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1 Úvod
Dobrý den z Ledovce!

Držíte v rukou Příručku podporovaného vzdělávání, určenou žákům a studentům, kteří se potýkají 
s psychickými potížemi nebo duševním onemocněním. Příručka je určena také jejich blízkým – 
především rodičům, spolužákům, ale i učitelům.

Jejím úkolem je přispět k tomu, aby žáci a studenti, kteří mají potíže psychického či psychiatrického 
rázu, dosáhli takového vzdělání, které odpovídá jejich schopnostem, nehledě na to, jaký osobní či 
sociální handicap jim jejich stávající zdravotní problém aktuálně přináší.

Pokusili jsme se tuto příručku vytvořit jako souhrn nejdůležitějších informací, které mohou být v si-
tuaci studenta s širokou škálou možných potíží užitečné buď pro něj, nebo pro jeho okolí.

Příručka například popisuje, jak se projevují nejčastější psychické potíže nebo duševní onemocnění 
a jak je lze rozpoznat. Přináší však také základní instrukce, jak s těmito potížemi naložit, na koho 
nebo na jaké instituce se s nimi obrátit, nechybí zde seznam užitečných kontaktů pro Plzeň a okolí.

Tuto příručku chápeme jako možná vůbec první pokus o systematický příspěvek v ČR k tématu 
vzdělávání mladých lidí, kteří se potýkají s psychickými problémy či duševním onemocněním. V tom 
smyslu vnímáme její nedokonalost a jsme vděční za jakékoli připomínky k jejímu obsahu i formě.

Za tým autorů,
Martin Fojtíček ředitel Ledovce, o.s.
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2. Podporované vzdělávání
2.1 Co je podporované vzdělávání

Podporované vzdělávání (dále PV) je služba pro lidi s psychickými problémy nebo duševním 
onemocněním, jejich blízké a pedagogické pracovníky, která je poskytována prostřednictvím 
podpůrné sítě zdravotnických, sociálních a pedagogických institucí.
Služba zahrnuje:
1. podporu studenta v dosažení studijních cílů před zahájením nebo v průběhu studia,
2. podporu rodiny a blízkých, kteří představují přirozené zázemí studenta,
3. podporu pedagogických pracovníků v práci se studenty s psychickými problémy nebo duševním onemocněním.

2.2 Cíle služby podporované vzdělávání

Cílem podporovaného vzdělávání je:
a) Podpora studenta
Cílem je poskytovat vhodné podpůrné služby nebo programy žákům a studentům s psychickými 
problémy nebo duševním onemocněním prostřednictvím podpůrné sítě vzdělávacích, zdravotnických 
a sociálních institucí.
b) Podpora pedagoga
Cílem je podporovat pedagogické pracovníky a vzdělávací instituce v práci se studenty s psychickými 
problémy nebo duševním onemocněním:
• prostřednictvím poradenství a nabídky individuálních konzultací
• realizování vzdělávacích modulů, seminářů a workshopů o problematice práce se studenty 
s duševním onemocněním
• poskytováním supervize pedagogickým týmům
c) Podpůrná síť
Cílem je vytvořit, udržovat a posilovat síť vzájemně propojených vzdělávacích, zdravotnických a 
sociálních institucí, které poskytují studentům a jejich okolí efektivní
podporu při léčbě a dosahování cílů v oblasti vzdělání, a to zejména:
• navazováním kontaktů mezi institucemi a profesionály, kteří v této oblasti pracují
• zlepšováním spolupráce a budováním vazeb mezi těmito subjekty
• akcemi pro veřejnost, v nichž se služba prezentuje a v nichž se propaguje myšlenka integrace, 
oboustranné sociální rehabilitace a destigmatizace duševního onemocnění

2.3 Cílová skupina podporovaného vzdělávání

Služba PV je určena lidem s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, kteří by rádi začali 
studovat, vracejí se ke studiu nebo studují a potřebují podporu ve studiu. Dále je služba určena 
jejich rodinám a blízkým, pedagogickým pracovníkům a širší veřejnosti.

Službu  mohou využít:
• žáci posledních ročníků základních škol, žáci odborných učilišť a středních škol, studenti vyšších 
odborných a vysokých škol, kteří čelí potížím ve studiu či přípravě na budoucí zaměstnání v souvis-
losti s psychickými problémy či s duševním onemocněním
• rodiče, zákonní zástupci takových studentů či žáků
• učitelé, kteří se setkávají s takovými studenty či žáky
• spolužáci, blízcí či partneři takových studentů či žáků
• společnost, resp. ta její část, která má zájem na vyrovnání podmínek v přístupu ke vzdělání pro 
lidi s psychickými problémy nebo duševním onemocněním
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3 Pro žáky, učně, studenty
3.1 Psychické potíže 
 
Co to jsou vlastně psychické potíže? Známe je občas všichni. Každý tu a tam prožívá chvíle, kdy 
se cítí nejistě, je nervózní, nesoustředěný apod. Většinou však tyto stavy odezní a člověk se vrací 
do své každodennosti. Pocity jako úzkost, strach, stres a jiné náleží do běžně prožívané reality a 
jsou pevně spjaty s životem každého jedince. Pokud ale přetrvávají, je vhodné se nad nimi za-
myslet a řešit je. Pokusit se rozkódovat, proč se tak cítíme a naopak co nám pomáhá k návratu do 
běžné, „spokojené reality“. Neznamená tedy, že když se pár dní cítíme „pod psa“, trpíme duševním 
onemocněním. Spíše jde o reakci na určité životní děje. 

Tehdy, kdy dlouhodobě selhávají naše „spojnice se světem“, kdy nám realita přijde neuchopitelná, 
kdy jsou problémy již neúnosné, může nastat obava, zda již nejde opravdu o počátek určitého 
duševního onemocnění. 

Rozlišit, zda jde o běžné potíže či počátek větších problémů je často velice ztížené dospíváním 
jedince. Velké množství duševních onemocnění se totiž objevuje právě v této etapě života. 

Období dospívání nebývá (jak nám dospělí někdy s oblibou tvrdí) obdobím pohody a bezstarostnosti. 
Naopak, jedná se o dobu, kdy prožíváme neobyčejně silné pozitivní i negativní emoce. Setkáváme 
se nejen s pocity radosti, ale také bezmoci a ztráty. Uchopujeme svět a tvoříme k němu svůj osobitý 
postoj. Prožíváme dobu plnou zvratů, zažíváme zamilovanost i zklamání ze vztahů, silně prožíváme 
soužití s rodiči, nezřídka velké neshody s nimi (a přitom doteď s nimi bylo celkem k vydržení!) 
a kdovíco ještě.

Tyto bouřlivé události a zážitky však někdy přerostou do situace, kdy pro nás naše emoce přestávají 
být únosné a začínají nás neúměrně zatěžovat. Někdy se dokonce začínají objevovat bez důvodu, 
nevidíme jejich příčiny. Velké množství dospívajících a mladých dospělých naráží v průběhu školní 
docházky a studia na potíže, které ztěžují nejen ten takzvaný vnitřní, ostatními neviděný soukromý 
svět, ale omezují je i v sociálním životě, počínaje vztahy s vrstevníky a školními povinnostmi konče. 
Potíže by neměly být proto považovány za selhání, nebo dokonce chybu jednotlivce. Psychické 
potíže vzniklé z nejrůznějších příčin se často dále rozvíjejí v duševní onemocnění, které život člověka 
ještě více komplikuje. Žáci a studenti relativně často trpí úzkostmi a fobiemi, onemocněním deprese, 
stále častěji se objevují poruchy příjmu potravy, ale i tzv. sebepoškozování a různé závislosti.

Duševní onemocnění (psychické poruchy) jsou velká a různorodá skupina nemocí, pro které jsou 
typické změny v oblasti psychické, ale i fyzické. Mezi psychické příznaky patří změny nálady (smutná 
nálada, euforická nálada), emocí (krátkodobé změny nálady), tělesné příznaky (bušení srdce, třes, 
pocení, žaludeční potíže...) nebo změny v prožívání, chování… Je důležité si uvědomit, že duševní 
onemocnění mohou vypadat různě. Dokonce jedno onemocnění může u dvou lidí vypadat různě a 
mít jiný průběh. Velmi často se může projevovat pouze tělesnými příznaky, takže nemusí být vůbec 
zřejmé, že se jedná o psychickou poruchu.

Psychické poruchy jsou velmi časté, během života nějakou duševní chorobou onemocní každý čtvrtý 
člověk. Proto je pravděpodobné, že to může potkat kohokoli v našem okolí nebo nás samotné. 
V následujícím textu popisujeme, jak některé častější psychické poruchy vypadají, co se s člověkem 
děje, jak se může cítit a jak můžeme duševní onemocnění rozpoznat.

Základní dělení psychických poruch nalezneme v Mezinárodní klasifikaci nemocí – MKN  10. 
Jednu skupinu nejčastěji se vyskytujících duševních chorob s podobnými příznaky tvoří neurózy. 



8

Najdeme v nich více i méně závažné druhy od úzkosti až po kousání nehtů či nadměrné pojídání 
holubů z nosu apod.1

  
3.1.1 Úzkosti  

Úzkost nebo úzkostné poruchy patří mezi nejčastější psychické potíže. Vyskytují se již v mladém 
věku, postihují muže i ženy, ženy však častěji vyhledávají pomoc odborníků. Úzkost je nepříjemný 
citový stav, při kterém převažují pocity napětí a obavy, jejichž zdroj nedovede člověk přesně určit. 
Je důležité si uvědomit, že úzkost a strach patří mezi normální a běžné reakce na řadu situací 
(očekávané zkoušení ve škole, vystupování před skupinou, nové a neznámé nebo nebezpečné situ-
ace atd.). Úzkost je za normálních okolností signálem, který upozorňuje na možné nebezpečí. Toto 
nebezpečí přitom nemusí mít konkrétní obsah. 

Úzkostné poruchy se od běžné úzkosti liší tím, že nepříjemné pocity přetrvávají po většinu dne nebo 
jsou nepřiměřeně silné a neodpovídají situaci. Taková úzkost brání normálnímu fungování 
v životě a dotyčného jedince omezuje. Hlavním příznakem úzkosti je neklid a napětí, pocit 
strachu, obavy, nejistota. Někdy se může úzkost objevit jako následek nepříjemného zážitku 
(autonehoda, znásilnění…).

Míra každý večer usíná s dobrou náladou. Vždyť proč by také ne. Ve škole má slušné známky, 
doma příjemný vztah s rodiči. Rád venčí svého psa, kterému se věnuje nejvíce ze všech. Přesto se 
v noci několikrát probudí a cítí se nejistě, plný obav z toho, co přinese budoucí den. Myšlenky mu 
překotně těkají hlavou, naštěstí je většinou zaspí. Ráno se však cítí strašně. Je unavený, nechce 
se mu ze svého pokoje, natož z domu. Nedokáže se vůbec odhodlat k jakékoliv akci. Bojí se, že se 
něco stane, ale netuší co konkrétně. Nakonec se donutí vyrazit do školy, i když by nejraději zůstal 
celý den v posteli. Ve škole se nedokáže koncentrovat, bojí se zeptat spolužáků, co se stalo při 
matematice první hodinu, kterou zameškal tím, že neměl psychickou sílu vyjít včas z domu. 
Je přesvědčený, že „to“ na něm všichni vidí. Do konce vyučování zbývají ještě čtyři hodiny, které asi 
nedokáže vydržet. Při dějepisu vnímá pouze jak mu buší srdce a těžce se mu dýchá. Na hrudi má 
snad závaží. Je mu na zvracení, potí se a přitom mu je zima. Je unavený...

Silná úzkost, při které člověk prožívá velmi nepříjemné tělesné i psychické prožitky, se nazývá 
panika. Panická úzkost je stavem, kdy jedinec zakouší obrovské návaly úzkosti, které jej paralyzují 
a prakticky znemožňují fungovat běžným způsobem.

Jak vypadá úzkost? Jak ji můžeme poznat? Úzkost má řadu projevů, které můžeme rozlišit na psy-
chické a tělesné:

Psychické projevy (příznaky)
• nemůžu  se  soustředit,  cítím  se  podrážděný(á), mám pocit, že nezvládnu situaci mám strach, 
že se něco stane
• mám  strach,  že  omdlím,  že  se  zblázním, mám strach ze smrti
• mám strach, že před ostatními zčervenám, mám strach před nimi mluvit
• mám strach, že se bude úzkost opakovat (již ji očekávám)

Fyzické (tělesné) projevy
• buší mně srdce, nemohu dýchat nebo se nemohu nadechnout
• mám tlak nebo sevření na hrudi, někdy až bolest
• potím se, mám návaly horka a zimy
• mám sevřený  žaludek,  je  mi  na  zvracení, mám průjem
• mám brnění nebo mravenčení po těle, pociťuji napětí ve svalech
• v noci špatně spím - mám poruchy spánku

1 http://www.uzis.cz/cz/mkn/F00-F99.html
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Můžeme najít řadu rizikových faktorů a situací, které mohou úzkost zhoršovat nebo i vyprovokovat. 
Mezi ně patří stres, dlouhodobější únava, fyzické potíže, pití alkoholu (zejména pravidelné a vyšší 
dávky) a užívání ostatních návykových látek (marihuana, pervitin, halucinogeny…).

Další nepříjemný pocit, který každý člověk do jisté míry zná je strach. Ten je na rozdíl od úz-
kosti, která nemá konkrétní příčiny, reakcí na nebezpečí, které je reálné, konkrétní. Může se týkat 
například určitých situací (strach z výšek, z vystupování před lidmi, z cestování výtahem…). 
Po překonání děje, který nám strach způsoboval, nepříjemné pocity zpravidla ustanou. 
Úzkost i strach jsou doprovázeny podobnými pocity a projevy. Často se vyskytují společně a je 
těžké je od sebe odlišit.2

Michala se celý školní rok těšila na prázdniny, při kterých měla navštívit příbuzné žijící v Chile. 
Čím více se výlet blížil, tím méně se těšila. Skličoval jí strach z letu. Vždyť kolik zpráv slyšela jen 
letos o ztroskotaných letadlech. Co když se to stane i při jejím letu. Nejraději by snad zrušila celý 
výlet. Poslední dobou se jí zdají sny o problematickém letu, probouzí se plná děsu. Zrušit tak 
nákladný a těžko plánovatelný výlet je však nemožné. V den letu se nervozita vyšplhala do extrému, 
nicméně let zvládla. Po přistání ve městě Santiago se jí velice ulevilo, nechápala své obrovské 
obavy, nyní jí přišel její strach spíše komický…

Strach v extrémní podobě, který lze jen výjimečně zvládat bez velkých potíží nazýváme fobie. 
Fobické stavy člověka v určitém ohledu paralyzují a znemožňují mu fungovat běžným způsobem. 
Pokud nemusíme sahat holou rukou na pavouky apod., neznamená to, že trpíme fobií. Tou bychom 
trpěli, pokud bychom například neprošli místností, v jejímž koutku by se pavouk nacházel. 
Každá fobie se váže na svůj objekt. Fobický člověk si uvědomuje svůj často neoprávněný strach, ale 
nedokáže jej potlačit vůlí. Existuje mnoho různých druhů fobií. Mezi ty známější patří klaustrofobie 
(strach z uzavřeného prostoru), agorafobie (strach z otevřených prostranství, de facto jde ale spíše 
o strach z veřejných prostranství), sociální fobie (ze sociálního kontaktu). Na druhé straně existují 
také kuriózní fobie jako tabofobie (z vysychání míchy), teofobie (z božího hněvu), nomofobie (ze 
ztráty mobilního signálu) anebo hexakosioihexekontahexafobie (z čísla 666).

