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Úvod 

Mladý člověk s diagnózou duševní nemoci většinou zažívá první symptomy v rámci 

rodinného kruhu. Rodina a jeho blízcí jsou nezbytně vtaženi do péče a podpory, často 24 

hodin a 7 dní v týdnu. Prožívají s mladým člověkem jeho symptomy a organizují podporu, ať 

už lékařskou nebo psychosociální. Některé hospitalizace se odehrají nedobrovolně, což občas 

vytváří podhoubí pro různé konflikty. Po odeznění příznaků se starají rodiče o blízkého doma, 

snaží se jej motivovat k činnosti a podporují jej v návratu do sociálních vztahů.  

 

Práce s rodinou 

Pracovník pracuje s rodinou v duchu metodiky psychosociální rehabilitace (Wilken, 

Hollander, 2005) tzv. práce v triádě. Triádu tvoří: profesionál –rodina – klient. Rodina, která 

poskytuje podporu uživateli, je spojenec profesionála. 

1. Předpoklady pro práci s rodinou: 

a) Uživatel žije v rodině nebo rodina a vztahy s rodiči jsou pro uživatele velmi důležité. 

b) Uživatel dá souhlas s kontaktováním rodinných příslušníků. Souhlas může uživatel 

odvolat, pak by pracovník neměl rodinné příslušníky kontaktovat. Situaci by měl 
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reflektovat s uživatelem a směřovat k obnovení spolupráce s rodinou. V případě, že 

rodinní příslušníci jsou určeni jako kontaktní osoby pro případ krize (ohrožení zdraví 

uživatele, ohrožení jiných osob) a nastane krize, tak pracovník jedná tak, aby 

minimalizoval možné riziko a rodinné příslušníky kontaktuje.  

 

 

 

 

2. Cíle práce s rodinou: 

a) Vybudování spojenectví – Pracovník kontaktuje rodinné příslušníky, co nejdříve je to 

možné, představí se jim, vymezí svoji úlohu, zorganizuje společnou schůzku a udržuje 

pravidelný kontakt s rodinou uživatele (např. 1x měsíčně, 2x do roka), pokud není 

uživatel nebo rodinní příslušníci proti. Pracovník se zajímá o jednotlivé potřeby 

rodinných příslušníků. 

b) Podpora při dosahování cílů uživatele – Pracovník s uživatelem a rodinnými 

příslušníky hovoří o společné činnosti, cílech, realizaci plánu uživatele. Cílem je, aby 

rodinní příslušníci dosažení cílů podporovali a nebránili mu, což se někdy může stát. 

Např. Uživatel si přál změnit práci. Udělal s pracovnicí plán na hledání jiného 

zaměstnání. Když to řekl doma, tak mu maminka řekla, že to dělat nebude a uživatel 

plán zrušil. 

c) Edukace rodinných příslušníků – Pracovník informuje rodinné příslušníky o duševní 

nemoci (pozitivní/negativní symptomy, kognitivní deficit, etiologie onemocnění), 

metodě psychosociální rehabilitace, procesu zotavování, prevenci relapsu. Při edukaci 

uvádí názorné příklady z praxe. Využívá materiály jako brožurky určené prof 

uživatele a rodinné příslušníky, webové stránky (např. www.stopstigma.cz). Informuje 
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rodinné příslušníky o psychoedukaci v PL Černovice, podpůrné skupině ve Sdružení 

Práh, občasných psychoedukačních seminářích v PK Bohunice. 

d) Spolupráce při krizových situacích – Pracovník se souhlasem uživatele angažuje 

rodinné příslušníky v protikrizovém plánování (viz. Metodika protikrizového 

plánování). V případě potřeby se s rodinnými příslušníky kontaktuje, i když není 

protikrizový plán uzavřen. 

e) Zlepšení rodinné atmosféry a snížení stresu - Rodina hraje důležitou roli v životě 

uživatele z hlediska stresu. Atmosféra v rodině může zvyšovat nebo snižovat stres 

uživatele, motivaci atd. V případě atmosféry v rodině se pohybujeme mezi dvěma 

extrémy tzv. hyperkriticismem (rodina příliš kritizuje svého člena rodiny s duševním 

onemocněním) a hyperprotektivitou (rodina příliš ochraňuje, může přebírat iniciativu a 

nedovoluje uživateli dělat nějaké činnosti).  

