku od 23 do 35 let. Na tuto skupinu se zaměřuji z důvodu ukončení středoškolského
studia a počátku studia na vysoké škole. V tomto období se také často začínají
projevovat první známky schizofrenie, a tudíž začíná vznikat potřeba studentů VŠ se
schizofrenií získat odbornou podporu.

2.4.1 Příklad dobré praxe – Holandsko – Hanze University
Groningen
Systém psychosociální podpory, který považuji za velmi propracovaný, funguje
například v Holandsku. Využití komunitních služeb v oblasti vzdělávání pro mladé lidi
s duševním onemocněním představil na konferenci v dubnu 2012 v Brně O.s. Práh Lies
Korevaar, který působí na Hanze University Groningen v Holandsku. Dle jeho slov na
výše zmiňované universitě studuje odhadem asi 25000 studentů z nichž přibližně 6%
(1500 studentů) trpí duševním onemocněním a potřebuje speciální podporu při studiu
jako prevenci před opuštěním vzdělávacího systému. V rámci psychosociální podpory
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je v prostorách univerzitního kampusu (což se dle výzkumu Korevaara ukázalo jako
vhodné pro dobrou postupnou adaptaci studentů) poskytována služba tzv. Přípravný
ročník a následná ambulantní a terénní podpora.

Přípravný ročník zahrnuje přípravu studentů na budoucí studium. Pomáhá orientaci
studentů v nabídce školy, jejich služeb a budov. Pracovníci společně s budoucími
studenty zjišťují osobní kritéria studenta, pomáhají jim formulovat osobní vzdělávací
cíl, budovat akademické a sociální dovednosti. Velký důraz je v přípravném ročníku
kladen na vytváření strategií pro zvládání zátěžových situací při studiu a podrobnou
analýzu a koordinaci zdrojů studenta. Celý přípravný ročník je koncipován jako
skupinová setkání po dobu 16 týdnů pravidelně 2x týdně po dobu 6ti hodin. Po
přípravném ročníku následuje tzv. ambulantní a terénní podpora.

Ambulantní a terénní podpora je již poskytována každému studentovi individuálně.
Tato podpora obsahuje emocionální podporu, budování akademických a sociálních
dovedností (v této fázi se již dává větší důraz na akademické dovednosti – studijní
dovednosti). Pracovníci podporují studenty i při řešení záležitostí ve věcech ubytování
či trávení volného času, případně pomáhají s žádostmi o finanční podporu při studiu.
Velký důraz je kladen na rozvoj strategií pro zvládání běžných situací spojených se
studiem (zkouškové období, harmonogram akademického roku...). Tato následná péče
zahrnuje i podpůrnou skupinu „Peer Support Group“, která je důležitým předpokladem
pro vytvoření vzájemné podpory. Korevaar uvádí, že ve většině případů je poskytována
v průměru po dobu 2 let s intenzitou setkávání jedenkrát týdně.

Korevaar (2012) uvádí, jako stěžejní faktory úspěchu:
-

psychosociální rehabilitace jako sdílená vize/ filosofie

-

využití odbornosti jak psychiatrické, tak pedagogické

-

snadný přístup ke službě (poskytování služby na půdě kampusu školy)

-

neformální kontakty v prostorách, kde se klient – student neztratí

-

individuální přístup ke klientovi

-

kompletní choose-get-keep program – tento program spočívá v pomoci s vybráním

vhodného oboru studia, podporou a přípravou k přijetí ke studiu a následnému udržení
se ve studiu.

39

Holandský systém vnímám jako velmi zdařilý a funkční. Kladně hodnotím jeho
komplexnost a možnost pracovat s klienty (studenty) přímo ve školním prostředí. Podle
mého názoru je právě univerzitní (školní) prostředí důležitým prvkem při adaptaci
klientů/studentů. Domnívám se, že i „normálnost“, s jakou je dle slov Liese Korevaara
tato podpora studentů s duševním onemocněním na této univerzitě přijímána, je jednou
ze stěžejních podpůrných faktorů.
Z vlastní praxe vím, jak je pro mnohé klienty těžké vracet se s „nálepkou duševního
onemocnění“ zpět do

školního prostředí

a nezažívat pocity méněcennosti

a nepatřičnosti. Domnívám se, že v České republice je zatím výše zmiňovaný systém
podpory jako celek nerealizovatelný. V tuto chvíli neexistuje v České republice vyšší
odborná škola, či univerzita, která by takto komplexně podporovala studenty
s duševním onemocněním.
Jako příklad možného přístupu práce ve výuce vysokoškolských studentů se
schizofrenií uvádím sekci z článku Marcuse Simmonse, koordinátora pro supportive
and disability services na Itawamba Community College, Tupelo Campus, Mississipi,
USA:“Je několik dobrých zásad, kterých se mohou vyučující držet, ve chvíli kdy se
setkávají s problematikou vyučování studentů se schizofrenií. Zcela zásadní
a nejdůležitější pro takového pedagoga je dobrá znalost této nemoci; být si vědom
příčin a příznaků a dostupných způsobů léčby je nezbytné pro vedení smysluplné
diskuse se studenty či rodiči ohledně studijních záležitostí. Omezte množství stresu
během hodin. Pracujte s nemocnými studenty a pomožte jim vytyčit si realistické
studijní i společenské cíle. Pravidelně se setkávejte se studentem či jeho rodinou
a hovořte spolu o otázkách studia, o potížích, o úspěších. V nejvyšší možné míře
podporujte a povzbuzujte interakci mezi studentem s onemocněním a jeho kolegy,
spolužáky.“52 [vlastní překlad autorky této práce]

2.4.2 Vývoj podpory vysokoškolského studenta se schizofrenií –
podporované vzdělávání v České republice
V českém vysokoškolském systému existují různé metodiky, jak pracovat se studenty
se specifickými potřebami. V převážné většině metodik (jako například ve studijní
52

ARTICLESFOREDUCATORS. Dostupné z
http://www.articlesforeducators.com/article.asp?aid=93#.U1vEz1fMez4
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opoře z dubna 2013 Ostravské univerzity v Ostravě nazvané Studenti se specifickými
vzdělávacími potřebami na vysoké škole) lze nalézt kapitoly o tom, jak vytvářet
podmínky pro osoby se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením. Těmto
okruhům se autoři podobných dokumentů věnují podrobně. Studijní opora se zabývá
v menší míře i studenty se specifickou poruchou učení a okrajově, až mizivě,
o studenty s psychickou poruchou. Většina vysokoškolských zařízení jako by
zapomínala na tento okruh studentů, kteří potřebují podporu. Domnívám se, že
důvodem může být dosti zavádějící zdání, že studenti s duševním onemocněním
„nevypadají na první pohled nemocně“, a proto o ně není třeba speciálně pečovat. Tito
studenti podle mých zkušeností bez podpory často nevydrží studijní nápor a vlivem
nemoci nedobrovolně ukončují studium.