Karel se nikdy necítil dobře v kolektivech. Již na základní škole mu dělalo velké problémy nalézt a 
udržet si přátele. Vždy, když na něj někdo promluvil, tak zčervenal. Jakýkoliv projev svého citu raději 
nechával uzamčený ve svém nitru. Na střední škole se problémy tohoto druhu začaly prohlubovat do 
těžko únosné míry. Karel začal mít problémy s docházkou, množily se neomluvené hodiny. 
Důvodem byly nepřekonatelné pocity studu, nejistoty, odcizení a ohroženosti v kolektivu. 
Karla tyto obavy zcela pohltily a postupně jej vyřadily z kolektivu. Již dávno přestal chodit na tré-
ninky volejbalu. Poslední dobou je pro Karla velkou zátěží oslovit kohokoliv cizího. Několik týdnů si 
z těchto důvodů nekoupil svačinu. Pokud to není zcela nutné, nevychází z bytu. Jet MHD je pro něj 
nepředstavitelný stres. Bojí se komukoliv svěřit, obává se neporozumění a výsměchu …  

Další poměrně často vyskytující se neurotická porucha se nazývá obsedantně-kompulsivní porucha, 
při níž se objevují časté vtíravé, nutkavé myšlenky – obsese – (popudy, nejistoty, obavy), znovu a 
znovu se opakující ve stejné formě. Nelze jim klást odpor racionalizací, obsesivní myšlenka si vždy 
najde prostor a nedá klidu. Člověk tak zakouší úzkost z prožívané obsesivní myšlenky, napadají jej 
myšlenky typu: „co kdyby se to opravdu stalo“. Obsesivní člověk těmto myšlenkám čelí, jelikož mu 
překáží v životě, ale jeho snaha selhává. Úleva (alespoň částečná) přichází v podobě kompulse, 
neboli stereotypním, kontrolním, rituálním činem, jenž zmírní obsesivní myšlenku na únosnou 
mez. Často jde o celý systém kontrol. Při dlouhodobém trvání obtíží si je už ani nemusí pacient 
uvědomovat a rituály provádí automaticky.  Obsesivní myšlenky mohou být vázány na jednu 
konkrétní situaci, stejně tak mohou zasahovat více oblastí. Obsese může existovat samostatně bez 
kompulse, kompulse nikoliv. 

2 Viz Vágnerová, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese.
Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha, Portál 2002.
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Paní Naďa často trpí pocitem, že žije v nedostatečně hygienickém prostředí, přestože je běžné. 
Začalo to kdysi, častým mytím rukou. Posléze běžné omytí nestačilo a tak raději, pro klid, začala 
používat různé desinfekční prostředky.  Jelikož čištění rukou v podání paní Nadi bylo velice časově 
náročné a zdržovalo ji od běžných, praktických úkonů, dostávala se často do časových kolizí jak 
v profesním, tak v soukromém životě. Postupně se dostala do stavu, kdy raději nesahala na nic, 
pokud to nebylo nutné. Přestala jezdit veřejnou dopravou a navštěvovat instituce. 
Jakýmkoliv kontaktem s vnějším světem riskovala možnou nákazu, bez desinfikování cítila, že je 
nejenom ona, ale také celá její rodina ohrožena. Věděla, že jsou její obavy subjektivní, přesto se 
bez desinfekce nedokázala obejít…

Velkou skupinou duševních onemocnění jsou tzv. afektivní poruchy neboli poruchy nálad. 
Změny nálad jsou doprovázeny změnami v celkové aktivitě. Celková vitalita je v přímé úměře 
k duševnímu rozpoložení každého jedince. U skupiny těchto onemocnění to platí dvojnásob. 

3.1.2 Deprese

Mezi nejčastější onemocnění tohoto druhu patří deprese. S přibývajícím věkem riziko jejího výskytu 
stoupá, ale může se vyskytnout i dříve (dokonce u malých dětí). 
Pro depresi je typické zhoršení nálady, nálada je smutná (ale není to následek nějaké nepříjemné 
události), ze které se nemocný člověk nemůže dostat, odreagovat jinou činností. Je spojena kromě 
zhoršené nálady ještě s řadou jiných potíží včetně tělesných, které jsou popsány níže. Deprese je 
pro nemocného velmi nepříjemná, není zvládnutelná vůlí a velmi ho omezuje v běžném fungování. 
Jedná se navíc o onemocnění, které je spojeno s vyšším rizikem sebevražedného jednání. 
Nejen proto je nutné onemocnění včas identifikovat a řešit jej.

Psychické projevy deprese
• jsem smutný(á), skleslý(á), bez nálady, nedokážu se odreagovat (rozveselit)
• je mi často do pláče
• nic mě nebaví, nedokážu se soustředit (na učení, čtení, televizi, ostatní činnosti) nic se mi nechce 
dělat, nedokážu to překonat vůlí
• je pro mě problém dělat i úplně běžné věci (jít ven, učesat se, uklidit doma…)
• příjemné věci a situace mi nedělají radost
• mám pesimistické myšlenky, jakékoli snažení mi přijde předem beznadějné, mám pocit, že nesto-
jím za nic
• myslím na to, že by bylo lepší, kdybych nežil(a), myslím na sebevraždu

Fyzické (tělesné) projevy
• cítím se unavený(á), bez energie
• špatně spím (budím se v noci, brzy se probouzím), spím kratší dobu než normálně
• mám menší nebo větší chuť k jídlu (jinou než obvykle), v poslední době jsem zhubl(a) nebo 
naopak přibral(a)

Lence je 22 let, stěžuje si na neschopnost soustředit se a na nedostatek energie v posledních 
několika měsících. Situace se navíc pozvolna zhoršuje. Nesoustředěnost a vyhořelost jí kompli-
kují studium vysoké školy, kde dříve neměla problémy. Z těchto důvodů zamýšlí studium ukončit, 
přestože je již v závěrečném ročníku.  Poslední dobou špatně spí. Nebaví ji žádná aktivita. 
Během posledních dvou měsíců zhubla o 5 kg, přitom nadváhou netrpěla. Dříve ještě často plakala, 
ale pláč již téměř není možný. Hlavní pocit, který cítí je prázdnota a občas také nechuť žít… 

Další nemocí, spadající do kategorie poruch nálad se nazývá bipolární afektivní porucha (dříve 
označovaná jako maniodepresivní psychóza). Jde o duševní onemocnění, poruchu nálady, kdy se 
střídají epizody hypománie, mánie s epizodami deprese. 
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Tato porucha tkví ve střídání stavů, nálad, které se od sebe výrazně liší. V jednom případě jde 
o mánii (nebo hypománii), kdy má člověk povznesenou, euforickou náladu, energii na rozdávání, 
ventilující do různých aktivit (často je snížená potřeba spánku). V manické fázi onemocnění je 
člověk také žoviální, extrémně hovorný, zároveň však roztěkaný. Velice snadno podléhá různým 
výzvám. Druhým pólem emocionálního zakoušení světa je stav útlumu, nejistoty, které sklouzávají 
až do deprese.

Katka je ve 3. ročníku na gymnáziu, vždy měla kolem sebe spoustu přátel. Je velice komunikativní 
a má organizační schopnosti. Vždy se podílela na řadě aktivit. Před několika lety se u ní objevila 
deprese vycházející z pocitu všeobecné nenaplněnosti. Po sebevražedném pokusu a následné 
hospitalizaci přišla úleva, která byla po několika měsících vystřídána stavem, kdy u Katky domino-
vala nadnesená nálada s výrazně zvýšeným psychomotorickým tempem. Katka překotně plánovala, 
rozhovory s ní se zdály stále náročnější, jelikož její odpovědi byly zabíhavé. V tomto období vždy 
Kateřina nadměrně konzumuje alkohol, často si také poučí peníze. Dnes po 5 letech náročného 
zápolení s bipolární afektivní poruchou má Kateřina za sebou 3 epizody tohoto onemocnění, dvě 
manické a jednu depresivní… 

3.1.3 Psychózy  
 
Psychózy (psychotické poruchy), mezi které patří schizofrenie, jsou onemocnění s řadou různých 
a různě nápadných příznaků. Některé příznaky mohou být velmi výrazné a nápadné, ty většinou 
u nemocných nepřehlédneme (halucinace). Mnohdy se však počátek onemocnění projevuje velmi 
nenápadně (popisujeme níže).

Příznaky psychózy se nejčastěji objevují již v mladém věku u dospívajících nebo mladých dospělých. 
Psychózami trpí 3 - 5 % populace. Propuknutí, průběh i vývoj nemoci mohou být negativně 
ovlivněny mimo jiné užíváním psychoaktivních látek (z drog je riziková marihuana, pervitin nebo 
halucinogeny).

Psychické projevy (příznaky)
Pro psychózy (nejen u schizofrenie) jsou typické takzvané pozitivní a negativní příznaky. 
Mezi p o z i t i v n í patří halucinace a bludy. Halucinace mohou být zrakové, sluchové, čichové…, 
u psychóz jsou nejčastější sluchové, tzv. hlasy. V tomto případě nemocný člověk slyší různé zvuky 
nebo hlasy, které ostatní neslyší. Hlasy mu mohou nadávat, říkat co má a nemá dělat, a je velmi 
těžké je “neposlouchat” a “nedělat”, co po člověku chtějí. Slyšet hlasy je proto pro nemocného 
většinou krajně nepříjemnou a vyčerpávající zkušeností.   
Bludy jsou různá přesvědčení, která se ve skutečnosti nestala, ale nemocný jim věří a prožívá je 
jako reálné. Člověk je například přesvědčený, že ho někdo sleduje, odposlouchává, pomlouvá nebo 
mu chce ublížit. Zatímco halucinace postihují oblast vnímání, bludy zasahují myšlení. 

Blízké okolí si zpravidla brzy všimne člověka, který prožívá halucinace a má bludná přesvědčení. 
Nemocný je většinou nějak nápadný, začne se najednou jinak chovat, někdy sám o halucinacích a 
bludech může i mluvit. Je důležité si uvědomit, že halucinace a bludy jsou pro nemocného realita 
a nemá cenu mu je vymlouvat! Negování bludných přesvědčení nemocného ještě více uzavře do 
svého světa obav a ohrožení. Není ale potřeba ani souhlasit - vyplácí se sdělit nemocnému, že mu 
věřím, ale vidím to jinak. Vhodné je sdílet obavy, ale nabízet i jiná vysvětlení.

Další skupina příznaků je již daleko méně výrazná a pro okolí nápadná. Jsou to tzv. n e g a t i v n í  
příznaky. Nemocný je bez halucinací a bludů. Nemoc není patrná, projevuje se nenápadně, plíživě a 
člověk jí pozvolna, ale jistě propadá. Často se proto stává, že není včas diagnostikována. Nemocný 
postupně přestává komunikovat s ostatními, je raději sám. Přestávají ho bavit a zajímat jeho 
koníčky. Je oslabena schopnost citového prožívání. Člověk se uzavírá do sebe, je spíše apatický, 
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trpí pocity méněcennosti, beznaděje, skepse. V tomhle případě se neděje nic nějak zvláště nápad-
ného, nemocný si těchto potíží není schopný moc všimnout, tolik mu nevadí. Okolí to může trvat 
někdy velmi dlouhou dobu, než si začne všímat, že se dotyčný mění.

Standa začal být ve věku dospívání vnímán svým okolím jako podivín. Často se jeho chování 
vysvětlovalo pubertou. Začal se stranit kolektivu a vyhledával samotu. Plachost počala doplňovat 
extrémní podezíravost svého okolí. Standa žil v přesvědčení, že jej všichni kolem něj pozorují a 
sledují. Začal se obávat o život. Postupem času se problémy s bludem podezření přenesly také 
do rodinného prostředí. Standa vyžadoval být u každé přípravy jídla či nápoje. Pokud mu matka 
přinesla pokrm, u něhož Standa nekontroloval výrobu, nejedl s obavou, že jej můžou rodiče otrávit. 
V této době začal navštěvovat psychiatra.  Ve chvílích ataky se k bludu přidávají vnitřní hlasy se 
sebevražedným obsahem…
 
Jiná psychotická porucha, příznaky podobající se schizofrenii, je toxická psychóza. Tento druh 
psychózy je vždy vyvolán užíváním psychoaktivních látek. Nejčastěji bývá toxická psychóza spojo-
vána s metamfetaminem pervitinem (perník), ale v určitých případech ji může spustit také užívání 
halucinogenů, konopí nebo kokainu. V případě vypuknutí toxické psychózy po užívání psychostimu-
lancií (pervitin, amfetaminy) se často jedná o paranoidní syndrom (bludy, podezírání). Projevuje se 
sluchovými halucinacemi a halucinacemi jiných smyslů (zrakové halucinace sem patří výjimečně). 
Jedinec se nejčastěji cítí pronásledovaný, je velmi vztahovačný a sebestředný. Je přesvědčený 
o spiknutí proti němu. V sociálních kontaktech neprospívá („přátelé mě pomlouvají, pořád o mně 
mluví…“). Toxická psychóza – na rozdíl od schizofrenie – obvykle spontánně odezní i bez potřeby 
medikace. Psychoterapeutická podpora je však vždy na místě. Pokud jedinec po odeznění této psy-
chózy přestane užívat psychoaktivní látku, která ji spustila, již se nevrací. 

Ve 2. ročníku na střední škole zkusil Vašek se svým největším kamarádem šňupnout pervitin. 
Nejprve drogu užíval pouze příležitostně, na hudebních akcích. Vaška tyto zážitky velice bavily. 
Pervitin mu přinášel sebevědomí, spoustu energie a pocit dospělosti. Po určité době Vaškův 
kamarád pronesl obavu, že se užívání tohoto amfetaminu opakuje již pravidelně každý víkend. 
Kamarád z důvodu obavy opustil toto velice rizikové jednání, Vašek nikoliv. Postupně se „záliba“ 
proměnila v závislost, kterou si Vašek ještě několik měsíců nepřipouštěl. Stále rostoucí problémy 
způsobily vyloučení ze školy, ztrátu původních přátel a mnoho dalších strastí, doprovázející 
závislou osobu. Po dalším období užívání pervitinu začal žít Vašek v přesvědčení, že je sledován 
policií. Přestal navštěvovat veřejná místa, pokud byl doma, tak jedině za roletami. Ven vychá-
zel pouze v noci, kdy se cítil bezpečněji. Tento životní styl jej velice vyčerpával. Začal si být jistý 
spiknutím všech lidí proti jeho osobě. Jeho pocit, že je sledován policií se rozšířil na veškeré okolí. 
Vrcholem se stal kolaps, kterému předcházelo poničení bytu sdíleném s rodiči, kdy Vašek hledal 
skryté odposlouchávací zařízení…

3.1.4 Poruchy příjmu potravy

Mezi hlavní poruchy příjmu potravy patří mentální anorexie a bulimie. Jedná se o velmi častá 
onemocnění, zejména u mladých dívek. Poměr nemocných dívek a chlapců se pohybuje kolem 
10 : 1. V posledních letech se postupně snižuje věk, kdy se tato onemocnění začínají objevovat. 
Velmi často se i u jednoho člověka mohou střídat jak období s anorexií, tak období s bulimií.

Pro obě onemocnění je typický strach z tloušťky, omezování se v jídle a řada aktivit, které pomáhají 
snižovat hmotnost. Mezi tyto aktivity patří nadměrné cvičení, zvracení, užívání projímadel, léků na 
hubnutí. Typické je schovávání jídla, odmítání jíst s ostatními, lhaní ohledně konzumace potravin, 
vypití většího množství tekutin před vážením…

U anorexie se jedná o omezení příjmu potravy až na velmi malá množství jídla (nemocný člověk na 
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počátku většinou nejprve omezuje sladkosti nebo jiná kalorická jídla, zvýšeně se zajímá o “zdravá” jídla).

U bulimie je naopak příjem potravy zvýšen, dochází k záchvatovitému přejídání (postižený předtím 
hladoví a pak sní ohromné množství potravy). Toto přejídání poté kompenzuje zvracením (až 
několikrát denně).

Člověk s poruchou příjmu potravy je dlouhodobým hladověním a nevhodnými stravovacími návyky 
ohrožen na životě.