Hyperkriticismus – Rodina kritizuje uživatele před pracovníkem, že nic nedělá, že je 

neschopný, nic se mu nechce. Pracovník hovoří s rodinou o jejich očekáváních od 

uživatele, o současném stavu uživatele a co je reálné dosáhnout. Pracovník  edukuje o 

nemoci především o negativních symptomech (ztráta vůle, apatie), kognitivním 

deficitu (potíže s plánováním činnosti). Pracovník vyjadřuje pochopení pro členy 

rodiny, kteří kritizují např. „Dovedu si představit, že je pro vás těžké vidět svého 

blízkého, že nyní nic nechce.“ Nabízí reflexi, dodává naději. Např. „Zkoušeli jste se na 

svět podívat jeho očima?“. „Nikdo nemůže říci, jak to celé dopadne, výzkumy ukazují, 

že mnoho lidí se během delší doby zlepší v mnoha oblastech. Někdy to chce čas a 

trpělivost“ 

Hyperprotektivita – Rodina se příliš stará o uživatele a nedovoluje mu dělat některé 

činnosti, byť si je uživatel potřebuje trénovat. Např. Pracovník má plán s uživatelem 

na praní, s pracovníkem již činnost natrénovali, ale když je doma maminka, tak 

uživateli prát nedovoluje. Vysvětluje to tak, že uživateli to dlouho trvá a ať si raději 

odpočine. Pracovník společně s maminkou a uživatelem proberou plán a zkusí 
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maminku nějak zaangažovat v plánu, vysvětlí mamince důležitost cíle pro uživatele 

(zlepšení samostatnosti, zvýšení sebevědomí), trénují s maminkou společně. 

 

 

 

 

 

 

3. Náročné situace:  

a) Různá přání rodinných příslušníků a uživatele – Pracovník musí někdy čelit 

různým očekáváním od spolupráce, přáním rodinným příslušníků a uživatele. 

Pracovník prodiskutuje různá očekávání, dbá na to, aby vyjádřili všichni členové 

rodiny.  Pracovník si uvědomuje, že nemusí dojít k závěru na jedné schůzce, ale 

některá rozhodnutí lze udělat později a prodiskutovat je ještě jednou po nějaké době. 

b) Uživatel či rodinný příslušník  se snaží získat pracovníka na svoji stranu - Rodiče 

uživatele mohou mít tendenci pracovníka získávat k zaujetí postoje „ten náš potomek, 

to je hrůza“. Např. „Slyším, že je to pro vás hodně těžké. Dovedu si představit, že je to 

pro vás nepříjemné“. Uživatel může mít tendenci získat pracovníka k postoji „ty moji 

rodiče jsou strašní, jak s nimi mám žít?“. Pracovník reflektuje situaci, svoje pocity a 

myšlenky a nepřiklání se k názoru blízké osoby, empaticky naslouchá, vytváří prostor 

pro vyjádření emocí blízkých osob. Pro reflexi může pracovník využít rehabilitační 

poradu, multidisciplinární tým nebo supervizi. 
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4. Vedení rozhovoru s uživatelem a jeho blízkými osobami 

a) Vedení rozhovoru s blízkými osobami za přítomnosti uživatele -  Pracovník se 

při vedení rozhovoru s rodinnými příslušníky řídí stejnými zásadami jako při 

jakémkoliv rozhovoru (viz metodika vedení rozhovoru). Pracovník se dopředu 

domluví s uživatelem, které informace může s blízkými osobami sdílet a o kterých 

by mluvit neměl.  Pracovník reflektuje svoji loajalitu s uživatelem a cíleně se 

zaměřuje také na vyjadřování empatie k blízkým osobám. V situaci uživatele a 

blízkých osob nejde o „pravdu“ ani hledání viny, ale je dost pravděpodobné, že se 

všichni necítí dobře, ale nedovedou situaci řešit. Pracovník se zaměřuje na 

usnadnění komunikace mezi blízkými osobami a uživatelem, přináší svoje reflexe 

k dané situaci. Zajímá se o potřeby všech zúčastněných. Pokud blízké osoby řeší 

s uživatelem nějaký problém, tak se pracovník se drží principu „stranění všem“, 

zajímá se o názory všech zúčastněných v rozhovoru. Vyjadřuje pochopení pro 

všechny strany, podporuje diskusi, přispívá svými nápady a názory, podporuje 

hledání řešení mezi zúčastněnými stranami a snaží se vést rozhovor k řešení 

přijatelnému pro všechny strany.. Např. „Slyším, že pro všechny je nepříjemná 

situace kolem ranního vstávání. Vám (obrací se na rodiče) je nepříjemné, když Vy 

(obrací se na uživatele) spíte do 11 a nic pak doma neuděláte a Vám (obrací se na 

uživatele) je nepříjemné, když jej vy (obrací se na rodiče) budíte a často opakujete, 

že doma nic nedělá. Situace se často opakuje a chtěli byste to nějak vyřešit. Co už 

jste vyzkoušeli? Co byste ještě mohli vyzkoušet? Další možnosti: „Co navrhujete? 