Co se týče podpory člověka se schizofrenií, není v tuto chvíli situace v České republice
bohužel jiná ani na poli neziskových organizací. Je smutnou skutečností, že téměř
neexistuje kontinuální podpora pro vysokoškolské studenty s duševním onemocněním.
Většina organizací, jejichž posláním je podpora lidí s duševním onemocněním
(například O.s. Green Doors, O.s. Práh, O.p.s. Bona, O.s. Fokus, O.s. Eset Help),
poskytuje psychosociální podporu studentům v rámci celkového kontextu klienta při
sociální rehabilitaci. V minulosti několik organizací poskytovalo podporu studentům
s duševním onemocněním v rámci podpořených projektů hrazených z evropských
dotací. Vždy se jednalo o podporu po omezenou dobu a po ukončení realizace projektu
tato podpora přestala probíhat. Důvodem je ve většině případů nedostatek finančních
prostředků pro vytvoření a realizaci sociální služby. V minulosti tuto podporu
poskytovaly organizace Ledovec pro region Plzeňský v rámci projektu podpořeného
Evropskými strukturálními fondy a Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky „Myslím, blázním tedy jsem“, o.s. Práh na území Jihomoravského kraje,
o.s.Fokus. V praxi se ukazuje, že krátkodobá podpora je mnohdy nedostatečná. Klient
velmi často potřebuje individuální a dlouhodobou podporu po celou dobu studia, která
reaguje na jeho potřeby v různých fázích studia.

V České republice je v tuto chvíli pouze jedna organizace, která se již od roku 2003
kontinuálně zabývá podporou studentů s duševním onemocněním při studiu, a to
Občanské sdružení Baobab.
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2.4.3 Příklad dobré praxe -Občanské sdružení Baobab a
registrovaná služba Student
V této kapitole velmi stručně popisuji strukturu občanského sdružení, které pracuje
s klienty odpovídající mé cílové skupině Občanské sdružení Baobab vzniklo v roce
1997.

„Posláním Občanského sdružení Baobab je poskytovat podporu lidem s duševním
onemocněním, především psychotického okruhu, aby běžný život zvládali samostatně
a spokojeně. Za samostatný a spokojený život považujeme ten, který žije člověk podle
svých představ a přání, s co možná nejmenší mírou podpory ze strany okolí.“53

Klienti docházející do služby (smluvní vztah dle zákona 108/206Sb.) mohou využívat
Centrum sociálně rehabilitačních služeb, které zahrnuje pobytový i ambulantní
program, službu Ateliér a službu Student. Doplňkovými službami pro Baobab Praha
jsou různé vzdělávací a volnočasové kurzy (anglický jazyk, počítačové kurzy, jóga,
florbal,…), kurz zdravého životního stylu, různě tématické pobyty a turistický klub
Traveler. V období projektovém období 2013 – 2014 realizuje Občanské sdružení
Baobab projekt „Vzděláváním k zaměstnání“ byl podpořen v rámci operačního
programu, který je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních fondů..
Tento projekt je zaměřen na přípravu a uplatnění osob s duševním onemocnění na trhu
práce, a to formou rekvalifikací, vzdělávacích kurzů a psychodiagnostiky.

Pro potřeby této diplomové práce se zaměřuji pouze na registrovanou službu Student,
která pracuje s klienty, kteří odpovídají mé cílové skupině.

2.4.3.1 Registrovaná sociální služba Student - Občanské
sdružení Baobab
„Studovat a přitom bláznit není nic jednoduchého, ale s podporou Studenta to není
nemožné“54
53
54

výňatek ze Stanov o.s. Baobab
Filip – 30let, klient O.s. Baobab a student 3.ročníku bakalářského studia Psychosociálních studii THF, UK
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Občanské sdružení Baobab od roku 2003 kontinuálně poskytuje v rámci registrované
sociální služby Student poradenství v oblasti studia, individuální podporu (patronství)
při studiu a skupinové aktivity (kurzy) zaměřené na studijní a sociální dovednosti.
Cílem služby Student je posilování kompetencí klienta směrem k větší samostatnosti a
následné spokojenosti v oblasti vzdělávání nebo v oblastech, které jsou se vzdělávání
úzce spjaty.
Jako konkrétní cíle služby Student lze uvést:
-

podporu vysokoškolského studenta při zlepšování jeho schopností samostatně
fungovat ve vzdělávacím procesu

-

rozvoj stávajících a objevení nových dovedností klienta, které může uplatnit ve
vzdělávání se, důraz je kladen na schopnost uplatnění dovedností v praxi

-

dosažení nebo zlepšení klientovy schopnosti stanovovat si realistické cíle, které
jsou spojené nejen se vzděláváním ,

-

zlepšení orientace klienta ve formalitách spojených se studiem

-

nácvik fungování ve skupině

-

celkové zvládání nároků spojených se studiem

-

destigmatizace lidí s duševním onemocněním.

Podpora studentů probíhá jak individuální, tak skupinovou formou.

Tzv. patronské schůzky jsou klíčové pro setkávání se klienta s terapeutem.. Probíhají
individuálně (klient – terapeut). Četnost těchto setkání je stanovena podle potřeby
klienta. Minimálně se klient s terapeutem schází 1xtýdně na hodinu. V obdobích, které
s sebou nesou riziko zátěžových situací, jako je zkouškové období, dokončování studia
či zhoršení zdravotního stavu, je možné frekvenci setkávání zvýšit až na každodenní
kontakt s terapeutem. Upřednostňován je kontakt, který probíhá osobně v budově
organizace, avšak, vyžaduje-li to zdravotní stav klienta je možné zvolit takové místo,
kde se klient cítí dobře.

Náplní patronských schůzek je podpora při výběru vhodného studia, výběru vhodného
vzdělávacího programu, přípravě na přijímací zkoušky či provázení studiem a těžkými
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okamžiky, udržení se ve škole, přerušení a následný návrat ke studiu,…). Důležitou
podpůrnou složkou služby (péče) o klienta jsou skupinové aktivity.

Skupinové aktivity jsou zaměřené na trénink studijních dovedností, sociálních
dovednosti studentů s duševním onemocněním. Kurzy probíhají několikrát ročně. Jedná
se o týdenní až čtrnáctidenní celky. Kurz studijních dovedností vytváří simulované
prostředí, které má časovou dotaci a zátěží připomínat studijní zátěž ve škole. Klienti si
tak mohou kromě nácviku praktických dovedností, jako je například trénink organizace
vlastního času, podtrhávání a vybírání důležitých informací v textu či prezentace před
ostatními, vyzkoušet fungování ve skupině. Skupinové aktivity se tedy díky výše
zmíněnému ukazují jako velmi přínosné.