Psychické projevy (příznaky)
• mám strach, že budu tlustá(ý)
• myslím si o sobě, že jsem tlustá(ý), přestože mi ostatní říkají, že tlustá(ý) nejsem
• mám strach, že když se najím, tak ztloustnu

Fyzické (tělesné) projevy (příznaky)
• výrazné hubnutí (BMI - body mass index: po- měr hmotnosti (kg) a druhé mocniny výšky (m), za 
patologický je považovaný pod 18,5)
• zhoršení kvality vlasů, vypadávání, zhoršení kvality pleti, větší kazivost zubů
• větší únava, zimomřivost
• dívky přestávají menstruovat
• poruchy příjmu potravin končí často neplodností či dokonce smrtí

Ve věku puberty se Sabina upnula na svůj vzhled. Více než móda ji však zajímala její váha. S kama-
rádkami neustále hovořily na toto téma, půjčovaly si oblečení a dramaticky prožívaly, když se jedna 
„nevešla“ do oblečení druhé. Někdy v této době začala Sabina kamarádit s chlapcem, do kterého se 
velice brzy zamilovala. Chlapec po počátečním zájmu o Sabinu zcela ochladl a začal chodit 
s její spolužačkou. Ta si vše odůvodnila svojí „méně dokonalou“ postavou oproti spolužačce, která 
splňovala veškeré „normy módních trendů“. Kromě pocitu neštěstí a zmaru se u Sabiny objevily 
tendence vyhýbat se jídlu nebo jíst pouze minimální porce. Neustále kontrolovala svoji váhu, ačkoliv 
byla v normálním stavu. V krátké době ztratila spoustu kilogramů, k čemuž přispělo také nadměrné 
cvičení. Z tohoto důvodu se začala jinak oblékat. Nyní nosila velice volné, nepřiléhavé oblečení, aby 
oddálila prozrazení své extrémní štíhlosti. Mnoho času jí zabíral každodenní výpočet kalorií obsažený 
v konzumované potravě. Pro lepší kontrolu tedy ze svého jídelníčku zcela vyloučila domácí a ne-
balené jídlo. Pokud jedla, tak vždy o samotě, aby jí nemohl nikdo kontrolovat. Později již neprožívala 
problém ze ztráty chlapce, ale silnou nespokojenost se svým tělem, které jí brání v nalezení vztahu. 
Nedokázala se oprostit od pocitu vlastní nedokonalosti. Při nečinnosti trpěla pocitem, že nabírá 
váhu. Proto stále zatínala svaly na břiše, hýždích a jiných částech těla, proti ukládání tuků. Rodiče 
si pochopitelně všímali jejího změněného chování. Zvýšená péče však měla opačný efekt. Sabina 
se ještě více stáhla do sebe, začala se rodičům vyhýbat a komunikovat s nimi. Za nějaký čas se 
přidávaly další fyzické potíže – časté respirační onemocnění ze ztráty imunity, vypadávání vlasů, 
zácpa. Současně se ztrátou menstruace se objevila deprese…   

3.1.5 Závislosti na psychoaktivních látkách (drogách)

Užívání alkoholu a ostatních nealkoholových psychoaktivních látek je velmi časté. V posledních 
letech dochází k nárůstu jejich užívání a zejména se snižuje věk uživatelů. Začátek užívání v nízkém 
věku je rizikovější pro vznik závislosti a dalších komplikací. Mezi nejčastěji užívané látky u mladých 
lidí patří alkohol a tabák. Z dalších nealkoholových látek marihuana. Stále více se objevují případy, 
kdy děti nebo mladí dospívající začínají experimentovat i s ostatními drogami, jako jsou taneční 
droga extáze, halucinogeny, pervitin, heroin a řada dalších. Kromě závislosti, kterou pravidelná kon-
zumace drog přináší (např. u heroinu se silný, fyzický abstinenční syndrom objevuje již po několika 
aplikacích), jde rovněž o riziko různých psychóz. Amfetaminy, marihuana, halucinogeny, ale také 
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ostatní látky velice snadno vytahují na povrch latentní (skrytou) formu psychózy (např. schizofrenii), 
ke které je takový jedinec disponován. Nikdo totiž nedokáže přesně odhadnout účinek drog na svém 
organismu. Postřehy typu: „kámoš to bere už 2 roky a je v pohodě…“ mohou být pravdivé, ale jsou 
nám zcela k ničemu. Každý je jiný.  

Kdy se jedná o závislost?
Psychoaktivní látky po požití způsobují změny buď psychické (uklidnění, euforie, halucinace…), nebo 
i fyzické (ztráta strnulosti, třesu, utlumení bolesti…). Závislý je člověk tehdy, když má na danou 
látku chuť (touží po ní) a ostatní životní děje jsou podružné této silné, nutkavé chuti. Závislý zvyšuje 
dávky a frekvenci užívání, zvyšuje se míra tolerance těla vůči látce (tzn. dávka, co nás dříve položila, 
je snadno zvládnutelná), při vysazení se rozvíjí odvykací stav (nazývaný také termíny abstinenční 
syndrom, absťák, krize), který je u užívání opiátů (zejm. heroin) rozvíjen do velice silných, fyzic-
kých, bolestivých stavů. Mohou se objevit i tělesné potíže jako hubnutí, poškození jater, žloutenky 
apod. (ze žloutenek jde zejména o typ C, tzv. „feťáckou hepatitidu“, z nesprávné aplikace drog – 
sdílením stříkaček a ostatních pomůcek narkomana). Dále je typické, že droze dává závislý člověk 
přednost před ostatními aktivitami a lidmi.

Velmi často se stane, že problém jako první vidí blízké okolí (rodiče, kamarádi nebo učitelé), ale 
závislý jedinec ho ještě za problém nepovažuje. Má pocit, že má užívání drog pod kontrolou, že není 
závislý.
 
Jak vypadá a co dělá závislý člověk?
• ztrácí zájem o dřívější záliby a zájmy, o komunikaci s ostatními (je uzavřený(á), nekomunikuje se 
svým okolím)
• mění přátele, vyhledává a tráví čas s lidmi, o kterých se  ví  nebo  se  předpokládá,  že drogy 
užívají
• jeho školní prospěch se zhoršuje, má absence, je méně pozorný(á), více unavený(á)
• častější kolísání nálady (od apatie, skleslosti až naopak po podrážděnost, vztek)
• ztrácí zájem o vzhled, je zanedbaný(á)
• zhubne, na rukou může mít vpichy, jizvy po hnisání (abscesech)
• prodává věci, aby měl(a) peníze na drogu, krade

Jindřich s Patrikem před několika lety vykouřili od kamaráda jointa. Jelikož jim tráva přinesla 
uvolnění a zejména euforický stav plný smíchu, velice rychle si ji oblíbili. Nejprve kouřili pouze 
o víkendu a vždy společně. Jelikož stav vždy pozvolna přešel a místo klasické alkoholové „kocoviny“ 
přišla výrazná „žravost“, vyhodnotili, že jim absolutně nepřekáží a ztratili původní zábrany k den-
nímu užívání. Po několika měsících jim již marihuana nepřinášela záchvaty smíchu, ale stále zůstala 
„zábavnou“. Vždy kouřili před a po vyučování. Jindřich i Patrik se postupně vypracovali na pravidelné 
kuřáky marihuany, ke konzumaci této drogy již nepotřebovali vzájemné povzbuzení a vyplňovali jí 
každý volný čas. Po další době přestal účinek THC Patrika obohacovat a touha po experimentu jej 
zavedla k pervitinu. Jindřich se tvrdých drog vždy bál a tudíž odolal. Nyní však kouří marihuanu již 
několik let, stala se součástí jeho života a frekvence jejího užívání se zvedla do rekordních výšin. 
Značně mu začala komplikovat život, jelikož bez marihuany nic nemá ten „lesk“. Aby se mohl s chutí 
najíst, potřebuje si před tím zakouřit. Bez marihuanového rauše značně komplikovaně usíná. Malé 
množství zásob konopí mu přináší úzkost a bez marihuany nepodniká žádné akce. Přišel o řadu 
původních přátel. Stále si však nepřipouští závislost… 

3.1.6 Sebepoškozování

Sebepoškozování je v dnešní době stále častěji objevujícím se jevem, přesto se kolem něj točí řada 
mýtů a nepravd. Lidé jej spojují s různými formami exhibicionismu či módních trendů dospívajících 
(například Emo styl). Člověk, jenž se sebepoškozuje, si záměrně a opakovaně ubližuje, nikoliv však s 
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cílem usmrtit se, nýbrž vypořádat se s nepříjemnými duševními stavy. Sebepoškozování je 
v podstatě reakcí na stres, určitým druhem komunikace, voláním o pomoc. Zraňování vlastního těla 
je v těchto případech signálem vážného psychického problému, které jedinec nedokáže zvládnout 
jiným způsobem.

Existuje velké množství forem sebepoškozování. Kromě ubližování sobě samotným (škrábání, 
kousání, štípání, zarývání nehtů, bití…) je často využíván nástroj (užívá se nůž, žiletka, jehla, nůžky, 
provaz, oheň nebo cigareta a podobné). 

Jedinec, který se sebepoškozuje, zpravidla svá poranění skrývá. Jde o kolotoč nepříjemných pocitů 
a úzkostí: člověku není dobře, je v napětí, které nedokáže zvládnout. Pořezáním je v těle uvolňován 
endorfin, který pomáhá zvládnout fyzickou bolest. Tím přichází pocit úlevy, což je hlavním cílem 
člověka, který takto činí. Jelikož sebepoškozování přináší určitou formu úlevy, stává se tak opakova-
nou, závislostní skutečností. Jedinec se ale za své jednání většinou před veřejností stydí. Proto svá 
poranění všemožně maskuje, což může opět vyvolávat úzkostné stavy. Nejen z těchto důvodů se 
opakované sebepoškozování těžko opouští. 

Aleš byl vždy velice citlivý chlapec, se kterým nebyly nikdy žádné problémy. Skrze svoji přecitlivělost 
nesnášel zbytečný stres. V 5. třídě základní školy zažil na vlastní osobě šikanu. Nikdy si však 
nestěžoval, nežaloval. Snažil si vše řešit sám bez pomoci ostatních. Aktérem šikany byl vždy Jiří, 
který s touto agresí vůči Alešovi nikdy zcela nepřestal. Tu a tam si Jiří takto zvyšoval sebevědomí. 
V 9. třídě se Aleš zamiloval do Kristýny. Neustále se jí dvořil a snažil se získat její sympatie. Jiří však 
před zraky Kristýny Aleše zcela ponížil. Alešovu bytost v tu chvíli pohltila panická úzkost, netušil 
jak ji naředit do únosné míry. Nevěděl, zda se má poprvé prát anebo brečet. Ponížení řešil útěkem 
ze třídy do šaten, kde zcela rozrušen vyndal z penálu kružítko a několikrát se s ním silně škrábl 
do předloktí. Netušil, co jej to napadlo. V tu chvíli zakoušel obrovskou tenzi živenou vztekem a 
beznadějí. Škrabání kružítkem šlo téměř samo. Od té doby našel Aleš velice rizikový mechanismus, 
jak ztlumit napětí, vzrušení a úzkost. Začal se ale více stranit kolektivu, protože musel neustále 
střežit svá poranění, aby nikdo nic nepoznal. Rodiče si rovněž dlouho ničeho nevšimli, podezřelé 
jim ale přišlo, že je Aleš neustále oblečen do trik s dlouhým rukávem. Vyhodnotili to však jako 
módní záležitost. Jasno však začali mít, když náhodně nalezli v jedné z Alešových knih pečlivě 
uschované žiletky…

4  Podpůrná síť - na koho se obrátit a jak mi může pomoci
Prožíváme-li psychické potíže, může se nám stát, že se ve svých pocitech budeme cítit osamělí a že 
by nám okolí stejně nerozumělo. Můžeme se dokonce někdy stydět za to, že nezvládáme situaci, a 
proto se budeme snažit problémy skrýt. Problémy pak ale přetrvávají a dokonce mají sklon trochu 
nabývat a „houstnout“ – někdy totiž tíživou situaci sami opravdu nezvládneme. Izolace, do které 
unikáme, nepomáhá.

Chtěli bychom podpořit všechny mladé lidi, kteří mají psychické potíže, aby se pokusili nepro-
padnout pocitům izolace a nepochopení. Pomoc od okolí ani nemůže přijít, pokud nikdo o našich 
problémech neví. I když se to třeba nezdá, v naší blízkosti se vždycky nachází někdo, s kým bychom 
mohli problémy sdílet nebo kdo by nám mohl přímo pomoci. Může se jednat o někoho z našich 
blízkých, rodičů nebo kamarádů. Se svými problémy je pak také určitě možné se obrátit na někoho 
ve škole. Existují instituce, které se na pomoc v takových situacích přímo specializují (poradny, 
podpůrné služby, linky důvěry).
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V této kapitole uvádíme, na koho je možné se v tíživé situaci obrátit, ať už v našem nejbližším okolí 
nebo jinde.

Kdo mi může nabídnout podporu a pomoc?
- Rodina
- Škola (výchovný poradce, třídní učitel)
- Ledovec, o.s.
- Pedagogicko-psychologická poradna
- Středisko výchovné péče
- Pediatr
- Psycholog
- Psychiatr
- Psychoterapeut
- Poradny pro veřejnost, kontaktní centra
- Krizová centra a linky důvěry
- OSPOD Plzeň (Orgán sociálně-právní ochrany dětí)
- Krajský úřad Plzeň – odbor školství, mládeže a tělovýchovy
- Úřad práce Plzeň – poradenská pracoviště

4.1  Jak si pomoct sám

Když má člověk pocit, že se propadá do problému, neměl by tomu jen nečinně přihlížet. Ať už jsou 
totiž naše potíže způsobené čímkoli, jsme to hlavně my sami, kdo má za nás odpovědnost. Až po-
tom to jsou rodiče (nejsme-li plnoletí), a také trochu i naše okolí. Měli bychom se proto sami snažit 
tíživé situaci čelit, udělat něco proto, abychom se cítili lépe, udělat první krok. Často ani nevíme, 
zda to, co se s námi děje, je docela vážné nebo ne. Kroky vedoucí k tomu, abychom se cítili lépe, 
mohou vypadat různě:
•  neizolovat se – jakkoli se cítíte být ve svých pocitech nebo ve svojí situaci osamoceni, zkuste se 
neizolovat od svého okolí. Pokuste se udržovat kontakt
s kamarády, kteří jsou spolehliví a kterým důvěřujete (třeba jenom být s nimi častěji).
• vyhýbat se zhoršení problém – zkuste předejít tomu, aby se vaše situace zhoršovala. Pokud je 
to možné, vyhýbejte se situacím, ve kterých se cítíte velmi špatně nebo se jim snažte předcházet 
(pokud k těmto situacím dochází ve škole, je nejspíš nutné to probrat s někým z pedagogů). 
Pokuste se udělat něco proto, abyste se cítili lépe, pečujte o sebe – jakkoli to zní samozřejmě, ale 
patří k tomu i dodržování správné životosprávy a dopřání si odpočinku (najděte pro sebe třeba 
nějakou pravidelnou aktivitu, která vás baví a při které se cítíte dobře).
• sdílet špatné  pocity  – pokud je to možné, najděte mezi kamarády někoho, s kým byste mohli 
špatné pocity sdílet, možná má někdo z nich podobné zkušenosti. Zvažujte ale i dále, komu byste 
o svých potížích mohli říct (Někdy je přeci jen lepší zavolat na linku důvěry, než řešit problém se 
svým spolubydlícím ve 3 hodiny ráno.).
•  vyhledat pomoc – mohou to být rodiče, učitelé nebo odborníci z různých institucí
– psychologové, poradci, lékaři (viz kapitola 8), kteří jsou tu od toho, aby pomohli. Kdo o vašich 
potížích neví, nemůže vás ani podpořit. Rodiče  mají nezištný zájem o dobro svých potomků, možná 
i sami cítí, že s vámi něco není v pořádku a rádi podle svých možností vyjdou vstříc. Pokud máte 
problémy ve škole, je vhodné obrátit se na třídního nebo na jiného učitele, ve kterého máte důvěru. 
Můžete také využít anonymní telefonické linky důvěry  nebo e-mailové poradny  nebo navštívit 
nějakou poradnu „kamennou“. Nebojte se obrátit i na psychologickou nebo psychiatrickou ambu-
lanci. Co pro vás mohou všechny zmíněné instituce nebo jednotlivci udělat, jsme se pokusili popsat 
v následujících podkapitolách.
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4.2 Rodina

Pro mladého člověka v období školní docházky nebo studia jsou rodiče a sourozenci ve většině 
případů těmi nejbližšími lidmi – nebo alespoň lidmi, s kterými je v nejčastějším kontaktu. S rodiči, 
nebo rodičem i se sourozenci žije skoro celý život, a tak se mají možnost vzájemně poznávat v nej-
různějších situacích. Téměř všichni rodiče by chtěli pro své děti to nejlepší a samozřejmě mají o své 
potomky obavy. „To nejlepší“ často znamená dobré vzdělání, absenci nemocí a stresů, uspokojivé 
mezilidské vztahy, úspěšnost. A rodiče i další členové třeba i širší rodiny se snaží mladému člověku 
k dosažení těchto představ pomoci.