Jak myslíte, že by se to dalo vyřešit přijatelně pro vás všechny?).“ Ve výjimečných 

případech jako je ohrožení zdraví uživatele či jiných osob, majetku se staví za 

jeden názor.   
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b) Vedení rozhovoru s blízkými osobami bez uživatele – takové situace mohou 

nastat, když např. uživatel nepřijde do dílny a nebere telefon, v krizových 

situacích, když pracovník domlouvá schůzku s uživatelem a blízkými osobami, 

když se blízké osoby samy ozvou pracovníkovi, když se pracovník představuje 

blízkým osobám (může to proběhnout za přítomnosti uživatele nebo bez 

přítomnosti uživatele po telefonu). Pracovník má dopředu vyjednané s uživatelem, 

jaké informace s blízkými osobami může sdílet a jaké si uživatel sdílet nepřeje. 

Někdy však mohou nastat situace, které nejdou dopředu vyjednat (např. jednání 

během krizových situací), i když má pracovník s uživatelem protikrizový plán. 

Pracovník si dává pozor, aby nesdílel více informací rodinnými příslušníky, než je 

nezbytně nutné.  

 

 

 

 

5. Průběh setkání 

Pracovník se domlouvá s klientem, jak rodinu kontaktuje, zda ji kontaktuje sám klient nebo 

pracovník nebo společně. Domlouvají se zhruba na průběhu setkání.  

Zpřítomňování rodiny na setkání – v případě, že klient nechce pracovat přímo s rodinou, ale 

téma rodiny vnáší, tak pracovník záměrně pokračuje v práci s rodinou během setkání 

pracovníka a klienta prostřednictvím dotazování se na klienta na to, co by na určité věci, které 

se probírají, říkali nepřítomní (ale třeba důležití členové rodiny). 

Struktura setkání 
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1) Přivítání a představení svojí role - pracovník se představí rodinným příslušníkům, 

rámcově představí službu, sdělí důvod setkání, zdůrazní užitečnost pomoci a podpory pro 

všechny přítomné.   

 

2) Domluva na časovém rámci, zjištění očekávání účastníků setkání – pracovník 

připomene předem domluvený časový rámec setkání. Většinou je dobré, aby setkání trvalo 1,5 

hodiny, pokud je přítomno více než 2 lidé. Je nutné brát ohled na kognitivní deficit klienta a 

jeho sociální dovednosti. Pracovník zeptá všech, jaké mají očekávání od prvního setkání. 

Nezapomenu na nikoho, snaží se dát přednost těm, kteří na setkání přijít nechtěli (pokud se 

setkání účastní) a dá jim prostor, aby promluvili o své nechuti se setkání zúčastnit. Pokud to 

lze, tak je ocení za to, že přese všechno nakonec přišli.  

 

3) Domluva na obsahu setkání – na základě zjištěných očekávání pracovník domlouvá 

obsah setkání. Snaží se najít nějaký průsečík mezi přáními a potřebami zúčastněných. Pokud 

takový průsečík není, tak se jej snaží vytvořit. Může klást otázky týkající se spokojenosti se 

setkáním např. co bychom měli dělat, abyste po skončení setkání odcházeli domů spokojení? 

 

4) Průběh setkání – během setkání moderuje pracovník rozhovory mezi zúčastěnými, 

vyvažuje případné neshody, upřesňuje možná sdělení, drží téma, dbá na dosažení 

domluveného cíle a naplnění obsahu setkání.  

5) Shrnutí - na konci pracovník shrne obsah setkání, a pokud došlo k nějakým dohodám, tak 

je zopakuje. Na konci ocení přítomné za společné zapojení, domluví se na další spolupráci. 

 

Psychoedukace rodiny – předávání informací o nemoci. Rodiny často potřebují vědět 

informace vztahující se k duševní nemoci nebo si je potřebují ověřit, často také potřebují 

pochopit projevy nemoci v rámci individuálních projevů jejich blízkého. Pracovník edukuje 

osoby blízké jak obecně (na základě dostupných příruček, knih), tak i specificky tj. společně 
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s uživatelem a jeho blízkými probírají symptomy nemoci, léky, vedlejší účinky léků, 

protikrizový plán, tak aby všichni měli aktuální informace o nemoci a jejím průběhu.  

 

Závěr: 

Rodina je nezbytným partnerem poradce-casemanagera při spolupráci s mladým člověkem 

s duševní nemocí a často je také sekundární cílovou skupinou, která je zatížena průběhem 

duševního onemocnění.  

Pracovník se neustále vzdělává a rozšiřuje svoje schopnosti a dovednosti pro práci s rodinou 

na základě sebevzdělávání. Důležitá je schopnost udržet komunikaci se všemi členy rodiny.  

 