2.5 Postoje veřejnosti k lidem se schizofrenií

- výzkum

Green Doors
Výzkum "Postoje veřejnosti k lidem se schizofrenií" pořízený o.s. Green Doors v únoru
2013 online pomocí služby Perfect Crowd na vzorku 400 respondentů poskytuje určitý
náhled do vnímání schizofrenie a lidí, kteří jsou touto nemocí zasaženi, širší veřejností.
Výzkum ukazuje, že volné asociace dotazovaných se schizofrenií zahrnuje řadu výrazů,
mezi kterými dominují "psychická nemoc" a "rozdvojená osobnost". Ostatní asociace se
více či méně váží k těmto dvěma výrazům a velmi často odkazují na potíže s vnímáním
reality a stavy úzkostí, depresí a strachu u postižených osob.
Za nejčastější projevy nemoci jsou považovány nepředvídatelné změny chování,
halucinace, rozdvojení osobnosti a paranoia, stihomam, strach. Objevují se i odpovědi
jako agresivita, úzkosti, nervozita, sebedestrukce, poruchy koncentrace a myšlení a také
poruchy prožívání a emocí.
S tímto koresponduje charakteristika nemocného, jejímiž hlavními znaky jsou dle
respondentů halucinace, nevypočitatelnost nemocného, roztržitost a obecně podivné
chování.
Dotazovaní shledávají, že schizofrenie ztěžuje či znemožňuje nemocnému zejména
interakci s okolním světem, ať už v rovině komunikační, v samotném vnímání světa či
začlenění se do společnosti a kolektivu. Tyto problémy se pak dle mínění respondentů
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v největší míře negativně promítají do pracovní a tělesné a pohybové oblasti života, dále
pak do osobní, společenské a rodinné sféry.
Poměrně často se vyskytuje názor, že nemoc se navenek nemusí výrazněji projevovat
a nemocný ji může před okolím skrývat.
Drtivá většina respondentů považuje medikaci nemocného za prakticky nezbytnou.
Zajímavým faktem je, že 3/4 respondentů uvedlo, že se již setkalo s tématem schizofrenie
a 1/5 dokonce osobně zná člověka postiženého schizofrenií.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 Šetření v oblasti postojů a přesvědčení
3.1.1 Sonda – forma předvýzkumu
Na základě několika neformálních rozhovorů na téma způsoby psychosociální podpory
studenta vysoké školy se schizofrenií, jsem se rozhodla, že bude účelné zkoumat
postoje několika odlišných skupin. Například vyšlo najevo, že pohled laické veřejnosti
je velmi odlišný od pohledu, který na tuto problematiku zastávají praktičtí lékaři
a studenti.
Před zahájením své práce jsem provedla sběr informací a dat a následně jsem provedla
předvýzkum formou sondy, která mi měla pomoci rozhodnout se, jakým směrem se
ubírat, čemu věnovat větší pozornost a nač se soustředit. . Hendl (s. 49 – 55, 2005)
tvrdí, že: „Někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jako pouhý doplněk
tradičních kvantitativních výzkumných strategií, jiní zase jako protipól nebo
vyhraněnou výzkumnou pozici ve vztahu k jednotné, na přírodovědných základech
postavené vědě .“55
Závěry, ke kterým jsem dospěla po provedení sondy, mě přiměly k zamyšlení
a přepracování celého výzkumu. Zjistila jsem, že i malý vzorek respondentů, kteří by
byli ochotni pravdivě a otevřeně odpovídat na mé výzkumné otázky, je velmi těžké
získat. Provedená výzkumná sonda v podstatě rozprášila má přesvědčení o některých
otázkách a způsobech výzkumu.
Uvědomila jsem si, že pravidlo, které popisuje M. Disman (1993,s.122) „Zatímco
opominutí pilotní studie nás v některých případech nemusí vytrestat vážným
zkreslením, opominutí předvýzkumu je nesmírně riskantní: předvýzkum by měl být
nezbytnou součástí každé výzkumné akce“56 platí a je velmi vhodné ho dodržet.

55
56

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace
DISMAN. M., Jak se vyrábí sociologická znalost
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3.1.2 Výsledky šetření na téma postoje a přesvědčení podle
cílových skupin

3.1.2.1 Obecné definování dotčených cílových skupin
Pro účely tohoto šetření jsem se zaměřila na studenty vysokých škol, kteří mají osobní
zkušenost s onemocnění z okruhu F.20. Jedná se o studenty studující na území hlavního
města Prahy. Dalšími cílovými skupinami jsou obvodní lékaři praktikující v České
republice a laická veřejnost.

3.1.2.2 Cílová skupina studenti vysokých škol se schizofrenií
Cílová skupina studenti vysokých škol se schizofrenním onemocněním o své nemoci
často neradi hovoří. Setkala jsem se i s názory, že nemoc je jejich minulost a nechtějí
se vracet zpět. Jak se ukázalo ve výzkumu, bylo pro mne velmi obtížné tyto studenty
motivovat k rozhovorům. Jednotlivé respondenty této cílové skupiny jsem vybírala
a vedla s nimi strukturovaný rozhovor na základě předchozí znalosti jejich onemocnění
v rámci mého pracovního úvazku koterapeuta a lektora v o.s. Baobab podle zákona
108/2006 Sb. Strukturované rozhovory jsem vedla celkem s deseti respondenty, kteří
odpovídali mojí cílové skupině. Všichni dotázaní respondenti souhlasili s využitím
získaných dat za příslib, že zůstanou zcela v anonymitě a bez jakéhokoliv vodítka pro
další dohledání jejich osoby. Podmínky, které musí respondent splnit: jedinec, který
studuje denní formu vysokoškolského studia a zároveň je osobou mající vlastní
zkušenost s onemocněním ze schizofrenního okruhu. Výzkum se konal v prostorách
organizace O.s.Baobab, na adrese Praha 4, Pujmanové 8. O účast na výzkumu byli
požádáni

klienti

registrované

služby

Student,

kteří

studují

denní

formu

vysokoškolského studia. Před vstupem do výzkumu byli řádně poučeni o rolích, tak,
aby nedošlo k porušení primárního postavení: klient -- koterapeut (sociální pracovník).
Z celého strukturovaného rozhovoru byl pořízen písemný zápis, o kterém byli
respondenti předem informováni. Všichni respondenti se zúčastnili výzkumu
dobrovolně, mohli účast na výzkumu přerušit či ukončit. Této možnosti žádný
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z respondentů nevyužil. Všichni respondenti souhlasili s využitím získaných dat pro
účely této diplomové práce.

Věk respondentů se pohyboval mezi 20-39lety. Nejvíce respondentů bylo shodně ve
věku do 30let (4 respondenti) a ve věku 30-35 (4 respondenti), jeden student byl ve
věku 20-25 let a jeden ve věku 35-40 let.- viz graf věk studentů. Nejvyšší dosažené
vzdělání 6 respondentů maturita, 4 respondenti vysokoškolské vzdělání bakalářského
stupně.

20-25
do 30
30-35
35-40

Graf č. 1: věk dotazovaných respondentů – studentů

V následujících odstavcích popisuji výsledky šetření, podle otázek položených v rámci
strukturovaném rozhovoru u cílové skupiny VŠ studenti s onemocněním schizofrenií.

Všichni dotázaní respondenti studují tzv. humanitní obor. Ani jeden z dotázaných
nestuduje obor technického zaměření. 4 respondenti studují sociální práce, 3 z nich
studují bakalářský stupeň, jeden navazující magisterské studium, jeden z nich sociální
práci se zaměřením na sociální a pastorační práci. 2 respondenti studují medicínu. 3
respondenti studují učitelství (1 specializace pro 1.stupeň, 1, učitelství pro střední
školy,1 učitelství hudební výchovy a anglického jazyka. Jeden z dotazovaných studuje
andragogiku.

Devět z deseti dotazovaných studentů přerušilo studium kvůli psychické nemoci.
Sedm z dotázaných má vytvořen individuální studijní plán. Tři dotázaní studijní plán
nemají. Jeden z respondentů uvedl, že v tuto chvíli na individuálním studijním plánu
spolupracuje se sociálním pracovníkem.
Devět z deseti respondentů využívalo při studiu psychosociální podporu pravidelně,
jeden jí využíval občasně, v případě vlastní potřeby.
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Graf č. 2: Způsob podpory využívané respondenty – studenty