Ne vždy se to však daří. V období adolescence se objevuje mezigenerační trhlina, syn či dcera se 
potřebuje vymezit vůči rodičům, vzájemná komunikace může váznout. Důvody lze nalézt na obou 
stranách, a tak ani jedna strana by neměla společnou snahu vzdávat. 

Rodiče také prožívají náročnou životní fázi: krize středního věku, leckdy starosti o vlastní rodiče, 
zátěž v zaměstnání, či jeho ztráta mohou oslabit jejich kapacitu plně se věnovat dětem. Je proto 
možné, že si potíží svých potomků dlouho nevšimnou (např. studie týkající se rodinné situace 
pacientů s poruchami příjmu potravy potvrzují, že rodiče museli být na problém upozorněni 
až okolím). Často se rodiče také nedovedou svých dětí ptát takovým způsobem, aby navázali 
důvěrnější dialog. Nikdo je tomu neučil a v rodinách, ve kterých vyrostli, se s nimi tak ani nemluvilo. 
Přesto lze tyto překážky překonat (např. i s využitím odborného poradenství), a poté nastolit doma 
otevřenější atmosféru.

Jenom málokdo z nás si tuto skutečnost během dospívání, ale i později uvědomí. Naopak, máme 
docela přirozenou tendenci být kritičtí vůči starším generacím, a zvláště vůči rodičům. Je pro 
nás těžké (možná nemožné) vžít se do jejich situace. Odtud není daleko k pocitu, že rodiče mi 
nerozumějí, mluví jinou řečí, a tudíž ani nemá cenu pokoušet se jim něco vysvětlovat. Takže se 
raději stáhnu, rozhovory postupně omezím na nutné organizační záležitosti a nedám nahlédnout do 
svého prožívání.

Tím se však odcizení prohlubuje. Rodiče mohou reagovat různě, chápavým postojem, zesílením 
tlaku, oddálením se, kontrolou. Jenže taky nejsou dokonalí a na projevy odmítání nezvládnou 
odpovídat nadále vstřícně. I když by třeba rádi pomohli. Tak se rozhodněte jim dát šanci, najděte 
v sobě kus trpělivosti a povídejte si s nimi o sobě. Neobávejte se na rodiče obrátit se svými sta-
rostmi, protože i když se vám tomu někdy nechce věřit, přece jen mají nejvíc předpokladů vám 
porozumět, mají s vámi hodně společného. Máte-li staršího sourozence, můžete využít i jeho pomoci 
a rad. A ten taky může zprostředkovat komunikaci s rodiči. Prostě rodiče a sourozence máme také 
od toho, aby nás podrželi, když se momentálně nedaří.

Pokud se rozhodnete nesdílet vaše potíže s rodiči (například proto, že si s nimi nerozumíte), zkuste 
se obrátit na někoho jiného. Ve vašem okolí se určitě nachází někdo, komu důvěřujete a můžete 
s ním vaše pocity sdílet, nebo koho můžete požádat o pomoc.

4.3 Škola, výchovný poradce, třídní učitel

Každý žák, učeň či student se může obrátit se svými problémy na důvěryhodnou osobu ve škole – 
třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného vyučujícího. Psychické potíže ovlivňují často možnosti 
přípravy doma i výkon podávaný ve škole. To se může odrazit na výsledcích, které jsou horší a horší. 
Učitel by se také měl zajímat o to, co je příčinou špatného prospěchu studenta a podle toho k němu 
individuálně přistupovat – patří to k učitelské roli. Od nikoho ze školy však nelze očekávat individuální 
přístup nebo pomocnou ruku, jestliže o vašich problémech neví. Proto může být lepší zkusit se ve škole 
obrátit na někoho, komu důvěřujete, a nečekat, až problémy ještě více narostou.
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Role třídního učitele a výchovného poradce ve škole se trochu liší. Není však důležité, na koho 
se obrátíte, jako to, že tento krok učiníte. Třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného 
vyučujícího je možné požádat o:
• podporu při jakýchkoli potížích, které prožíváte a které ovlivňují vaše výsledky ve škole. Výchovný 
poradce je navíc schopen v případě potřeby zprostředkovat další služby, předat kontakt na psycholo-
ga popř. dojednat s ním schůzku, předat kontakt na drogovou poradnu apod.
• podporu při zařazení ve třídě, např. při návratu mezi spolužáky po hospitalizaci na psychiatrické 
klinice, někdy také při přestupu do jiné třídy. Třídní učitel by vám měl se zvládnutím situace pomoci, 
s vaším souhlasem může např. ohleduplně informovat spolužáky o vašem onemocnění.
• podporu ve studiu a stanovení nových pravidel, tj. probrat s učitelem překážky a omezení 
způsobené duševním onemocněním (zhoršená schopnost koncentrace, ospalost způsobená 
léky, velká psychická zátěž při zkoušení před tabulí aj.) a stanovit pravidla, která pomohou při 
překonávání těchto potíží (umožnění krátkých přestávek i během hodiny, odlišná forma zkoušení 
apod.). Třídní učitel by měl tato nová pravidla projednat s výchovným poradcem a informovat také 
ostatní vyučující a vaše spolužáky.
• pomoc se získáním a vytvořením individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který by měl umožnit 
plnění školních povinností i v situaci, kdy jsou vaše schopnosti přípravy i plnění školních povinností 
ve větší míře narušené. Individuální vzdělávací plán může povolit ředitel střední školy na základě 
závažných (v tomto případě zdravotních) důvodů. Žádost o IVP je třeba doplnit zprávou z vyšetření 
lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny (více o individuálním plánu v kapitole o PPP Plzeň).

Na některých středních školách a učilištích vznikají nebo nově fungují tzv. školní poradenská 
pracoviště. Obvykle to znamená, že je na škole k dispozici kromě výchovného poradce ještě psy-
cholog nebo speciální pedagog, který by vám měl umět poskytnout větší podporu. Školy se školním 
poradenským pracovištěm by měly nabídnout a poskytovat určitým žákům např.:
• intenzivnější podporu ve formě individuální podpory
• poradenství žákům i rodičům
• mapování problémů žáka a pomoc s vytvořením individuálního vzdělávacího programu
• konzultace s pedagogy ke zvláštním potřebám žáka

4.4 Ledovec, o.s.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním anebo mentál-
ním handicapem podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. 
Speciálně pro žáky či studenty středních a vysokých škol je v Ledovci služba podporované 
vzdělávání zabývající se podporou studentů s psychickými potížemi při zvládání studijních povin-
ností. Konkrétněji je pro lidi s psychickou poruchou nebo duševním onemocněním starší 15ti let, 
kteří by rádi začali studovat, vracejí se ke studiu nebo studují a potřebují podpořit. Služba je určena 
rovněž rodinám a blízkým takových jedinců, ale také pedagogickým pracovníkům.

Služba podporovaného vzdělávání zahrnuje:
• jednorázové či krátkodobé poradenství v oblasti studia
• individuální podpůrný program (IPP) studenta, který dle potřeby zahrnuje:
- mapování schopností uživatele a možností studia
- podporu v návratu ke studiu (např. výběr vhodné školy, příprava na studium)
- pomoc s plánováním, orientací a zvládáním běžných školních povinností
- podporu při zvládání stresu a krizových situací spojených se studiem
- zprostředkování doučování
- podporu v jednání s pedagogy
- pomoc při uplatňování práv a oprávněných osobních zájmů ve škole
- podporu ve vztazích se spolužáky, rodinou a blízkými
- asistenci (např. doprovod do školy apod.)
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4.5 Poradny pro veřejnost, kontaktní centra

Poradny jsou zařízení, která nabízejí rozličné služby široké veřejnosti. Existují proto, aby 
poskytovaly pomoc lidem v tíživé situaci – v případě potřeby proto doporučujeme služeb některé 
z poraden využít. Funguje opravdu velké množství poraden, jejich typy zde proto ani nebudeme 
uvádět. Většina poraden nabízí službu sociální poradenství, která je ustanovená zákonem a zahrnuje 
nejčastěji poskytnutí informací potřebných k řešení jakékoli nepříznivé situace. Služby poraden mo-
hou dále zahrnovat dlouhodobější podporu a také např. terapeutické činnosti, dále pomoc 
s prosazováním práv a zájmů apod. Záleží však na typu poradny a jejím zaměření. Existuje celá řada 
poraden, které se zaměřují na určitou problematiku. Pracovníci poraden znají síť dostupných služeb 
v okolí, proto se nic nestane, když půjdete do špatné poradny. Pomoc ve formě poradenství je vždy 
poskytována bezplatně, často také anonymně. Vzhledem k poskytovaným službám dětem a do-
spívajícím má mezi poradnami zvláštní místo pedagogicko-psychologická poradna (viz další kapitola).

Kontaktní centra  jsou zařízení, která mohou využít lidé ohrožení závislostí na návykových látkách. Cí-
lem kontaktních center je zmenšit sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním drog, nabídnout 
a poskytnout podporu ve formě terapeutických činností, ale také pomoci lidem při prosazování vlast-
ních práv a zájmů. Stejně jako poradny, také kontaktní centra nabízejí svoje služby bezplatně.

Kromě poraden a kontaktních center existuje celá řada zařízení, která poskytují jiný typ služeb, 
některá se přímo zaměřují na pomoc dětem a dospívajícím v obtížných situacích, nebo na zlepšení 
kvality jejich života formou volnočasových aktivit (např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež).

Kontakty na poradny není těžké najít např. na internetu, plzeňské poradny uvádíme v adresáři 
v poslední kapitole.

4.5.1 Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna je pracoviště nabízející poradenství a další služby (např. psy-
choterapii) žákům a studentům na základním nebo středním stupni vzdělávání. Poradenství se může 
týkat mnoha různých oblastí, ať už se jedná o potíže se školou,
nebo o nějaký problém, kterým člověk prochází mimo školu, jako jsou rodinné problémy a nebo 
osobní potíže. Poradenství se může týkat např.:
• adaptačních obtíží na začátku studia – při přechodu ze základní na střední školu
• studijních problémů – při špatných výsledcích podávaných ve škole
• změny školy – potřebujete-li s někým probrat plánované přerušení studia a zjistit, který typ školy 
nebo jaký obor je pro vás nejvhodnější, např. po hospitalizaci nebo
v průběhu léčby psychických obtíží
• volby další vzdělávací cesty – poradenství k volbě dalšího oboru vzdělávání, např. střední nebo 
vysoké školy, uskutečnění psychologického vyšetření ke zjištění
studijních a osobnostních předpokladů
• problémů nejistoty nebo trémy – potřebujete-li pomoct se zvládáním trémy ve škole, nebo např. 
nejistoty v kontaktu se spolužáky
• rodinných a vztahových problémů
• problémů se spolužáky, např. šikanování, ale i potíží s hledáním nových kamarádů po přechodu ze 
školy na školu

Některé pedagogicko-psychologické poradny nabízejí služby i dospělým, např. v podobě poradenství 
v oblasti kariérního i osobnostního růstu.
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4.6 Krizová centra a linky důvěry

V životě každého z nás se najdou chvíle, kdy potřebujeme poradit nebo pomoci. Nemáme se na 
koho obrátit, ocitneme se svými starostmi naprosto sami, své blízké nechceme svými problémy 
obtěžovat nebo se za sebe stydíme… Ale ani v těchto nejtěžších situacích nemusíme zůstávat sami. 
V některých městech můžeme osobně zajít pro radu, podporu či pomoc do krizového centra, které 
bylo vybudováno právě proto, abychom se na ně anonymně a bezplatně obraceli. Druhou možností 
je zavolat na některou z linek důvěry, z nichž většina je v provozu nonstop.

4.6.1 Krizová  centra

Krizová centra poskytují ambulantní nebo pobytové služby na přechodnou dobu těm, kteří se na-
cházejí v obtížných situacích ohrožujících zdraví nebo život, kdy v dané chvíli nemohou nebo nejsou 
schopni svoji nepříznivou situaci řešit vlastními silami. Můžete sem přijít, pokud potřebujete krizovou 
intervenci, konzultaci se sociálním pracovníkem, psychologem nebo psychiatrem, přechodné uby-
tování a poskytnutí stravy (nebo pomoc při jejich zajištění), dále pak krátkodobou podpůrnou terapii 
směřující ke stabilizaci nepříznivého stavu člověka. Služby krizových center jsou často poskytovány 
bezplatně a 24 hodin denně.

4.6.2  Linky důvěry

Linky důvěry jsou pracoviště poskytující telefonickou krizovou pomoc. Jsou snadno dostupné – linku 
důvěry je možné kontaktovat kdykoli – není nutné se objednávat. Každá linka důvěry má zpraco-
vanou databázi kontaktů psychosociální sítě a může vám tedy poskytnout a doporučit kontakty na 
další zařízení: psychologickou, psychiatrickou nebo právní pomoc, kontakty na různé pomáhající 
organizace – poradny, kontaktní a krizová centra, azylové domy, a to nejen v daném regionu. 
Některé linky jsou všeobecné, jiné se specializují na určitou skupinu lidí, například Modrá linka či 
Linka bezpečí pomáhá dětem a mladým lidem. Pokud telefonní číslo nezačíná předčíslím 800, musíte 
za hovor zaplatit podle běžného tarifu. Některé linky důvěry poskytují také služby prostřednictvím 
internetu, e-mailem nebo přes chatové programy. Služby linek důvěry vždy respektují anonymitu 
tazatelů a jsou bezplatné.

Kontakty na linky důvěry v různých regionech ČR jsou k nalezení na http://www.capld.cz/.

4.7 Odborná psychologická/lékařská pomoc

4.7.1 Pediatr – praktický lékař pro děti a dorost

Pediatr (titul MUDr.) je lékař zabývající se diagnostikou a léčbou tělesných onemocnění u dětí a 
dospívajících. Podle konkrétních pociťovaných potíží může dát pediatr doporučení na dalšího lékaře 
– specialistu (např. na krční, nosní, chirurgii apod.).

Pediatr neprovádí zvláštní vyšetření v případě psychických potíží a svoje pacienty odesílá k psy-
chologovi nebo psychiatrovi. Pro samotné navštívení psychologa nebo psychiatra však není potřeba 
doporučení pediatra.

Mnoho psychických onemocnění je provázeno tělesnými problémy (nevolnost nebo časté zvra-
cení, poruchy spánku, bolesti břicha nebo hlavy apod.). Pro okolí a někdy ani pro nemocného není 
zřejmé, že jsou tělesné potíže zakořeněné v psychických problémech. Pokud je váš pediatr tím, 
komu důvěřujete nejvíce, můžete navštívit nejprve jeho a poradit se s ním o vašich potížích (viz 
výše), a o tom, zda je vhodné kontaktovat psychologa nebo psychiatra.
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4.7.2 Kdo je psycholog?

Psycholog (titul Mgr. či PhDr.) vystudoval psychologii na VŠ, není však lékař a nesmí předepisovat 
léky. Psycholog vyšetřuje formou rozhovoru nebo často pomocí testů, pracuje jak s lidmi bez psy-
chických poruch, tak i s lidmi s psychickými poruchami. K psychologovi je možné se objednat bez 
doporučení jiného specialisty. Seznam fungujících a dostupných psychologů (psychologických ambu-
lancí) najdeme v telefonním seznamu, často i na internetu. Někteří psychologové se specializují na 
práci s dětmi a dospívajícími – lze je také najít v telefonním seznamu.

Psycholog stanovuje diagnózu nebo pomáhá stanovit diagnózu ve spolupráci s psychiatrem pomocí 
rozhovoru a testů. Dále dělá základní vyšetření pomocí testů, když je třeba zjistit výši intelektu (IQ) 
nebo zda nemá člověk nějakou poruchu paměti apod. Psycholog pomáhá zjistit povahové vlastnosti 
člověka a jeho další schopnosti.

U dětí psycholog v pedagogicko-psychologické poradně zjišťuje tzv. školní dovednosti (zda se u něj 
vyskytují specifické poruchy učení), celkovou úroveň rozumových schopností (IQ), osobnostní rysy, 
příčiny neprospěchu nebo osobních obtíží.

Psycholog může také nabídnout léčbu ve formě psychoterapie, pokud dokončil tzv. psychotera-
peutický výcvik. Psychoterapie je forma léčby, jejímž cílem je odstranění nebo zmírnění potíží 
prostřednictvím psychologických prostředků v rámci terapeutického rozhovoru.