Z výsledků výzkumu je patrné, že většina respondentů - studentů - využívá minimálně
dva odborníky nebo nějakou organizaci pro získání podpory při studiu. Dotazovaní
respondenti nejčastěji využívali služeb o.s. Baobab (8 respondentů), dále o.s. Fokus
(4 respondenti). Dobroduš, psychiatrickou podporu při studiu, psychoterapeuta a školního
psychologa označili jako zdroje podpory při studiu shodně dva respondenti.Jeden
z respondentů nejčastěji využíval při studiu podpory od organizace Eset Help. Další
využil služeb o.s Ledovec Plzeň.
Na otázku, co považují za největší přínos od organizace, jejíž služby využívaly jako
podpory při studiu, sedm studentů hodnotí nejvýše možnost nebýt na studium sám. Jak
upřesnil jeden z těchto respondentů, je důležité mít podporu od odborníka, který není
z lékařského prostředí. Přínosem podle respondentů bylo také plánování času
(4 respondenti) a strukturování učiva (4 respondenti). Kurzy studijních dovedností
zmínili tři dotázaní respondenti. Respondenti též uváděli, že pro ně bylo velmi důležité
mít možnost zeptat se někoho jiného než lékaře na otázky spojené s í(nemoci. Při
rozhovorech mě překvapil fakt, že respondenti, dle jejich slov, často o nemoci s lékařem
vůbec nemluvili, užívali pouze medikaci a nemoci a jejím projevům nerozuměli.)
Respondenti uváděli jako přínosy možnost doprovázení při zařizování záležitostí na
studijním oddělení, doprovodu při státních závěrečných zkouškách, tréninku komunikace
s vyučujícími a nacvičení si prezentace své práce.
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Graf č. 3: V čem vidí studenti největší přínos psychosociální podpory

Závěr ze skupiny studenti VŠ se schizofrenií
Ze strukturovaných rozhovorů se studenty vysokých škol s diagnostikovaným
schizofrenním onemocněním vyplývá, že věk oslovených studentů se pohybuje mezi 20
a 40 lety. Z mého šetření je patrné, že věk na jejich studium nehraje téměř žádnou roli.
Při rozhovorech mě překvapilo, s jakým odhodláním jdou studenti „do boje“ se studiem.
Respondenti mojí cílové skupiny vnímají za nejvíce přínosné při studiu na vysoké škole
podporu odborníka, který není z lékařského prostředí. Dále k výše zmíněnému uvádějí, že
s tímto člověkem mohou diskutovat jak studijní, tak osobní témata. Jako podpůrná se pro
respondenty objevuje možnost hovořit s tímto odborníkem o otázkách spojených
s onemocněním a jeho projevy. Celkově studenti z mojí cílové skupiny hodnotí jako
velmi přínosné to, že nejsou na studium sami, mají podporu. Mnou oslovení respondenti
nejčastěji využívají pro podporu při studiu služeb občanského sdružení Baobab
a občanského sdružení FOKUS. Jako důležitý způsob psychosociální podpory se podle
této cílové skupiny ukazuje plánování času a strukturování učiva. Respondenti shodně
uvádějí jako přínosy možnost doprovázení při zařizování záležitostí na studijním
oddělení, jednání se školou, doprovodu při státních závěrečných zkouškách, tréninku
komunikace s vyučujícími a u, trénink prezentace své práce. Velice mě překvapil fakt, že
studenti jen velmi zřídka využívají jako podporu při svém studiu školního psychologa
a často nemají vytvořen individuální plán svého studia. Domnívám se, že by bylo velmi
zajímavé tento fakt dále prozkoumat. Jako nejvíce limitující ve studiu na vysoké škole
v kontextu onemocnění respondenti uvádějí častou únavu a nemožnost docházet na
výuku vlivem zhoršení onemocnění a strach komunikovat s okolím. Na základě těchto
limitů studenti velmi kladně hodnotí kurzy studijních a sociálních dovedností, kde mají
možnost ve skupině trénovat a připravovat se a znovu nabývat kompetencí a dovedností,
které potřebují pro studium.
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3.1.2.3 Cílová skupina laická veřejnost
Cílová skupina laická veřejnost zahrnuje náhodně oslovené kolemjdoucí na ulici.
Respondenty jsem vybírala náhodným výběrem bez ohledu na věk či sociální nebo
genderové zařazení. Pro tento strukturovaný rozhovor jsem si dopředu stanovila pravidla.
Oslovím 50 náhodně kolemjdoucích lidí, kteří se pohybovali dne 21.1.2014 v čase 15:00
– 18:00 před nákupním domem Palladium na Náměstí Republiky v Praze. Z celé
rozhovoru byl pořizován písemný zápis, o kterém byli respondenti předem informováni.
Všichni respondenti se výzkumu zúčastnili dobrovolně, mohli svou účast na výzkumu
během rozhovoru přerušit či ukončit.
Na úvod každého z rozhovorů jsem pokládala otázku, zda dotazovaný ví, co je to
schizofrenie. V případě kladné odpovědi (8 z 50 dotázaných) jsem s nimi vedla krátký
strukturovaný rozhovor. Všichni respondenti souhlasili s využitím získaných dat pro
účely této diplomové práce.

8
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42

Graf č. 4: Zaznamenané odpovědi na otázku: Znáte nemoc zvanou schizofrenie?

Pouze 8 respondentů z 50 dotazovaných odpovědělo na moji otázku kladně. V dalším
textu uvažuji tedy pouze výpovědi těchto respondentů.
Dotazovaní odpovídali na otázku, zda by dokázali specifikovat studenta se schizofrenií.
Při výzkumu mne zaujalo rozložení vzdělání jednotlivých respondentů a jejich názor na
danou problematiku. Můj předpoklad, že čím nižší vzdělání, tím negativnější přístup ke
studentovi vysoké školy s onemocněním ze schizofrenního okruhu, se nepotvrdil.
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Graf č. 5: Znázornění dosaženého vzdělání respondentů

Šest z osmi respondentů z řad veřejnosti odpovědělo, že mladý člověk s diagnózou
schizofrenního okruhu může studovat vysokou školu. Pouze dva z respondentů
odpověděli, že ne. Respondenti dodávali, že student se schizofrenií může studovat jen
s velkými obtížemi. Objevil se i názor, že student VŠ se schizofrenií může studovat
pouze s podporou nějakého odborníka. Dvě z dotázaných respondentek uvedly, že sami
znají studenty vysoké školy, kteří mají diagnostikováno schizofrenní onemocnění a
studují bez větších problémů. Navazující otázka, jaký druh VŠ může studovat člověk s
diagnózou
z okruhu schizofrenních poruch byla podle mého pozorování pro respondenty složitější.
Vypozorovala jsem, že při této otázce respondenti dlouze přemýšleli. Odpovědi
respondentů byly rozpačité, několik respondentů opravilo svojí odpověď již během
samotného odpovídání na položenou otázku. Tři lidé uvedli, že by si dokázali představit,
kdyby tito studenti studovali školy humanitního typu. Jeden z dotazovaných respondentů
přímo uvedl jako nejvhodnější obor sociální práce, tři uvedli technické obory. Jeden
z respondentů poukázal na fakt vhodnosti technického oboru jako oboru, kde by student
nepřicházel tak často do kontaktu s lidmi a nevyžadovala by se po něm žádná sociální
zdatnost.
Otázka na představu respondentů o následné uplatnění absolventa VŠ s diagnózou
z okruhu schizofrenních poruch vyvolala některým z dotázaných úsměv na tváři. Zazněl
i dotaz, otázka na mne, zda tuto otázku myslím vážně. Na moje kladné odpovědi dotyčný
respondent reagoval sdělením, že následné uplatnění není kvůli nemoci možné. Dva
z respondentů uvedli „nevím, asi žádné“, dva označili jako uplatnění v praxi zaměstnání
informatika, jeden vykonávání zaměstnání sociální pracovníka nebo programátora,
objevilo se i zaměstnání jako asistent pedagoga, pracovníka v sociálních službách
a pomocného účetního. Jeden respondent uvedl, že uplatnění absolventa z řad cílové
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skupiny vnímá jako těžké, spíše by tipoval nižší funkce, kde není potřeba vést ostatní, ale
pouze plnit zadané úkoly. Obecně lze tedy říci, že podle této cílové skupiny jsou vhodné
jako studijní obory humanitního zaměření či technického zaměření.

Mezi nejčastějšími specifiky studenta VŠ s diagnózou z okruhu schizofrenních poruch se
objevila častá absence vlivem strachu docházet do školy nebo vlivem zhoršení nemoci.
Dva respondenti uvedli jako specifikum pomalost. Ve dvou případech se objevilo jako
specifikum špatné soustředění. Jeden respondent uvedl špatnou paměť a neschopnost
pochopit probíranou látku. Respondenti mezi specifiky dále uváděli nutnost dodržovat
určité rituály, nízkou míru frustrace, zhoršenou možnost komunikace s ostatními
a celkovou větší uzavřenost, strach mluvit s vyučujícími a spolužáky, málomluvnost,
uzavřenost a únavu.
Nejčastěji se objevilo, že studenta VŠ s diagnózou z okruhu schizofrenních poruch podle
respondentů nejvíce limituje a omezuje strach obecně a specificky strach z lidí. Jedna
z respondentek upřesnila strach z komunikace s ostatními lidmi. Dalším častým limitem
jsou podle respondentů halucinace, bludy, a paranoidní představy. Pouze jeden
z dotázaných se k této otázce nedokázal vyjádřit. Objevil se i názor, že největším limitem
pro studenta je to, že jsou dva – má více osobností a proto nemůže fungovat. Respondenti
udávali mezi limity i rychle se měnící náladu, neschopnost vnímání reality, nemožnost
být sám sebou – rozpolcení osobnosti, předsudky okolí k nemoci, uzavřenost.

Závěry výsledků z cílové skupiny laická veřejnost
Jak vyplynulo ze strukturovaných rozhovorů s respondenty z řad laické veřejnosti pouze
malá část50 dotazovaných byla schopna (nebo ochotna) říci, že má povědomí
o schizofrenii. V tomto výzkumném vzorku se mi nepotvrdila moje hypotéza, že čím
vyšší má respondent vzdělání, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že má větší povědomost
o této nemoci. Respondenti

souhlasili, že mladý člověk s diagnózou z okruhu

schizofrenních nemocí může studovat vysokou školu. Jako největší limity studenta
vysoké školy s diagnózou z okruhu schizofrenního onemocnění respondenti vnímají
strach studentů z okolního světa, z lidí a komunikace s nimi, dále bludy, halucinace,
paranoidní představy a neschopnost vnímat realitu. Dalším z limitů je podle těchto
respondentů
i časté chybění ve škole vlivem zhoršení nemoci, rychle se měnící nálada, uzavřenosti
a nemožnost být sám sebou. Jako specifika těchto studentů respondenti uvádějí častou
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absenci, celkovou pomalost a špatné soustředění, zhoršenou paměť, nepochopení
probírané látky, nízkou míru frustrace, zhoršenou možnost komunikace s ostatními
a celkovou větší uzavřenost, strach mluvit s vyučujícími a spolužáky, málomluvnost,
uzavřenost a únavu. Nejvhodnější zaměření studia se podle respondentů z řad laické
veřejnosti ukazuje humanitní zaměření. Sociální práce, pedagogika, andragogika,
učitelství. Objevil se i opačný názor jako nejvhodnější obor studia technického rázu –
programátor, informatik. Jako největší výhodu v tomto oboru vidí respondenti v možnosti
pracovat si sám na svých úkolech a možnost nekomunikovat s ostatními. Následné
uplatnění studentů vysokých škol se schizofrenním onemocněním vidí respondenti
v sociální práci, pedagogice, asistentovi pedagoga, programátorovi. Avšak dodávají, že
uplatnění je velmi těžké a častěji ho lze nalézt spíše v nižších funkcích, kde není kladen
důraz na vedení ostatních, spolupráci a nutnost přizpůsobení se.
Při strukturovaných rozhovorech mě překvapilo, že mnou oslovená laická veřejnost jen
velmi málo ví o schizofrenii (9 z 50 dotázaných). Naopak jsem byla překvapena,
v případě, že respondenti věděli o tomto onemocnění jak velké podrobnosti o této nemoci
vědí. Velmi mile mě překvapilo i to, že někteří respondenti uvádějí, že ve svém okolí
znají člověka, který má diagnostikovánu tuto nemoc. Respondenti, se kterými jsem vedla
strukturovaný rozhovor potvrzují fakta zjištěná ve výzkumu občanského sdružení Green
doors (uvádím výše, v podkapitole 2.5).

3.1.2.4 Cílová skupina praktičtí lékaři
Před vlastním výzkumem jsem na internetu vyhledala 10 praktických lékařů, kteří mají
lékařskou praxi v Praze. Tyto lékaře jsem telefonicky kontaktovala s otázkou, zda je
možné krátce pohovořit o tématu studenta vysoké školy se schizofrenií. Tři praktičtí
lékaři se omluvili pro nedostatek času, dva se odmítli k tématu jakkoliv vyjádřit a 5
praktických lékařů bylo ochotno odpovědět na moje otázky (dva z nich telefonicky, tři
byli otevřeni osobnímu setkání). Všichni praktičtí lékaři, kteří souhlasili s vyjádřením se
k danému tématu, poskytli dané informace pouze za příslib, že zůstanou zcela
v anonymitě a bez jakéhokoliv vodítka pro další dohledání jejich osoby. S praktickými
lékaři jsem vedla strukturované rozhovory. Všichni respondenti z řad praktických lékařů,
se kterými jsem vedla strukturovaný rozhovor, souhlasili s využitím získaných dat pro
účely této diplomové práce.
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Respondenti z řad praktických lékařů uvádějí každý zcela odlišnou délku klinické praxe.
Délka praxe jednotlivých respondentů se pohybovala od 5ti do 22let. Zjistila jsem, že
počet studentů vysokých škol s diagnózou ze schizofrenního okruhu v péči zmíněných
respondentů není závislý na počtu let praxe. Nejméně pacientů z mojí cílové skupiny
neměl lékař s nejkratší délkou praxe. Počet pacientů se schizofrenií u lékařů z mojí cílové
skupiny se pohyboval od 2 do 25.
Dva z pěti praktických lékařů by doporučili studentovi z mojí cílové skupiny jako
nejvhodnější humanitní obor. Jako příklad nejvhodnějšího oboru uvádějí respondenti
sociální práci, filosofii, antropologii, teologii. Jeden lékař z respondentů uvedl jako
nejvhodnější technický obor bez nutnosti komunikace s okolím (informační technologie,
strojírenství). Naopak další z respondentů navrhoval metodickou činnost v pedagogice.
Respondenti se shodli, že je třeba vždy uvážit rizika daného oboru v souvislosti
s možností zhoršení zdravotního stavu. Jako jednu z velmi důležitých možností podpory
respondenti uvádějí vlastní funkční rodinu, která má zájem o studenta. Tři z pěti
respondentů uvádějí jako velmi důležité nácviky sociálních dovedností a komunikaci ve
skupině. Jako další způsob psychosociální podpory dva dotazovaní uvádějí možnost
obrátit se na speciálního odborníka, poradce, který studentovi pomáhá se školními
záležitostmi. Respondenti uvádějí mezi další způsoby psychosociální podpory kontakt
s ostatními pacienty ve skupině, podporu při plánování a strukturování času. Jeden
z respondentů zařazuje mezi důležité způsoby podpory kontakt se školním psychologem
a ošetřujícím psychiatrem.