4.7.3 Kdo je psychiatr?

Psychiatr (titul MUDr.) je lékař, který složil zkoušku (atestaci) z psychiatrie. Psychiatr se zabývá 
léčbou psychických poruch a může předepisovat léky (např. léky na depresi, úzkost,…). Psychiatr 
léčí ambulantně nebo v rámci hospitalizace. Podobně jako jsou praktičtí lékaři pro děti a dorost, 
pracují někteří psychiatři hlavně s dětmi a dospívajícími.

K psychiatrovi je možné se objednat i bez doporučení jiného lékaře. V případě, že se nejedná 
o akutní potíže, lze se k psychiatrovi objednat na konkrétní den a hodinu. Pohotovostní psychia-
trická služba bývá zajištěna na psychiatrických odděleních nemocnic, klinikách nebo léčebnách po 
24 hodin. Seznam fungujících a dostupných psychiatrů najdeme v telefonním seznamu, často i na 
internetu.

Psychiatr stanovuje na základě vyšetření (což je většinou rozhovor) diagnózu a rozhoduje o léčbě, 
např. zda je vhodná a jaký způsob léčby je třeba zvolit, zda může pacient docházet ambulantně, 
nebo je vhodnější hospitalizace. Psychiatr může také nabídnout psychoterapii, a to při stejných 
podmínkách jako psycholog – absolvoval-li psychoterapeutický výcvik.

4.7.4 Kdo je psychoterapeut?

Psychoterapeut může být jak psycholog, tak psychiatr, který absolvoval příslušný psychoterapeutický 
výcvik. Ne každý psycholog či psychiatr je zároveň psychoterapeutem. Toto je důležité, hledáme-li 
pro sebe, či pro někoho blízkého odbornou pomoc. Psychoterapie může být hrazena pojišťovnou 
nebo si ji klient hradí ze svých prostředků. Záleží na konkrétním odborníkovi, nebo zařízení, které 
ji poskytují.

Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky (nejčastěji rozhovorem). Jejím cílem je 
odstranění nebo zmírnění potíží a zlepšení kvality života. Psychoterapii je možné kombinovat 
s jakoukoli jinou léčbou.
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5 Pro spolužáky
Ve škole jsou to nejčastěji právě nejbližší osoby – kamarádi a spolužáci, kdo si všimne, že se 
spolužákem není všechno v pořádku, že má problémy. „Co se s ním děje? Jak mohu pomoci?“.
Tak mohou znít nejčastější otázky jeho spolužáků a kamarádů, kterým je tato kapitola určena.

5.1.1  Má můj spolužák potíže?

Jak poznám, že má můj spolužák potíže? Někdy si mohou spolužáci a blízcí studenta všimnout 
vážných psychických potíží nebo projevů duševního onemocnění podle změn, které zaznamenají 
v jeho chování, zevnějšku a celkovém projevu. I pokud se spolužák se svými potížemi zatím nikomu 
nesvěřil, obavy jeho blízkých mohou být oprávněné, jestliže je možné všimnout si některé 
z těchto změn:
Chování, způsob  projevu
• kamarád se výrazně změnil ve svém projevu, stal se velmi tichým, vyhledávajícím ústraní, začal se 
vyhýbat společným aktivitám, reaguje pasivně, nebo podrážděně
• je nepřiměřeně vztahovačný, někdy má z běžných situací nadměrné obavy, jindy
může být bezdůvodně nebo z malých příčin útočný
• někdy hovoří o sebevraždě, zdá se, že ho nic nebaví, všechno pro něj ztratilo smysl
• během krátké doby došlo k výrazné změně nálady, nálada je velmi špatná, nebo
naopak nepřiměřeně nadnesená (aniž by to odpovídalo reálné životní situaci) a spolužák se stává 
hyperaktivním
• kamarád začal pít víc alkoholu, užívá více marihuany nebo jiných drog
• snaží se úpěnlivě hlídat váhu a kontrolovat jídelníček, hubne, nebo se naopak někdy nezřízeně 
přejídá

Zevnějšek
• výrazně se změnil jeho zevnějšek, vypadá to, že zanedbává osobní hygienu
• nepřirozeně zhubnul, nebo naopak nabral váhu
• má na těle škrábance, popáleniny, modřiny, často na rukou, je možné, že si ubližuje

Pracovní vytížení
• podává horší výkon ve škole, je nepřipravený, nestíhá termíny, a to se odráží i na jeho hodnocení 
ve škole
• je zapomětlivý, „vypouští“ i velmi důležité termíny
• opakem může být znepokojivé pracovní vytížení studenta, zahlcení povinnostmi a úkoly

Slovní projev
• má často negativistické poznámky o sobě typu „jsem k ničemu“, „všechno je na nic“, „asi by bylo 
lepší, kdybych se nikdy nenarodil – stejně všechno vždycky
udělám blbě“
• zmiňuje se o sebevraždě, říká, že o sebevraždě uvažuje nebo např. říká „už tady dlouho nebudu“ 
(řeči o sebevraždě je vždy třeba brát vážně, zvláště pokud
dotyčný čin přímo plánuje nebo pokud se již v minulosti o sebevraždu pokusil!)

5.1.2 Jak můžu kamarádovi/spolužákovi pomoct?

Psychická onemocnění jsou skutečné nemoci s reálnými symptomy a jako takové je také možné je 
léčit. Včasnější pomoc má často vliv nejen na řešení celé situace, ale také na léčbu samotné nemoci. 
Jestliže tedy máte o kamaráda vážné obavy, je lepší zaujmout
k situaci aktivní postoj a podpořit ho v tom, aby vyhledal pomoc3:
3   V následujících vodítkách čerpáme z manuálu Student Mental Health: Planning, Guidance, Training (http://www.studentmentalhealth.org.uk)
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• Nepředstírejte, že jste si ničeho nevšimli a že je všechno v pořádku. Zkuste s kamarádem pro-
mluvit a buďte připraveni mu naslouchat. Řekněte, že si o něj opravdu děláte starosti, vysvětlete 
mu proč, jakých změn jste si všimli v jeho chování.
• Pokud váš kamarád o svých potížích bude chtít mluvit, vyslechněte jej. Potíže kamarádovi nikdy 
nevyčítejte. Nejspíš se nejedná o něco, čeho by se mohl jednoduše „zbavit“. Vyvarujte se proto rad 
typu: „Tak už se dej dohromady!“
• Nepropadněte pocitu, že jste to vy, kdo je zodpovědný za kamarádův osud a že jste to vy, kdo 
musí jeho problém vyřešit. Spíše se snažte kamaráda podpořit, aby sám vyhledal pomoc, nebo 
abyste ji vyhledali společně (adresář služeb dostupných v Plzni najdete na konci naší příručky).
• Pokud to dotyčnému pomůže, buďte připraveni ho podpořit ve vyhledání pomoci např. tím, že jej 
doprovodíte.
• Kamarád může také vaši pomoc odmítnout s tím, že mu nic není. Může také odmítnout vyhledat 
pomoc i poté, kdy jsou jeho potíže úplně zřejmé. V takové situaci můžete sami problém probrat 
s někým, v koho máte důvěru. Pokud neprozradíte jméno kamaráda, nemusíte ztratit jeho důvěru. 
Je na vás, zda důvěryhodnou osobu naleznete doma (rodiče), ve škole (výchovný poradce, třídní 
učitel, školní psycholog), nebo mimo školu (v některé z poraden nebo linek důvěry).
• Může dojít k výjimečné situaci, kdy spolužák nebo kamarád bude sám sebe ohrožovat na životě, 
nebo bude nebezpečný pro vás a okolí. V takové situaci je nutné zajistit okamžitou pomoc bez 
ohledu na to, zda by s tím on sám právě souhlasil nebo ne. Telefonní číslo rychlé záchranné služby  
je 155.

5.1.3 Můj kamarád má duševní onemocnění – jak se mám chovat?

Vedle někoho, kdo se léčí s „duševním onemocněním“, můžeme pociťovat nejistotu. Často je tomu 
tak i v případě, že jde o někoho blízkého. Nejistota rychle způsobuje ochlazení našich vzájemných 
vztahů. Dříve dobrý kamarád se po návratu z hospitalizace chová trochu jinak, dokonce někdy se 
nám zdá, že i vypadá jinak, je prostě nejspíš nadobro někým jiným. Tam, kde bylo dřív přátelství, 
začne mezi námi panovat nejistota, prostor našich někdejších společných témat vyplňuje mlčení 
a tabu – je zde něco, o čem nedovedeme mluvit, nebo by se o tom mluvit ani nemělo. Je snad 
nejistota mezi námi způsobená tím, že zkušenost duševního onemocnění je pouze špatně sdělitelná? 
Částečně tomu může být tak. Na rozdíl od tělesných (somatických) onemocnění se o duševních 
onemocněních opravdu obtížněji mluví. My ani naše okolí s nimi nemusíme mít žádnou zkušenost, 
a proto se o ně příliš nezajímáme. Častěji je však vzájemná nejistota způsobena charakterem 
duševních nemocí jako takových, hlavně jejich postavením v povědomí společnosti: některá jména 
psychických poruch zlidověla a lidé si je nyní spojují s určitým (často negativním) významem. 
Vznikly také stereotypy – soubory významů a charakteristik, které se vztahují ke skupině lidí s du-
ševním onemocněním. Stereotypy mají mnohdy formu předsudků a pověr (mnoho lidí si například 
pod vlivem médií myslí, že lidé trpící schizofrenií mají často sklony k násilí nebo agresivitě). 
Tyto stereotypy poškozují nejen „nemocné“, ale také všechny „zdravé“, kteří v důsledku svých 
předsudků s „nemocnými“ ztrácejí kontakt. Navíc sama hranice mezi „zdravým“ a „nemocným“ může 
být v oblasti duševního zdraví vrtkavá.

Mít kamaráda, který prožívá zkušenost duševní nemoci, může být ale velmi obohacující. O vzájemný 
vztah je třeba však pečovat. Nejistotu mezi vámi je možné od počátku zmírnit třeba s pomocí 
vodítek:
• zkuste mluvit s kamarádem o duševním onemocnění otevřeně, zjistěte, co prožívá, co mu v bě-
žném životě dělá potíže a co mu naopak pomáhá (pokud si nejste jistí, zeptejte se dopředu, jestli 
mu nevadí o tom s vámi mluvit)
• zkuste se o jeho onemocnění dozvědět více na internetu nebo v knihovně; pomůže vám to lépe 
porozumět kamarádovým potížím
• respektujte omezení a hranice, které jsou u kamaráda dány jeho nemocí (např. má na rozdíl od 
ostatních ve škole odlišné podmínky studia; bere léky, a proto by neměl pít alkohol nebo ponocovat 
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– nemůže se tedy účastnit oblíbených dýchánků se třídou)
• podporujte ho, aby se dál léčil, např. odpovědně bral léky (léčit se je mnohem těžší, když ka-
marádi nemoc nerespektují; nikdy se neposmívejte!)
• podporujte kamaráda v kontaktu s blízkými – řada duševních nemocí ztěžuje nemocným kontakt 
se sociálním okolím, zkuste proto hledat společné aktivity
• v případě, že se zhorší zdravotní stav kamaráda, podpořte ho, aby vyhledal pomoc (u rodičů, 
psychologa nebo lékaře, můžete mu také nabídnout svůj doprovod)
• pečujte i o sebe, myslete na vlastní potřeby – pomáhat kamarádovi může být někdy stresující. Ne-
zapomínejte, že jeho potíže nejsou způsobeny vaší vinou a také že za kamaráda nejste zodpovědní
• rozpoznejte svoje hranice – nezapomínejte, že nejste lékař nebo terapeut a že vaše pomoc ka-
marádovi má svoje hranice

6 Pro učitele
V prostředí školy, učiliště, internátu většinou není vůbec snadné si v davu žáků či studentů všimnout 
těch, kteří prožívají vážnější potíže a mohli by potřebovat pomoc (ať už se jedná o psychické potíže 
nebo jiné obtížné situace – šikanu, počínající závislost, kriminalitu). Pro řadu žáků a studentů 
však může být v tíživé situaci pomoc a podpora ze strany školy nebo jednotlivých pedagogů velmi 
užitečná. To platí také u žáků a studentů, u kterých se začínají projevovat závažnější psychické 
poruchy či onemocnění. Včasné rozpoznání potíží a vhodná pomoc mohou studentovi značně zlepšit 
vyhlídky do budoucna.

6.1.1 Jak je možné v prostředí školy rozpoznat u žáků a studentů projevy psy-
chických potíží nebo duševního onemocnění?

Samotné psychické potíže nebo onemocnění se mohou projevovat různě. Nejobvyklejším projevem 
vážnějších psychických potíží je, že student začíná ztrácet zájem o to, co ho obvykle zajímalo a 
jeho chování se začíná měnit. Ke změnám může přitom docházet pomalu, ale také zcela náhle. 
Při některých formách onemocnění může dojít ke změně v dříve neobvyklou veselost, rozjásanost, 
výbuchy smíchu, snahu vrhat se lidem kolem krku bez ohledu na společenskou vhodnost, či zvláštní 
způsob žertování. Jindy může jít o neobvyklou aktivitu, student všechno slíbí, do všeho se hrne, je 
veselý, zdá se být neúnavný. Slíbené však obvykle neplní. Nejčastěji se setkáváme s následujícími 
příznaky: pokleslá nálada, pomalost, nesoustředěnost, snížená schopnost dokončit úkoly včas, 
zapomínání, zhoršení prospěchu, ztráta zájmu o koníčky a přátele, které měl student předtím. Často 
se v této souvislosti objevuje také hubnutí a bledost, únava jako následek nespavosti nebo nekvalit-
ního spánku, pozdní příchody. Může se také objevit třes a pocení rukou. Příznakem vážných potíží 
mohou být poškrábané či pořezané ruce – známky tzv. sebepoškozování.

Psychické potíže se obvykle rozvíjejí plíživě, takže není lehké si uvědomit, že již nastal čas k řešení. 
Zároveň je obtížné je odlišit od jiných druhů problémů, například od zneužívání návykových látek, 
zamilovanosti nebo rodinných neshod.

Pokud se žák či student zatím sám nesvěřil se svými problémy a nejste si jistí, zda si o něj máte 
dělat starosti či nikoli, můžete zvážit následující otázky týkající se studenta, jeho zevnějšku, chování 
a celkového projevu ve škole:
• Změnila se velmi výrazně vizáž studenta, jeho celkový vzhled? Došlo u studenta k náhlému zhub-
nutí nebo naopak k nabrání váhy? Zanedbává student osobní hygienu?
• Je ze studenta cítit alkohol nebo marihuana?



25

• Změnil se student výrazněji ve svém projevu? Stal se student velmi tichým, velmi pasivním, nebo 
je naopak nepřiměřeně hlučný, příliš rozrušený apod.?
• Zhoršil se významně prospěch studenta nebo jeho docházka?
• Změnila se výrazně nálada studenta? Působí student smutně až unaveně, nebo je jeho nálada 
naopak nepřiměřeně nadnesená, manická?
• Došlo k výrazným změnám v chování studenta při vyučování a nebo v kolektivu mezi vrstevníky? 
Straní se student kolektivu a zdá se být stažený do sebe?
• Všímají si změn v chování studenta i jeho spolužáci nebo ostatní učitelé ve škole?
• Trvá změna v chování studenta, jeho zevnějšku nebo prospěchu delší dobu (několik týdnů)?

Pokud je změna studentova chování velmi výrazná či náhlá (velká apatie až ztuhlost, či naopak 
mnohomluvnost, slova z něj jen „tryskají“, je obtížné mu porozumět), či je-li student agresivní či 
agresí vyhrožuje, není ignorování takových příznaků na místě a bude patrně nutné zajistit studentovi 
odbornou pomoc.

6.1.2 Jak studentovi nabídnout pomoc a být mu užitečný?

Pokud máte podezření, že něco se studentem není v pořádku, je vhodné pokusit se studenta 
vyslechnout, případně mu nabídnout zprostředkování odborné péče nebo kontakty, kam se může 
obrátit. Tento přístup je pro studenta lepší, než kdybychom předstírali, že jsme si ničeho nevšimli, 
a možný problém by mohl přetrvávat delší dobu.