Diskuze k závěrům cílové skupiny praktičtí lékaři
Ve strukturovaných rozhovorech se ukázalo, že oslovení praktičtí lékaři mají ve své péči
pacienty z mojí cílové skupiny. Vyšlo najevo, že počet pacientů z mojí cílové skupiny
v péči praktických lékařů není přímo úměrný počtu let klinické praxe. Respondenti z řad
praktických lékařů doporučují jako nejvhodnější obor studia na vysoké škole pro mojí
cílovou skupinu humanitní obory s důrazem na obory, kdy nehrozí zhoršení zdravotního
stavu vlivem studia. Jako příklad nejvhodnějšího studia se podle respondentů jeví sociální
práce, filosofie, antropologie, teologie, informační technologie a strojírenství. Jeden
z respondentů uvádí jako nejvhodnější metodickou činnost v pedagogice. Jako velmi
důležitý způsob podpory studenta vysoké školy s diagnózou schizofrenie uvádějí možnost
obrátit se na vlastní funkční rodinu, nácvik sociálních dovedností a komunikaci ve
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skupině, odborník či poradce pro studium, který cíleně pomáhá studentovi se školními
záležitostmi. Jako velmi důležité označují respondenti možnost podpory odborníkem při
plánování a strukturování času.
Názory oslovených respondentů z řad praktických lékařů se téměř neliší od mých dvou
dalších cílových skupin.

V další části práce se budu věnovat podrobnému popisu jednoho případu studentky VŠ se
schizofrenií. Chtěla bych tím jak poskytnout čtenáři lepší vhled do této problematiky, tak
vykreslit konkrétní příklady služeb a podpory, jejich příležitosti i úskalí.

3.2 Případová studie o studentovi vysoké školy se
schizofrenií
Všechna jména, která jsou v práci použita, byla změněna kvůli ochraně soukromí
dotyčných osob. Pro případovou studii jsem si vybrala slečnu Marii, které je 28 let.
S Marií jsem se setkala ve svém zaměstnání, v O.s. Baobab, kde pracuji jako koterapeut
a lektor v registrované službě Student od roku 2012. Marie souhlasila s použitím jejího
životního příběhu pro účely této diplomové práce.
Případová studie popisuje celkový kontext klientky a detailněji 16 měsíců naší spolupráce
v rámci služby Student.

3.2.1 Pozadí případu
Marie se narodila v roce 1985 jako prostřední ze 3 dětí v Plzni. Do svých jedenácti let
žila Marie dle svých slov zcela normální život. Navštěvovala mateřskou školu, část
základní školy, všechno bylo v nejlepším pořádku. V tu dobu i jí tížilo jen to, že si rodiče,
podle slov Marie,
„nerozuměli“. Otec byl vnímán matkou spíše jako další dítě než jako partner a opora.
Často pil alkohol i před dětmi, nechodil domů, někdy se doma neukázal i týden. Se
sourozenci Marie vycházela vždy velmi dobře. Cítila se ale často být v jejich stínu,
méněcenná, opomíjená rodiči, jiná. Marie měla pocit, že už v dětství jí nikdo nerozuměl.
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Už od raného dětství měla klientka nejbližší vztah k babičce, která jí byla, a dodnes je,
velkou oporou.
V době kdy jí bylo jedenáct let, se poprvé začala potýkat s psychickou poruchou. Duševní
nemoc, která byla psychiatrem diagnostikována v první fázi jako nespecifikovaná
psychická porucha, měla pomalý nástup a byla plíživého charakteru. Marie si zpětně
uvědomuje, že se u ní objevovaly příznaky, které jí mohly napovědět, že není vše úplně
v pořádku, tenkrát si to ovšem neuvědomovala. Připadala si jiná než ostatní spolužáci,
často odstrkovaná. Marie na sobě nejdříve vnímala obrovskou, ničím nevysvětlitelnou
únavu. Měla neustálou potřebu spát a odpočívat, neměla na nic energii. Později se
přidávaly ostatní příznaky. Marie ztratila zájem o své kamarády, o okolí. Do doby před
propuknutím nemoci měla velké množství koníčků, které pravidelně dělala. Po vypuknutí
nemoci na ně neměla ani pomyšlení. Postupně o sebe také přestala pečovat, nejdříve si
nečesala vlasy, později si je už ani nemyla. Marie vzpomíná na to, že před první
hospitalizací nevyšla z domu i několik dní. Nechtěla se s nikým bavit, nic vědět. Nechtěla
chodit do školy, setkávat se s kamarády. Matka se sice snažila i jí do školy posílat, ale
Marie nebyla toho schopna se do školy vypravit a dojít. Matka po nějaké době vzala
Marii k dětské lékařce, která doporučila návštěvu dětského psychiatra v Praze. Ten
nechal Marii hospitalizovat. Ve věku jedenácti let zažila Marie svoji první hospitalizaci
na dětském oddělení v Bohnicích. Tato hospitalizace trvala podle záznamu psychiatra
šest měsíců. Marie se na ní příliš nepamatuje. Jediné, co si vybavuje, je obrovská školní
třída na dětském psychiatrickém oddělení, kterou musela povinně každý den navštěvovat,
a velké místnosti plné pobíhajících a křičících dětí, víc nic.
Po hospitalizaci se Marie vrátila opět na základní školu, kde s vypětím všech sil
dokončila ročník. Připadala si jako z jiného světa. Spolužáci o její nemoci věděli a dělali
si z ní legraci, že je blázen. Sama zpětně hodnotí, že zažívala kvůli svojí nemoci velké
projevy stigmatizace. Situace pro ni byla neúnosná, a proto do dalšího ročníku nastoupila
již na jiné základní škole. V nové škole nemoc před spolužáky raději tajila, z obav, že by
se mohly posměšky opakovat. V té době začala vnímat, že není schopna se zapojit do
kolektivu a cítila se velmi osamělá, měla strach se sama aktivně bavit se spolužáky. Byla
citlivá, spousta situací se jí dotkla, často kvůli ním brečela a mnohdy nechápala, proč
tomu tak je. Nedokázala si vysvětlit, co náhlý smutek vyvolalo. Měla pocit, že si o ní
spolužáci neustále něco povídají, hodnotí ji, pomlouvají . Přestala jejich společnost
vyhledávat, stáhla se do ústraní a žila si svým vlastním životem.
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Učení dělalo Marii na základní škole velké problémy, rodiče jí, podle jejích slov, vnímali
jako línou holku, která se pořád jen vymlouvá a nechce se učit. Marie si vlivem nemoci
nezvládala zapisovat výklad, bála se chodit do školy, nebyla schopna komunikovat
s učiteli, ani se žáky. Podle svých slov sedávala vždycky raději sama, pokud možno co
nejdále od ostatních žáků. Při zkoušení před ostatními spolužáky ze sebe nebyla schopna
dostat ani hlásku, ve třídě byla kvůli těmto projevům často k posměchu. Po jednom
takovém zkoušení se probudila opět v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Zpětně si Marie
nedokáže vybavit, proč byla hospitalizovaná. Podle záznamů o hospitalizaci se jednalo
o další psychickou ataku duševní nemoci. Tentokrát strávila Marie v léčebně čtyři
měsíce. Opět si pamatuje pouze krátké útržky. Spoustou dětí, nemocniční školu, velké
stromy, bílá lůžka. Víc nic. Marii byly podle záznamů psychiatra změněny léky.
Díky nasazeným vhodnějším psychofarmakům se Mariin zdravotní stav na nějakou dobu
stabilizoval a Marie nastoupila na střední odbornou školu, kde studovala maturitní obor
administrativní asistentka. Tento obor úspěšně absolvovala bez přerušení. Po maturitě si
Marie zkoušela najít práci. Po několika nevydařených pokusech, kdy s ní byl ukončen
pracovní poměr již ve zkušební době, se Marie rozhodla odstěhovat se do Prahy. V Praze
si nacházela příležitostné brigády, kterými se nějakou dobu živila. Stále častěji se ale
setkávala s faktem, že pro své další uplatnění, kterého by chtěla dosáhnout, bude
potřebovat další vzdělání. Rozhodla se tedy, že zkusí vystudovat Vyšší odbornou školu se
sociálním zaměřením. Na této škole Marie zjistila, že jsou v Praze různé organizace, které
pracují s lidmi s duševním onemocněním a které by i jí mohly podpořit. Podporu od
rodiny již kvůli mnoha okolnostem nemohla očekávat.
Ve svých 23 letech, po dvou hospitalizacích, vhodně nasazené farmakoterapii
a pravidelné psychoterapeutické intervenci začala Marie žít v Praze. Dodnes žije
v pronajatém pokoji v bytě spolu s dalšími dvěma nájemníky. Pracuje na zkrácený
pracovní úvazek jako recepční v cestovní agentuře a studuje. Několik měsíců má
partnera, se kterým uvažuje po skončení studií o společném bydlení.

Marii se podařilo bez větších komplikací vystudovat vyšší odbornou školu se sociálním
zaměřením a nastoupit na další studium na bakalářský studijní program sociální
a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě univerzity Karlovy v Praze.
Marie je dlouholetou klientkou O.s Baobab, kde v průběhu spolupráce využívala
postupně všechny registrované služby. Využívá zároveň i jiných organizací, které jí
pomáhají (Fokus, Green Doors).
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3.2.2 První kontakt s klientkou v rámci služby Student
Marie navštěvuje registrovanou službu Student již od roku 2008, kde využívá odbornou
podporu, doprovázení a pomoc při řešení studijních témat v tzv. patronství Za tu dobu
s podporou terapeutky úspěšně vystudovala VOŠ sociálního zaměření.
Marie vyjadřovala na setkáních přání pokračovat ve studiu i přes svoji diagnózu. Má
potřebu dále studovat, aby lépe našla uplatnění na pracovním trhu. Hledala podporu ze
strany odborníků. Chtěla najít někoho, kdo by s ní dokázal plánovat studium a sestavit
reálný harmonogram dotýkající se studijních aktivit a z části i osobního života. Marie
dokázala během doby, kdy pravidelně dochází na patronské schůzky, pracovat v rámci
psychosociální podpory na mnoha tématech. Zpočátku bylo nutné vyjasnit a specifikovat
Mariina přání a cíle, ale také mluvit o biorytmech, které je nutné dodržovat (spánek
v noci, práce a studium ve dne). V rámci spolupráce s Marií jsme řešily její silné stránky,
o které se může opřít a vyhodnocovaly oblasti života, na kterých je ještě nutné
zapracovat. Marie například potřebovala zlepšit komunikaci ve skupině lidí, kteří také
studují vysokou školu a mají diagnostikováno onemocnění ze schizofrenního okruhu a
proto začala navštěvovat skupinové aktivity v O.s. Baobab. Několikrát týdně docházela
do skupiny, kde trénovala sociální dovednosti.
Po čase se ukázalo, že Marie sice chodí do školy, úspěšně plní své studijní povinnosti,
bydlí sama bez rodičů, ale není schopna se o sebe postarat. Neví, jak správně třídit prádlo
do pračky, aby se nezapralo, jak si naplánovat týden v diáři, aby vše stihla a měla čas na
práci, na studium, na kamarády. Všem těmto i jiným činnostem se bylo třeba věnovat.
Marie si je postupně osvojila. Vlivem osamostatnění Marie získávala čím dál tím větší
pocity jistoty, neměla tak často obsesivní myšlenky, které se podle jejich slov před
spoluprací objevovaly téměř každý den. Jistota a nabyté sebevědomí se začínalo více
projevovat i ve školním prostředí. Marie po nácviku v bezpečném prostředí kurzů
dokázala se spolužáky více mluvit, s některými z nich se začala scházet i mimo školu.
Marie spolupracovala s pracovníky registrované služby Student občanského sdružení
Baobab na vyjednání individuálního studijního plánu s ohledem na svá zdravotní
omezení. Výsledkem je, že si Marie nemusí zapisovat přednášky a dostává od
přednášejících dopředu předtištěné materiály, do kterých si doplňuje jen poznámky.
Společnými silami se i Marii a její terapeutce podařilo ve škole vyjednat pouze písemnou
formu zkoušení. Dalším úkolem pro společná sezení bylo společně strukturovat psaní
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bakalářské práce. Bylo nutné strukturovat specifickým způsobem přípravu s ohledem na
duševní onemocnění (rychlost práce, intenzitu, pracovní plán). Spolupráce probíhala i s
vedoucím bakalářské práce, u kterého jsem byla Marie s terapeutkou několikrát společně
práci konzultovat a vyjasňovat si některá stanoviska, která Marie pod vlivem nemoci
chápala jako útok na svoji osobu. Marie nakonec bakalářskou práci dopsala a po velkém
úsilí a předchozích pečlivých trénincích nanečisto před pracovníky Baobabu i obhájila
práci před skutečnou komisí se známkou velmi dobře. S podporou a velkými přípravami
(strukturování učení, zkoušení naučené látky, vymýšlení mechanismů, jak překonat strach
ze zkoušejících) Marie úspěšně zvládla dva předměty ze státních bakalářských zkoušek.
Zbylé dva předměty ještě zbývají dokončit v červnu 2014.
Spolupráce probíhala nejen s klientkou, ale také s jejím ošetřujícím psychiatrem. Ten
Marii ve studiu velice podporuje.
Marie dochází na patronské schůzky průměrně jedenkrát týdně, v případě potřeby
i častěji. Nejčastěji se intenzita setkávání zvyšuje v době před těžkým školním obdobím,
jakým je například zkouškové období, odevzdávání bakalářské práce nebo příprava na
státní závěrečné zkoušky. Klientce se podařilo za podpory i ostatních spolupracovníků
z naší organizace najít místo na otevřeném trhu práce. Pracuje jako recepční a asistentka
v cestovní kanceláři. Nyní se s Marií připravujeme na další část státní bakalářské
zkoušky. Marie dochází do patronství čtyřikrát týdně. Náplní schůzek je strukturování
času zbývajícího do zkoušky (cílené plánování odpočinku a času věnovanému učení),
příprava a nácvik na dotazy a flexibilní odpovídání na otázky pokládané zkoušejícími.
Velkou část času zabere také práce se strachem a hledání mechanismů, jak celou situaci
dobře zvládnout.
Před začátkem spolupráce s organizací klientka spolupracovala pouze s psychiatrem.
S ním pracovala na stabilizaci svého zdravotního stavu, výběru a vhodné dávce
psychofarmak, což vedlo k rychlé stabilizaci psychického stavu. Během studia začala
Marie spolupracovat s několika organizacemi, které podporují duševně nemocné. Chodí
na podpůrné skupiny, job setkání. Několikrát navštívila kurzy sociálních a studijních
dovedností. Navštěvuje také nejrůznější volnočasové aktivity. Sociální status klientky
proto nebyl téměř ovlivněn. Podle mého názoru díky tomu může klientka s podporou dále
studovat na vysoké škole.
Díky psychoterapii a práci psychiatra, kam pravidelně dochází, se zdá být vyrovnanější,
pomalu řeší svoje témata, která jí tíží. Nemá tak časté obsesivní myšlenky.
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Marie má po šesti letech velmi intenzivní spolupráce jasně stanovený cíl - chce
dostudovat bakalářské studium -, kterého ví, jak dosáhnout. Po malých krůčcích se k
němu přibližuje.