Jednou z možností, jak studenta oslovit, je zeptat se, jak se mu daří, jak se má. Určitě není dobré 
dlouho „chodit kolem horké kaše“. Vždy je dobré popsat, čeho jste si všimli, přislíbit diskrétnost 
a sdělit např. strach o studenta. Nabídnete tak studentovi možnost mluvit o věcech, které ho trápí, 
a pokud je s vámi bude chtít sdílet, tak se otevře prostor pro hledání řešení. Pokuste se spolu se 
studentem zjistit, co by mu mohlo pomoci, zda se již s podobnými problémy v minulosti setkal a jak 
je řešil. Pokud to pomůže, pokuste se přizpůsobit možnostem studenta jeho školní závazky, které 
jsou na něj momentálně kladeny. Snažte se vždy respektovat soukromí studenta, zeptejte se na 
jeho souhlas v případě, že je potřeba informovat o situaci další osoby. Informujte studenta o tom, 
že je třeba spojit se s rodiči – nejednejte za jeho zády. Pokud se rozhodnete hledat pomoc u dalších 
institucí, odborníků, dělejte to vždy se souhlasem studenta. Nesnažte se návštěvou odborníka 
vyhrožovat nebo trestat („...ještě jeden přestupek a půjdeš ke školnímu psychologovi!“).

Řada studentů by o svých problémech nikdy se svým učitelem nebo výchovným poradcem školy 
nemluvila. Důvodem může být strach z následků takového rozhovoru (student nechce, aby se 
cokoli rozkřiklo po škole, byť i pouze mezi učiteli), nebo může dotyčný vlastní problém přehlížet, 
bagatelizovat. V takové situaci je vhodné studentovi sdělit, proč si o něj děláte starosti, čeho jste si 
všiml(a), co vás na jeho chování nebo zevnějšku znepokojuje, a přímo mu nabídnout pomoc. Pokud 
s vámi však student nechce mluvit, respektujte jej a nabídněte mu, že se na vás může obrátit 
v budoucnu (poněkud jinak je tomu v situacích, kdy student hrubě porušuje řád platný ve škole, je 
agresivní, nebo dojde k vypjaté situaci – viz dále).

Vždy však realisticky zvažujte vlastní možnosti, kolik jako učitel můžete do pomoci studentovi a 
řešení jeho situace investovat času a energie. Nezapomínejte také na hranice, za kterými končí vaše 
profesní role nebo kdy již není ve vašich silách studentovi více pomáhat. V takovém případě 
s vědomím studenta informujte kompetentnější osobu (výchovného poradce, v některých případech 
ředitele), vyjednejte pomoc u odborníka (psychologa, psychiatra) či jiné instituce.

Je dobré, pokud studenti vědí o možnosti obrátit se na vás, a to i dříve, než sami mají problém. 
Sdělování informací o psychických poruchách, možných příznacích, možnostech podpory apod., 
by mělo být součástí prevence na každé škole.
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6.1.3  Jak jednat  ve výjimečné/krizové situaci?

V průběhu pedagogické praxe je možné ocitnout se ve vypjatých situacích, které vyžadují zvláštní 
postup řešení. Jedná se o situace, kdy student s psychickými potížemi dosáhne stavu krize – situ-
ace, kdy se jeho emoce vymknou jeho kontrole. Je možné sem zařadit např. situace, kdy se student 
sebepoškozuje, začne mluvit o sebevraždě nebo se stále zabývá myšlenkami na sebevraždu, nebo 
ztrácí kontakt s realitou a začne se chovat krajně podivně.

Dvě důležité poznámky týkající se stavu krize:
• Lidé s psychickými problémy nebo duševním onemocněním jsou jen velice zřídka nebezpeční 
ostatním lidem.
• Ke krizovým situacím dochází velmi zřídka a často je možné jim předejít.
Ve vypjatých krizových situacích je nejdůležitější dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost druhých, 
včetně samotného studenta, který krizí prochází. Pomoci dobře zvládnout krizovou situaci vám 
mohou následující vodítka:
• pokuste se zachovat klid a jednat tak, abyste studenta neohrozili (ve většině případů je potřeba 
pouze klidného chování).
• pokud jsou okolo vás další studenti, požádejte je klidně, aby odešli.
• některé situace mohou působit nepříjemně až děsivě. Pokud se necítíte na to se studentem jed-
nat, odejděte a sežeňte jinou pomoc.
• zůstanete-li se studentem, poskytněte mu dostatek prostoru a nedělejte nic, na základě čeho 
by se mohl cítit vámi ohrožený. Nepřistupujte ke studentovi zezadu, aniž byste ho na sebe 
upozorňovali, vyvarujte se přímému pohledu, který by byl studentovi nepříjemný nebo by se mohl 
cítit ohrožen.
• vysvětlete studentovi, co se chystáte udělat, a to ještě před tím, než tak začnete konat, informujte 
jej průběžně o tom, co se děje. Pokuste se nepůsobit dojmem, že nad ním přebíráte kontrolu.
• berte vážně nebezpečí sebevraždy – je mýtem, že „ti, kdo o sebevraždě mluví, ji neuskuteční“.
• ujistěte se, že byla zajištěna adekvátní pomoc. Pokud student vážně ohrožuje sebe nebo ostatní, 
je na místě zavolat rychlou záchrannou službu (číslo 155), pokud je to třeba i policii (číslo 158). O 
vzniklé závažné krizové situaci je nutné co nejdříve informovat blízké studenta (zejména v případě 
nezletilých studentů).

Ve všech situacích, ať už se jedná o krize či nikoli, je nutné postupovat individuálně. Psychický stav 
u každého člověka se může měnit týden co týden, a může se změnit dokonce z hodiny na hodinu. 
Každý člověk také může potřebovat jinou dávku podpory.

6.1.4 Následky krizové  situace

Učitel by měl počítat s tím, že řešení jakékoli nestandardní nebo vypjaté situace je náročné a může 
ho zasáhnout více, než předpokládal, např. v mysli se k situaci stále vrací, cítí se velmi vyčerpaný, 
„zůstává to v něm“, mohou se objevit i vážnější tělesné příznaky (nevolnost, třes), silné emoce nebo 
naopak skleslost. Zde je vhodné nezapomínat na sebe a své potřeby – zkusit si odpočinout, „udělat 
si dobře“, „vypovídat se“ (bez ohrožení studenta), vyhledat radu nebo podporu odborníka, např. 
v krizovém centru nebo nějakém poradenském zařízení. Toto zaměření na sebe a své potřeby není 
v kontextu situace žádným selháním nebo slabostí, je naopak znamením zodpovědnosti za sebe i za 
studenta (student vás možná bude ještě dále potřebovat, a to zdravého a vyrovnaného).

Pokud byla krizovou situací zasažena skupina, např. celá třída (student se pokusil o sebevraždu 
nebo ji dokonal, byl za přítomnosti celé třídy hospitalizován atp.), je vhodné zjednat krizovou inter-
venci pro sebe i třídní kolektiv nejlépe s pracovníky krizového centra. V každém případě je nutné se 
studenty otevřeně hovořit, a to jak kvůli nim (jako skupině), tak kvůli jedinci, který je v krizi a po ní 
se zřejmě do kolektivu vrátí.
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7 Pro rodiče a blízké
7.1.1 Má moje dítě psychické potíže?

Rodiče mají při setkání s psychickými potížemi či duševním onemocněním svých dětí složitější pozici 
než učitelé. Taková situace je pro ně ve většině případů totiž zcela nová, navíc nemají tak snadnou 
možnost srovnání svého potomka s vrstevníky, a tak je pro ně často obtížnější rozeznat, že změny 
v chování jejich dětí již vyžadují pozornost. Rodiče ovšem znají své děti mnohem lépe než učitelé, 
většinou mohou identifikovat příznaky nastupujícího problému dříve než širší okolí a také dříve za-
sáhnout. Předpokladem včasného a vhodného zásahu ovšem je, že si v dané situaci vědí rady. J
ak tedy může rodič vážný psychický problém nebo nastupující duševní onemocnění u svého po-
tomka rozpoznat?

Nastupující vážný psychický problém nebo duševní onemocnění se může projevit mnoha způsoby 
chování, dokonce stejné onemocnění se může u různých osob, nebo v různých fázích projevit 
chováním naprosto protikladným. Proto je vhodné citlivě vnímat především ZMĚNY CHOVÁNÍ, a to 
zejména ty náhlé, velmi výrazné nebo ty, ke kterým jakoby „chybí důvod“: jindy družný mladík 
s řadou kamarádů během pár týdnů prakticky nevychází z pokoje, spíše introvertní dívka najednou 
kypí nápady, hovoří stále a s každým atd.

V oblasti vztahů může vaše dítě ztrácet zájem o kamarády, „nechodit ven“, zavírat se v pokoji, trávit 
čas nesmyslnou činností, koukat do zdi, nebo naopak přivádět mnoho různých „přátel“, vymýšlet a 
realizovat nejrůznější divoké nebo divné nápady, „rozhazovat“ peníze. Potomek může být výrazně 
zamlklý, působit nejistě, nekomunikovat, případně mluvit málo, a když, tak o podivných věcech. 
Může provádět zvláštní pohyby, mít nové, velmi specifické potřeby (např. vypínat všechny spotřebiče 
ze zásuvek, různými materiály „izolovat“ svůj pokoj, provádět neobvyklé rituály).

Často je onemocnění provázeno změnou v oblasti denního rytmu – potomek má potíže vstávat 
do školy, špatně spí, přehnaně ponocuje, obrací si rytmus dne, a to se projevuje i v jeho vizáži 
– je přepadlý, s kruhy pod očima, „zvadlý“. Signálem je i změna stravovacích návyků, přehnané 
půsty nebo diety nebo velmi rozkolísané přijímání potravy (několik dní skoro nic, a pak najednou 
neuvěřitelně mnoho). Mohou se měnit hygienické návyky, obvykle je hygiena zanedbávána, ale 
možný je i opačný extrém – např. úzkostné a časté mytí rukou. Občas se mění způsob oblékání 
případně se objevují pomatené důvody, proč si to či ono na sebe vzít (nemáme ale na mysli obvyklé 
pubescentní výstřelky nebo oblečení, kterým se mladý identifikuje se svými idoly či se specifickou 
sociální skupinou).

Mladý člověk může rovněž prudce změnit svůj postoj k majetku, případně změnit své chápání 
vlastnictví (může rozdávat majetek – včetně toho, který mu nepatří, hromadit neužitečné předměty, 
podivně hospodařit s penězi).

Může se projevovat velikášství či přehnaná pokora, někdy se posunuté vnímání reality skrývá do 
oblastí mimo smyslové vnímání – působení různých zvláštních energií, vliv mimozemských civilizací 
nebo náboženská tematika. Dítě neplní, co slíbí nebo co obvykle dělalo, utíká od práce, snižuje se 
jeho „výkon“, je roztržité.

Pro rozpoznání přítomnosti psychických potíží u dítěte nebo dospívajícího je možné zvážit následující 
otázky:
• mění se velmi výrazně jeho vizáž? Došlo u něj k výraznému zhubnutí, nebo naopak k nabrání 
váhy? Zanedbává osobní hygienu?
• došlo u dítěte nebo dospívajícího k výrazné změně chování? Je potomek tichý, pasivní, straní se (a 
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nebývalo tomu tak), či naopak je přehnaně veselý, lehkomyslný, nezastavitelný v mluvení 
(a nebývalo tomu tak)?
• změnila se výrazně jeho nálada? Působí smutně až unaveně, nebo je jeho nálada naopak 
nepřiměřeně nadnesená?
• došlo k výrazným změnám jeho zvyků, sociálních kontaktů, zálib, činností?
• všimlo si změny v chování dospívajícího i jeho okolí – příbuzní, sousedé, kamarádi, učitelé?
• trvá změna v jeho chování, zevnějšku nebo prospěchu delší dobu (několik týdnů)? Čím vícekrát 
na uvedené otázky odpovíte souhlasně, tím více pozornosti je patrně třeba vašemu dítěti a jeho 
potížím věnovat.

7.1.2 Jak nabídnout pomoc a být užitečný?

Rodiče jsou svým dětem velice blízko, v okamžiku řešení problémů je to veliká příležitost a zároveň 
velké ohrožení. Rodiče mohou opravdu jako první identifikovat nastupující potíže, na druhé straně 
mohou neobratným jednáním způsobit stažení svého potomka a to, že s nimi napříště odmítne 
o svých potížích komunikovat. Pokud u člověka opravdu propuká duševní onemocnění nebo pokud 
prochází psychickou krizí, je velmi pravděpodobné, že sám neví, co se s ním děje. To by si měl 
rodič uvědomit, když se na změny v chování svého dítěte nebo dospívajícího potomka ptá. Potomek 
mu patrně nedá jasnou odpověď, ani kdyby mu ji sdělit chtěl. Dítě se obvykle navíc za svůj stav 
buď stydí, nebo ho maskuje, případně jej jako nenormální vůbec nenahlíží. Proto by rodič s jasnou 
odpovědí od dítěte nebo dospívajícího neměl počítat a nejasnost by mu neměl klást za vinu.

To ovšem neznamená, že se nemáme ptát, naopak – vhodnou otázkou vyjádříme nejméně to, že 
jsme si všimli, že se s ním něco děje (že je potíž zřejmá i okolí je pro dítě důležitá informace) a že 
jsme připravení mu pomoci. Je vhodné vyjádřit svá pozorování a své obavy, zároveň ale nezapom-
enout na vyjádření podpory, vztahu k dítěti.

Přitom je vhodné si uvědomit, co je zájmem rodiče a co zájmem potomka. Rodiče samozřejmě 
chtějí, aby bylo dítě zdravé, v našem případě, „aby se chovalo normálně“. Přílišné prosazování 
tohoto (jinak samozřejmě naprosto přirozeného) přání může ale potomka „polekat“ – chce se po 
něm, aby „předstíral“, že mu nic není, přestože sám zakouší opak. Tato zkušenost může způsobit 
ještě větší uzavření a zablokování komunikace mezi dítětem a rodičem. Potomek má spíše potřebu 
rozumět, co se s ním děje, to je ale otázka, na kterou rodič – a to i odborník – odpoví jen těžko. 
Potomek však může dovolit rodiči, aby „co se s ním děje“, zjišťovali společně a o to je třeba se 
snažit. V ideálním případě je pak i rozhodnutí vyhledat pomoc odborníka – psychologa či psychia-
tra – společně nalezeným řešením a nikoli autoritativním rozhodnutím rodičů, které důvěru dítěte 
nebo dospívajícího v pomoc rodičů vážně ohrozí. Také jednat za zády potomka – např. pozvat 
odborníka domů inkognito nebo odvézt dítě k psychiatrovi pod záminkou výletu nebo nákupu – se 
nedoporučuje (nicméně může na něj jako na nejlepší ze špatných řešení dojít).

7.1.3 Jak jednat  v krizové  situaci?

Krize je subjektivně prožívaný stav, kdy situaci již nejsme schopni zvládat s pomocí vlastních sil, a 
nepomáhají ani způsoby, jakými jsme podobnou situaci řešili v minulosti buďto vlastní silou, nebo za 
pomoci našeho okolí4. V průběhu života prožíváme všichni i několik krizí. Podobně jako krizí vlastní, 
můžeme být zasaženi i krizí svých nejbližších – tedy i našich dětí. Ty mohou krizi prožívat dokonce 
častěji než my, v případě, že trpí vážnými psychickými problémy.

Stavy krize mohou být vyvolány různými okolnostmi a mohou získávat různé podoby. Vždy jsou 
provázeny nepříjemnými pocity pro jedince, který nad situací ztrácí kontrolu. Potomek v krizi může 
pociťovat výraznou úzkost či strach, a může mít sebevražedné myšlenky. Krize u lidí s určitým typem 
duševních onemocnění mohou být charakterizovány ztrátou schopnosti rozlišování vlastních prožitků 
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od reality – halucinacemi.

S člověkem v krizi, byť je nám velmi blízký, může být velmi těžké navázat kontakt. Přesto je 
důležité snažit se o to a „být s ním“. Není-li dostupná péče v podobě služby krizové intervence, 
budeme krizové situaci čelit sami. Následující vodítka mohou pomoci naléhavou krizovou situaci 
lépe zvládnout:
• Pokuste se zachovat klid, nenechte na sebe přenést emoce druhé osoby.
• Ujistěte se, že se váš potomek necítí vaší přítomností ohrožen a snažte se jednat tak, abyste 
dotyčného neohrozili (ve většině případů je potřeba pouze klidného chování).
• Pokuste se navázat kontakt, zjistěte, co se děje, zeptejte se, jak můžete pomoct, nenaléhejte. 
Zajistěte, aby měl potomek dostatek prostoru, a pokuste se ho ujistit, že je v bezpečí.
• Pokud se v situaci necítíte jisti, zkuste přivolat pro sebe podporu další osoby – rodinné příslušníky, 
nebo přátele. Snažte se přitom neposílit v potomkovi pocit ohrožení.
• Říkejte potomkovi, co právě děláte, informujte jej o tom, co se děje. Pokuste se nepůsobit 
dojmem, že nad ním přebíráte kontrolu. Snažte se s ním domluvit na tom, co myslíte, že je 
potřeba udělat.
• Berte vážně nebezpečí sebevraždy – je mýtem, že „ti, kdo o sebevraždě mluví, ji neuskuteční“.
• Zajistěte adekvátní pomoc. Pokud potomek ohrožuje sebe nebo se sami cítíte být jeho jednáním 
ohroženi, nachází se jistě ve stavu, kdy by měl být ošetřen lékařem. Zajistěte proto záchrannou 
službu, pokud je to nutné i policii. Potomci rodičům někdy zpětně vytýkají, že je nechali hospitalizo-
vat nedobrovolně. Proto, pokud je to možné, snažte se na případné hospitalizaci dohodnout.

Situace, kdy jste se ocitli v roli podporujícího a zachraňovali jste situaci nebo zajišťovali pomoc, 
mohla být pro vás velice zatěžující. Není zbytečné vyhledat pomoc i po té, co již krize odezněla a 
sami přestanete mít chuť situaci nějak řešit. Vyhledáte-li pomoc u specialisty, může vám pomoci 
krizové situaci porozumět, pomůže zorientovat se v možných příčinách a nebo pomůže nalézt 
způsob, jak krizi předcházet. Krizové situace v sobě kromě ohrožení nebo nebezpečí skrývají také 
příležitost uskutečnění změny, často změny něčeho zásadního5. Možné důsledky řešení krizové situ-
ace mohou mít podobu snahy o stanovení nových pravidel v rodině, uskutečnění

kontaktu s odborníkem, zahájení léčby či terapie potomka u odborníka, nebo zahájení spolupráce 
rodiny s rodinnými poradci.

7.1.4 Být dobrým rodičem

Každý rodič chce, aby potomek školu úspěšně dokončil, ale nejen to. Záleží mu i na jeho spokoje-
nosti, rád by, aby se vyvaroval životních nepříjemností a aby vyrůstal v úspěšného a vyrovnaného 
člověka. Také by rád předal své životní zkušenosti (někdy přitom však zapomíná, že životní 
zkušenost je nepřenosná). Zkušenosti rodičů mohou usnadňovat dítěti jeho tápání a hledání. 
Zvláště pokud jsou použity správným způsobem. Nevíte-li, zda jste v rodičovské péči něco nezane-
dbali, zkuste se zamyslet, zda:
• jste vnímaví k problémům potomka a snažíte se o to, abyste  pro něj byli oporou a útočištěm. 
Může být velmi těžké vcítit se do pocitů dětí/dospívajících. Někdy mohou dospělým připadat mali-
cherné, ale skutečně nejsou. Proto problémy dítěte nikdy nezlehčujte! Naopak, nenechte se odradit, 
když se dítě uzavře do své skořápky. Opatrně se ji pokoušejte narušit a přiblížit se k němu. Když se 
to nepodaří jedním způsobem, zkuste jiný.
• jsou pravidla stanovena na základě vzájemné dohody – na mnoha důležitých věcech, které by 
podle vás měl potomek dodržovat, je možné se dohodnout dopředu a společně. Sami se držte toho, 
na čem jste se dohodli, nepolevujte a nevzdávejte to. Teenageři jsou v obcházení pravidel nesmírně 
vynalézaví.
•  dokážete být oporou  – např. při neúspěchu potomka v něm nehledáte v první řadě viníka. Vyp-
lácí se ocenit dítě i za malé úspěchy (i třeba samotný pokus), nikoli pouze upozorňovat na to, v čem 

4   Vodáčková a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál 2002.
5   Vodáčková a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál 2002.
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selhalo a mohlo by podle vás dosáhnout lepšího výsledku.
• dovedete  oceňovat a motivovat – je lepší oceňovat malé výsledky než motivovat velkou odměnou 
za velký úspěch. Doporučujeme proto všem rodičům, aby hledali příležitosti a děti chválili.
•  dokážete zachovat  chladnou hlavu – i v krizových momentech se vyplácí jednat v klidu, 
nezastrašovat a nebýt agresivní.
• jste realističtí v tom, co od potomka očekáváte – ujistěte se, že cíle, které po dítěti požadujete, 
jsou dosažitelné. Neočekávejte automaticky, že dítě dosáhne ve škole a v životě stejných nebo 
dokonce lepších výsledků než vy (například proto, že dnes jsou podle vás „lepší“ podmínky, než jste 
měli vy). Vaše dítě po vás možná nezdědilo ani hudební talent, ani schopnost „být dobrý v ma-
tice“. Možná ale mezi svými vrstevníky vynikne v nějaké jiné oblasti, a to pro něj bude důležitější. 
Podpořte ho v tom.
• usilujete o dobrý vztah – trávíte nějaký čas společně s cílem zažít něco příjemného.

Pokud má dítě potíže, které přetrvávají a ani společnými silami se nedaří je překonávat, nepovažujte 
to za svoje selhání a požádejte o pomoc (třeba i odbornou) jinde.
 

8 Podpůrná síť v plzeňském regionu
8.1 Psychologická a lékařská pomoc

V Plzni působí několik ambulantních psychologů a lékařů-psychiatrů, někteří se specializují na práci 
s dětmi a dospívajícími (o tom, jak pomáhá psycholog a jak psychiatr, píšeme podrobněji v kapitole 
4.6.). Jejich kontakty je možné vyhledat v telefonním seznamu nebo na internetu. Schůzku je nutné 
objednat jeden nebo i několik týdnů dopředu. V Plzni také existuje několik krizových podpůrných 
služeb určených těm, kteří se ocitnou v psychické krizi nebo se dostanou do obtížné životní situace 
(viz adresář v poslední kapitole).

Kromě psychologických a psychiatrických ambulancí je součástí podpůrné sítě v Plzni lůžkové 
oddělení „A“ na psychiatrické klinice ve FN Plzeň. Tam mohou být hospitalizováni děti a mladí lidé 
ve věku do 18 let s cílem diagnostiky a léčby duševních onemocnění. Hospitalizace jsou zde kratší, 
diagnostické, mohou však dosáhnout i několika týdnů. Na psychiatrické klinice v Plzni je dále k di-
spozici také oddělení pro dospělé pacienty (od 18 let), 2 oddělení psychoterapeutická a oddělení pro 
léčbu alkoholových a drogových závislostí (detoxifikační jednotka a oddělení).

Na psychiatrické klinice se nachází také ambulantní část, která se skládá z akutní psychiatrické 
ambulance pro dospělé, dále ze specializovaných ambulancí – dětská psychiatrie, ambulance pro 
alkoholové a drogové závislosti a sexuologická ambulance. Součástí ambulantní části jsou i kliničtí 
psychologové specializovaní na diagnostiku a léčbu duševních poruch.

Na psychiatrické klinice FN Plzeň je k dispozici pohotovost po 24 hodin, která je zajištěna 
sloužícím psychiatrem.

8.2 Pedagogicko-psychologická poradna

V pedagogicko-psychologické poradně (PPP) pracují plně kvalifikovaní psychologové, kteří se special-
izují na práci s dětmi a mladými lidmi do 25 let. Role PPP v péči o studenty s psychickými problémy 
nebo duševním onemocněním spočívá především v tom, že jde velmi často o pracoviště prvního 
kontaktu. Rodiče, děti a studenti, mají-li nějaké potíže, navštíví PPP, protože mnoho z nich a nebo z 
jejich známých má již s PPP zkušenosti, a proto zde nejsou takové zábrany, jako při přímé návštěvě 
psychiatra. Poradna zároveň zajišťuje péči následnou. Po dohodě s psychiatrem např. pomůže najít 
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nejvhodnější další směr vzdělávání, vypracovává individuální vzdělávací plán a zajišťuje dlouhodobé 
vedení (podporu) klienta nebo psychoterapii.

Pedagogicko-psychologická poradna má dostatek vlastních kvalifikovaných psychologů. Rozsah a 
obsah péče klinických psychologů a poradenských psychologů se do značné míry liší. PPP proto 
spolupracuje s některými klinickými psychology (např. INEL – Santé, DPL Dobřany, psychiatrická 
ambulance Železniční polikliniky). Pozor! Závazná doporučení škole mohou dávat pouze poradenští 
psychologové (PPP).

Každá pobočka PPP v Plzeňském kraji může poskytnout kontakty na psychiatry, se kterými 
úspěšně spolupracuje.
 
8.2.1  Pro studenty

Jak a kdy mohu PPP kontaktovat?
PPP můžete kontaktovat kdykoliv prostřednictvím e-mailu: pepor@pilsedu.cz, v pracovní dny od 7.30 
do 15.30 telefonicky na čísle 377 468 124, nebo osobně na adrese Částkova 78, Plzeň. 
Další kontakty naleznete na www.pepor.pilsedu.cz podle místa bydliště.

Mohu PPP kontaktovat sám nebo potřebuji rodiče?
PPP můžete kontaktovat sám/sama. Na tom, zda do věci zasvětíte rodiče, se později s pracovníkem 
poradny dohodnete.

Co se se mnou po příchodu do PPP děje?
Po příchodu do PPP se vás ujmou sociální pracovnice, kterým stručně vysvětlíte, co je váš problém. 
Stačí, když řeknete, že si chcete pohovořit s psychologem. Sociální pracovnice vás předá psy-
chologovi, kterému stručně vysvětlíte, v čem je váš problém. Ten se vám bude věnovat buď hned, 
nebo si dohodnete termín setkání. Při setkání si s vámi psycholog popovídá a navrhne další řešení. 
Dohodnete se spolu, jestli budete informovat rodiče nebo někoho dalšího, jestli projdete nějakými 
testy nebo ne, zda chcete být zařazen(a) do psychoterapie a co to znamená a zda je nutná návštěva 
psychiatra nebo hospitalizace. Řešení nemusí být stanoveno ihned, je možné k němu dospět až po 
několika rozhovorech. Pokud máte problémy např. s objednáním k psychiatrovi, PPP to za vás zařídí. 
K ničemu nebudete nucen(a). Pokud si to nebudete přát, nikdo další se o vaší návštěvě nedozví. 
PPP můžete navštívit i anonymně a nebo pod přezdívkou.

Co je to individuální vzdělávací plán, kdy na něj vzniká  nárok a jak mi může pomoci?
Individuální vzdělávací plán vzniká podle § 16 zákona 561/2004 Sb. Je to v podstatě smlouva mezi 
školou a rodiči, nebo školou a zletilým studentem o tom, jak bude probíhat jeho další vzdělávání. 
Podkladem je vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, nebo v PPP a u lékaře. Zde již 
potřebujete souhlas rodičů, pokud nejste zletilý(á). V PPP projdete testy, které ukáží například, 
jak dlouho a jak dobře se dokážete soustředit, jaký druh paměti máte a v jaké kvalitě, jak snadno 
vycházíte s lidmi a jaké jsou obecně vaše studijní předpoklady. Podle vašich možností se potom 
sestaví individuální vzdělávací plán tak, abyste mohl(a) dále studovat bez zbytečných problémů. 
Lze například doporučit, aby vám škola dala více času na vypracování všech prací, aby vám ses-
tavila harmonogram, kdy a z čeho budete zkoušen(a), abyste byl(a) zkoušena mimo třídu, pokud 
vám dělá problémy mluvit před lidmi nebo se hůř soustředíte, případně abyste nemusel(a) chodit 
na některé hodiny. Pokud máte velké problémy se studiem na škole, kde jste studoval(a) před 
onemocněním, poradna dokáže poradit s výběrem pro vás nejvhodnější školy.

Jakými dokumenty se PPP řídí?
PPP se řídí zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), 563/2004 Sb., vyhláškou 72/2005 Sb. a vyhláškou 73/2005 Sb.
(Zpracovala PhDr. Blanka Veselá, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni)
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8.3 Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je odborným pracovištěm výchovného poradenství, které poskytuje 
bezplatně široké služby mladistvým od 15 let do ukončení vzdělání na střední škole. V Plzni je 
dostupné zatím na dvou středních školách. ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, 
jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště je tvořeno týmem odborných pracovníků: 
psycholog/speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří v zájmu žáka úzce 
spolupracují, např. jednají s dalšími učiteli žáka.

Některé služby  ŠPP
• diagnostika osobnostního profilu žáka
• diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování)
• individuální práce se žákem (podpora ve školním vzdělávání)
• konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
• konzultace s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• speciálně pedagogické a psychologické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, peda-
gogické pracovníky školy
• konzultace a aktivity se žáky, rodiči a pedagogy se zaměřením na kariérové poradenství
• vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni 
(druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
• příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro
žáka, kooperace s odborníky mimo školu
• úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
• skupinové práce se třídami zaměřené na adaptaci, vytváření sociálních a etických pravidel, posílení 
pozitivní atmosféry ve třídě a ve škole

ŠPP v Plzni

Školní poradenské pracoviště v OU a Praktické škole
Vejprnická 56, Plzeň
Telefonní číslo: 377 308 380, 377 832 417

Školní poradenské pracoviště v SOŠ a SOU poštovním v Plzni
Klatovská 200 G
Telefonní číslo: 377 308 380, 377 832 417

(Zpracovala Mgr. Eva Polanová)

8.4 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nemá za úkol – jak možná přetrvává 
v představách veřejnosti – pouze předcházet rozpadům manželství, ale pomáhá při řešení těžkostí 
v partnerském soužití různých typů i v širších mezilidských vztazích.

Na poradnu se můžete tedy obracet i s problémy:
• osamělosti
• plynoucími z mezigeneračních konfliktů
• v navazování kontaktů
• ve vyrovnávání se s opuštěním partnerem
• střetů ve vztazích vrstevnických i jiných
• v sociálně právních otázkách
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Rodinná poradna není zdravotnické zařízení, tým je tvořen psychology, manželskými poradci, sociál-
ními pracovníky a právníkem. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. K návštěvě poradny není 
třeba žádného doporučení. Služby poradny jsou bezplatné. Poradna přijímá klienty z širšího regionu.
Klienti mladší 16 let by se na první návštěvu měli dostavit se zákonným zástupcem.

Jak postupovat, když se rozhodnu využít služby poradny?
Nejlépe je objednat se na tel. čísle: 378 037 610. Sociální pracovnice se vám bude snažit vyjít vstříc 
s termínem návštěvy. Máte-li možnost přijít i v dopoledních hodinách, termín bývá do několika dnů. 
Pouze v odpoledních hodinách se čekací doby mohou mírně prodloužit.
Vysvětlíme vám samozřejmě i kde nás najdete (Klatovská 92, Plzeň), včetně dopravního spojení 
(blízko stanice Klatovská-Dobrovského tram 4, trolej 16).
Je možné přijít i osobně, především v situaci akutního nepříznivého stavu či konfliktu, kdy vám bude 
poskytnuta krizová intervence. Jsme k dispozici v čase: Pondělí až čtvrtek: 8–11.30, 12–17 hod.
Pátek: 8–11.30, 12–13 hod.

Co můžu od poradny očekávat?
Poradna dodržuje všechny standardy kvality zařízení působících v sociálních službách. Klient není 
objektem působení poradce či pasivním příjemcem rad – snahou pracovníka je hledat cesty k akti-
vizaci jeho schopností a dovedností pro řešení potíží. Především on rozhoduje o podobě spolupráce, 
o tématech, která budou řešena i o frekvenci konzultací.