3.2.3 Diskuze k případové studii
Na případové studii se ukázalo, že odpovědi ze strukturovaných rozhovorů z řad laické
veřejnosti a praktických lékařů korespondují s vnímáním Marie. Student s diagnózou ze
schizofrenního okruhu může studovat vysokou školu. Je třeba velké podpory ze strany
odborníků i vstřícnost školy. Případovou studií jsem sledovala život Marie a její studium
před začátkem poskytování psychosociální podpory, zachytila jsem premorbidní příznaky
i pocity Marie při hospitalizacích.
Vlivem využívání psychosociální podpory se Marie opět naučila velkou řadu dovedností.
Postupně znovu obnovila své kompetence k samostatnému životu i studium. Dokázala se
naučit naplánovat si svůj čas, rozdělit ho vhodně na studijní, pracovní a volný čas.
Dokázala najít mechanismy, které jí pomáhají překonat strach ze spolužáků
a vyučujících. Dokázala se zařadit do pracovního procesu a začít samostatně bez podpory
rodiny či sociálních pracovníků žit.
Otázkou pro mne zůstává, jak bude vypadat Mariin život za několik let, v případě, že
zcela přestane využívat psychosociální podpory. Do jaké míry jí podpora, kterou zažila
naučila samostatnému životu.

3.3 Diskuze zjištěných výsledků
3.3.1 Hodnocení přístupů podle specifických skupin
Všechny cílové skupiny mají velmi podobné názory na danou problematiku.
Nejvhodnějšími obory vysokoškolského studia pro studenta se schizofrenií jsou podle
respondentů obory humanitní. Někteří dotázaní uvádějí i technické obory, které
vyzdvihují pro možnost nemít tak častý sociální kontakt. Respondenti z řad praktických
lékařů poukazují na vhodnost vybrat studium i v souvislosti se zhoršením onemocnění.
Jako nejpřínosnější způsob psychosociální podpory respondenti vnímají podporu
odborníka z nelékařského oboru.
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3.3.2 Obecný souhrn poznatků
Obecně z mých šetření a z mé zkušenosti s Marií a z jejího příběhu, lze říci, že
nejvhodnější způsob psychosociální podpory je možnost konzultovat s odborníkem, který
není z řad lékařů. S tímto odborníkem pracovat na strukturování času a plánování učiva.
Jako velmi významná podpora pro vysokoškolské studenty se ukazuje možnost
absolvovat kurzy studijních a sociálních dovedností. Obecně lze tedy říci, že soustavná
podpora, týkající se možnosti docházet k odborníkovi, se kterým je možné řešit
komplexně kontext studia a nemoci v kombinaci s přístupem odborného lékařepsychiatra, užívání psychofarmak možnosti pracovat na zlepšení či zmírnění nemoci
v rámci psychoterapie a povědomí lidí v prostředí školy Marie jsou pravděpodobně
nejvhodnější kombinací způsobu psychosociální podpory pro studenty vysokých škol
s diagnostikovaným schizofrenním onemocněním.

3.3.3 Diskuse k dosaženým poznatkům
Uvědomuji si, že jde o průzkum velmi malého rozsahu a nelze stanovit jednoznačné
závěry. Další zkoumání v této oblasti by jistě mělo zahrnout přístup, povědomí a postoje
spolustudujících (peers), odborníků z řad pracovníků občanských sdružení, kteří se
studenty VŠ dlouhodobě pracují, vyučujících a rodinných příslušníků.

3.3.4 Závěry pro praxi
Má zkušenost a výsledky provedených šetření poukazují na potřebu vytvoření
podrobného manuálu pro práci s cílovou skupinou studentů vysokých škol
s diagnostikovaným schizofrenním onemocněním. V mé další praxi bych ráda s pomocí
dalších odborníků tento manuál vytvořila.
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ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo předat komplexní pohled na jedince - studenta vysoké školy
s diagnostikovaným onemocněním z okruhu schizofrenních poruch. Poukázat na potřeby
těchto studentů a ukázat možnosti psychosociální podpory při studiu a to jak z pohledu
České republiky, tak v zahraničí. V této diplomové práci jsem se pokusila shromáždit
informace

o

způsobech

psychosociální

podpory

studenta

vysoké

školy

s diagnostikovanou schizofrenií.

V první části jsem nastínila problematiku duševního onemocnění jedince a zvláště
schizofrenie, zejména jeho příčinami, druhy a prevalencí a také léčby. S ohledem na to,
že v ČR jsou nejčastějšími způsoby léčby farmakoterapie a psychoterapie, uvádím právě
je jako nejdůležitější. Vzhledem k zaměření práce jsem se věnovala také popisu tzv.
následné péče o člověka se schizofrenií a psychosociální rehabilitaci jako jedné z metod
této následné péče. V práci jsem uvedla potřeby jedince se schizofrenií a způsoby
naplňování těchto v rámci následné péče. Dále jsem uvedla čtenáře do vývoje takovéto
podpory u nás a v zahraničí, konkrétně v Holandsku, a to pomocí konkrétních příkladů
dobré praxe.

Ve druhá části práce jsem si dala za úkol popsat výsledky mého vlastního šetření
v oblasti postojů a přesvědčení týkajících se vysokoškolských studentů se schizofrenií.
Tato konkrétní práce vyšla z mého profesního přesvědčení, že další nepříznivý dopad pro
psychicky nemocného adolescenta má i fakt, že většinová společnost často pohlíží na tuto
skupinu obyvatel jako na „blázny, podivíny“, což z nich činí předmět stigmatizace a
předsudků, nepotvrzených osobních hypotéz. Mé šetření bylo sice malého rozsahu,
nicméně mi dovolilo nahlédnout do dané problematiky z pohledu tří odlišných
společenských skupin: samotných studentů s onemocněním, z pohledu praktických lékařů
a z pohledu laické veřejnosti. Výsledky byly zčásti očekávané, našly se však i pro mne
překvapivé výpovědi a zjištění, například to, že studenti vysokých škol se schizofrenií
často nemluví se svými lékaři o samotné nemoci, či že někteří členové laické veřejnosti
mají poměrně vstřícný postoj k možnostem studia schizofreniků a jejich uplatnění.
Naopak, jak se dalo očekávat, velká část respondentů z oblasti veřejnosti o schizofrenii
měla obecně malé nebo žádné povědomí.
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Za nejcennější pro lepší vhled do postavení a života vysokoškolského studenta
s onemocněním schizofrenií jistě považuji závěrečnou část diplomové práce, ve které
jsem se snažila popsat případ Marie (studentky, která má diagnostikovanou schizofrenii),
se kterou jsem sama spolupracovala v rámci poskytované služby Student Občanského
sdružení Baobab po dobu více než 16ti měsíců.

Jsem přesvědčena o tom, že podporující a přijímající prostředí může mladému člověku velmi
významně pomoci zmírnit dopady psychického onemocnění a může ho podpořit v jeho další
aktivní činnosti a v dalším osobním růstu. Jsem si vědoma, že dané téma by si zasloužilo
mnohem podrobnější a kvalifikovanější výzkum, než jaký je možno podat v rámci diplomové
práce. Věřím však, že můj příspěvek byl přínosný, dosud jako jediný mně známý, pokus o
podání ucelenějšího pohledu na potřeby a podporu těchto potřeb v životě studujícího
s diagnostikou schizofrenie v ČR. Z osobního profesionálního hlediska byla pro mne práce
velmi důležitá, poskytla mi prví podklady a podněty zvláště pro mé budoucí snahy o poskytnutí
lepších informací a rad pro lidi, kteří se studenty vysokých škol se schizofrenií při studiu
přicházejí do styku, tj. rodina, vyučující, spolužáci, přátelé, pracovníci škol atd.
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