Co mě čeká po příchodu do poradny?
Najdete příjemné a bezpečné prostředí a profesionální přístup. Sociální pracovnice vám v úvodním 
rozhovoru vysvětlí způsoby práce poradny a vaše práva. K nim např. patří, že nemusíte uvádět své 
jméno, můžete vystupovat pod značkou či přezdívkou. Zaznamenány budou jen některé údaje, 
nutné pro statistiku MPSV (věk, pohlaví).
Potřebujete-li projednat sociální problematiku, konzultujete nadále se sociální pracovnicí, jinak vás 
uvede ke konzultaci k psychologovi či právníkovi. Délka konzultace se pohybuje kolem 1 hodiny, 
v případě společné konzultace páru či rodiny až 2 hodiny. Počet konzultací se řídí potřebami klienta.
S konzultujícím se dohodnete na tzv. zakázce, tj. stanovení, jaký problém a jakými metodami 
budete společně řešit. Tato zakázka je samozřejmě v dalších setkáních upřesňována, příp. měněna. 
Ukončení spolupráce je též plně na vašem rozhodnutí.
Poradna spolupracuje s mnoha dalšími institucemi, které poskytují zdravotní, pedagogické či sociální 
služby. Dle potřeby vám proto může doporučit jiné odborníky.

(Zpracovala PhDr. Ludmila Střelcová, psycholožka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské 
vztahy v Plzni)

8.5 Poradenské centrum Ledovec

Poradenské centrum Ledovec nabízí podporu a pomoc ve formě poradenství žákům a studentům, 
jejich blízkým a pedagogům. Mladým lidem s psychickými problémy nebo duševním onemocněním 
dále nabízí podporu ve vzdělávání a programy: podpůrnou skupinu, asistenci a individuální podpůrný 
program.

8.5.1 Poradenství

Poradenství je krátkodobá služba, při které je uživateli poskytnuta základní podpora a informace 
umožňující řešení jeho situace. Poradenství má formu nezávazného jednorázového nebo opa-
kovaného rozhovoru uživatele s pracovníkem poradenského centra.
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Kdo může poradenství využít?
• žáci a studenti se studijními potížemi
• žáci a studenti s psychickými problémy nebo duševním onemocněním
• blízké osoby lidí s psychickými problémy nebo duševním onemocněním (spolužáci, kamarádi, 
rodina)
• pedagogové, výchovní poradci SŠ nebo ZŠ

Co může poradenství nabídnout žákům a studentům?
• podporu a pomoc v hledání řešení konkrétní situace (např. psychické potíže ve škole nebo mimo 
školu, studijní problémy, návrat do školy po hospitalizaci, studium s psychickým onemocněním, 
potíže ve vztazích)
• předání informací o možnostech studia v regionu
• předání informací o podpůrných programech poskytovaných přímo Ledovcem (viz níže)
• sdělení informací a kontaktů na další podpůrné služby v Plzni, popř. v celém regionu (K-centrum, 
psychologické ambulance, psychoterapie, PP poradna,
vzdělávací a volnočasová centra apod.)

Co může poradenství nabídnout rodičům a blízkým?
• předání informací o možnostech studia v regionu
• předání informací o podpůrných programech poskytovaných přímo Ledovcem (viz níže)
• sdělení informací a kontaktů na další podpůrné služby v Plzni, popř. v celém regionu (K-centrum, 
psychologické ambulance, psychoterapie, PP poradna, vzdělávací a volnočasová centra apod.)
• informace o psychických poruchách a duševním onemocnění
• pomoc v hledání řešení konkrétní situace – řešení zátěžových situací, komunikace s osobou 
s psychickými problémy, pravidla psychohygieny

Co může poradenství nabídnout pedagogům?
• pomoc v hledání řešení konkrétní situace – konzultace k případu studenta
s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, řešení zátěžových situací, komunikace se 
studentem s psychickými problémy, pravidla psychohygieny
• předání informací o podpůrných programech poskytovaných přímo Ledovcem (viz níže)
• sdělení informací a kontaktů na další podpůrné služby v Plzni, popř. v celém regionu
• informace o psychických poruchách a duševním onemocnění

Poradenství může být anonymní. Člověk, který navštíví poradnu, nemusí sdělovat žádné informace 
o své osobě. Poradenství lze také využít opakovaně. Poradenství je možné využít i bez předchozí 
domluvy v kontaktní den – čtvrtek od 8.30–12.30, 13.00–17.00 hod. Návštěvu poradenského centra 
v jiný den za účelem poradenství je možné dojednat telefonicky.

8.5.2 Individuální podpůrný program

Individuální podpůrný program (IPP) je určený těm žákům a studentům, kteří mají psychické potíže 
nebo duševní onemocnění. IPP mohou také využít mladí lidé, kteří se vrací ke studiu po hospitalizaci 
nebo po delší odmlce. IPP má formu časově předem ohraničené spolupráce studenta s konzultan-
tem z Poradenského centra Ledovec. Konzultant nejprve se studentem mapuje oblasti, ve kterých 
potřebuje student podporu, lišící se podle toho, zda student chce začít studovat, pokračovat ve 
studiu nebo úspěšně studium dokončit. Student s konzultantem od počátku spolupráce společně 
vytvářejí studijní plán, do kterého vnáší student cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Student s kon-
zultantem zjišťují, v jakých oblastech bude student potřebovat dále podporu. Podpora ze strany 
konzultanta v rámci IPP může podle potřeb studenta zahrnovat:
• podporu v návratu ke studiu (mapování studijních schopností, výběr vhodné školy, příprava na 
studium)
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• pomoc s plánováním, orientací ve školních povinnostech a pomoc s jejich zvládáním
• podporu při zvládání stresu a krizových situací spojených se studiem, nácviky zvládání obtížných 
situací, motivování k překonávání a zvládnutí obtíží
• zprostředkování doučování
• poskytnutí asistence nebo její zprostředkování
• podporu v domluvě s pedagogy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných osobních zájmů stu-
denta ve škole
• podporu ve vztazích se spolužáky, rodinou a blízkými

8.5.3 Asistenční program

Asistenční program je určený studentům s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, 
kteří potřebují k úspěšnému studiu krátkodobou nebo dlouhodobou podporu ve formě asistence. 
Program zahrnuje pravidelné poskytování asistence studentovi/studentce nebo její zprostředkování 
(např. doprovod do školy). Způsob poskytování asistence a podmínky záleží na dohodě mezi studen-
tem a konzultantem.

8.5.4 Podpůrná skupina

Podpůrná skupina je otevřená terapeutická skupina pro mladé lidi ve věku 15–25 let (žáci, učňové, 
OU, studenti SŠ, VOŠ, VŠ) s psychickými problémy nebo duševním onemocněním. Cílem skupiny je 
podpořit účastníky ve zvládání vlastní situace. Skupina je tematicky zaměřená na potřeby účastníků, 
např. vztahy s vrstevníky a blízkými, potíže
při studiu apod. Setkání skupiny jsou pravidelná. Vstupu do skupiny předchází schůzka s terapeutem 
ze skupiny.

Co vám v Ledovci nemůžeme poskytnout
• psychologické vyšetření
• psychoterapii
• lékařskou péči
• ubytování
• pečovatelské a ošetřovatelské služby

8.6 Centrum poradenských a podpůrných služeb pro studenty ZČU

Centrum nabízí studentům Západočeské univerzity s psychickými problémy, duševním onemocněním 
nebo jiným zdravotním postižením
• Psychologické poradenství
• Speciálně pedagogické poradenství
• Sociální poradenství

Kontakt:
Katedra pedagogiky ZČU Chodské nám. 1, Plzeň
Tel.: 377 636 340, 377 636 350
e-mail: kocurova@kpg.zcu.cz
www: http://handicap.zcu.cz/kontakty.php

8.7 K-centrum, CPPT, o. p. s.

K-centrum poskytuje HARM REDUCTION služby (tj. zaměřené na snižování zdravotních a sociálních 
poškození uživatelů drog, kteří nejsou rozhodnuti pro život bez drog) a dále na snižování rizik z toho 
plynoucích pro jejich blízké. K-centrum dále zajišťuje poradenské a terapeutické služby v oblasti 
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drogových závislostí pro uživatele drog (starší 15 let), jejich rodiče a blízké osoby. Služby v Kontakt-
ním centru, CPPT, o. p. s. jsou poskytovány dle potřeb a přání klienta, s ohledem na jeho aktuální 
stav a situaci a vzhledem k možnostem programu.

Klient je při příchodu do Kontaktního centra (dále jen KC) přijat pracovníkem KC. Ten se snaží zjistit, 
s jakou představou o službě klient přichází. Zde se postup dále člení dle toho, zda jde o uživatele 
drog (UD) či rodinného příslušníka. Dle toho je klient seznámen s nabídkou služeb, které KC pro tyto 
cílové skupiny má, včetně hranic a možností KC a klientových práv. Míra informací je přizpůsobena 
aktuálnímu stavu klienta.

Pokud přichází klient s představou služby, které chce využít nebo problému či situace, které chce 
řešit, je mu nabídnuta konkrétní forma spolupráce: pokud jde o individuální konzultace či specifick-
ou sociální práci, pracuje s ním jeden pověřený pracovník, jehož odbornost odpovídá požadované 
službě: zdravotnický pracovník, kontaktní pracovník, sociální pracovník, poradce atd.

Pokud klient přichází a není schopen v rámci svého aktuálního stavu pojmenovat, jakou službu chce 
využít, je mu poskytnut prostor pro hledání. Pokud si to klient přeje, může využít nabízené konzul-
tace. Klientovi je umožněno v rámci několika setkání hledat konkrétní podobu tématu a společně 
nalézt možnosti k řešení. V případě, že klient potřebuje jinou službu, než je k dispozici v organizaci, 
nabízíme mu možnost odkazu a zprostředkování jiné odborné služby vzhledem k jeho potřebám a 
také možnostem KC.

Poskytované služby:
• krizová intervence i telefonická
• poradenství individuální i rodinné, popř. párové v oblasti závislostí
• motivační trénink a podpůrná terapie
• poskytování informací – ústně, prostřednictvím letáků
• výměnný injekční program a distribuce desinfekčního aj. zdravotního materiálu pro 
intravenózní uživatele
• potravinová pomoc, hygienický servis (sprcha, praní prádla)
• poradenství v oblasti infekčních onemocnění, testování HIV, HEP a zprostředkování následné 
léčebné péče.
• příprava na léčbu a její zprostředkování atd.
• edukace, nácvik dovedností
• asistenční služba
• zdravotní, sociální a právní poradenství
• psychodiagnostika

K-centrum, CPPT, o. p. s.
 
Havířská 11, 301 00 Plzeň tel.: +420 377 421 374
Poradenství po Internetu, e-mail: kcentrum@kcentrum.cz
Otevírací doba: pondělí–pátek, 10.00–18.00

(Informace poskytla: Mgr. Dagmar Špillerová, vedoucí zařízení)

8.8 Point 14 – Sdružení pro prevenci, léčbu a následnou péči drogově závislých

Nízkoprahový klub pro mládež
Jako součást primární prevence Nízkoprahový klub pro mládež od 14 do 18 let. Je návaznou činností 
k primární prevenci prováděné ve školách. Poskytuje alternativu k tradičně nabízenému způsobu 
trávení volného času. Nabízí návštěvníkům zázemí, kde si mohou zahrát různé hry, setkat se se 
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svými vrstevníky a je zde prostor i pro vytvoření vlastní hudební produkce. V rámci klubu také 
nabízíme pravidelná setkání, která jsou důležitá pro rozvoj komunikačních dovedností, zvyšování 
sebedůvěry, sebejistoty, schopnosti čelit tlaku vrstevníků atd. Součástí klubu jsou také nácviky 
asertivních dovedností.

Programová náplň:
Je dán větší prostor k navazování vztahů mezi vrstevníky, poslechu hudby, četby a celkovému 
odpočinku. Návštěvníci si organizují svůj čas sami dle možností a nabídky klubu, tzn. mohou využít 
místnosti k odpočinku a popovídání si se svými vrstevníky, k poslechu hudby, mají možnost zahrát 
si nějakou stolní hru atd. Cílem je vytvořit prostředí, kde se návštěvníci budou cítit svobodně, 
bezpečně a naučí se plánovat svůj volný čas. Dva pracovníci pouze dohlížejí na běh klubu, v případě 
potřeby mají s návštěvníky osobní rozhovory.

Program je strukturovaný a tematický, práce je interaktivní a kontinuální.

Kontaktní centrum, denní centrum
Kontaktní centrum „Čajovna Jericho“ je otevřené 2 dny v týdnu (po, út vždy od 19.00 do 21.00 ho-
din). Denní centrum je otevřené každý den od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hodin, ve středu a 
pátek je doba otevření centra prodloužena do 17.00 hodin.

Programy v centrech jsou řízeny kvalifikovaným odborným pracovníkem se zkušenostmi v oblasti 
primární, sekundární a terciární prevence drogových závislostí. Centra jsou určena pro osoby experi-
mentující s návykovými látkami, problémové uživatele návykových látek, závislé na návykových lát-
kách při prvním kontaktu s odbornou institucí, závislé na návykových látkách, kteří nejsou motivová-
ni k abstinenci, popř. neakceptují jinou účinnější formu léčebné péče, rodinné příslušníky, partnery 
a jiné důležité osoby. Jsou možné anonymní i neanonymní kontakty. Služby jsou přístupné všem 
přicházejícím klientům včetně anonymních, zahrnují kontaktní práci, základní poradenství, základní 
zdravotní péči, zajištění testování na HIV a hepatitidy, neodkladnou péči a doplňkové služby.

Klient může v rámci centra  využít následujících služeb:
• kontaktní práce: služby prvního kontaktu pro uživatele drog, jejich rodiče, partnery a jiné iniciátory 
kontaktu s cílem vytvoření důvěry mezi klientem a odbornou institucí, motivace ke změně rizikového 
chování a přijetí plánu odborné péče, minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s uží-
váním návykových látek
• základní poradenství: týká se zdravotního stavu klienta, zdravotních a sociálních rizik spojených 
s užíváním drog a minimalizace těchto rizik, možností léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, 
informací o léčebných a jiných odborných zařízeních, získávání motivace a doporučování do 
příslušných zařízení
• základní zdravotní ošetření: prováděno kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem nebo zajištěno 
ve zdravotnickém zařízení
• testování na HIV a hepatitidy: zajištěno včetně poradenství před a po testování
• neodkladná péče
• doplňkové služby – hygienický, potravinový servis

Teen Challenge Plzeň Husova 14, 301 24 Plzeň Tel.: 377 235 526
e-mail: klub@teenchallengeplzen.cz, office@teenchallengeplzen.cz

8.9 Salesiánské středisko mládeže – centrum Střecha

Centrum Střecha nabízí dětem, mladým lidem a jejich rodinám pomoc při překonávání životních obtíží 
souvisejících s výchovou dětí. Ve své práci se zaměřuje na podporu rodiny, práci s problémovým 
chováním dítěte prostřednictvím různých programů a zprostředkování pomoci externích odborníků.
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Programy centra  jsou určeny  pro:
chlapce a dívky ve věku 8–16 let z Plzně a blízkého okolí, navštěvující jak základní, tak zvláštní školy

• děti s poruchami chování
- neschopnost soustředit se, neklid
- neposlušnost
- agresivita
- problémy ve škole
- obtíže začlenit se do skupiny vrstevníků
- porušování norem chování
• týrané a zneužívané děti
• šikanované děti

Hlavními formami pomoci jsou: sociálně výchovný program Lano, sociálně výchovné poradenství, 
rodinná terapie, rodičovská skupina, program instrumentálního obohacování R. Feuersteina, pohy-
bové aktivity, arteterapie, dramatická výchova, víkendové akce a tábory.

Dále zajišťuje Centrum Střecha kursy pro přípravu budoucích osvojitelů a pěstounů dětí v náhradní 
rodinné péči.

Salesianské středisko mládeže nabízí i velký výběr aktivit pro trávení volného času dětí a do-
spívajících.

8.10. Středisko výchovné péče

Toto zařízení poskytuje terapeuticko výchovnou a preventivně podpůrnou péči dětem a mládeži 
v oblasti:
• výchovných a výukových problémů 
• osobnostních a psychických problémů
• problematického rodinného prostředí
• počínajících příznaků asociálního případně antisociálního chování
• počínajícího stadia experimentování s drogami
K využití podpory se člověk rozhoduje dobrovolně, zařízení nezajišťuje soudem nařízenou 
ústavní výchovu.
Formy péče:
• ambulantní
• internátní – lůžková – pobyty v době trvání max. 8 týdnů
V zařízení lze využít individuální konzultaci, skupinová sezení i rodinné terapie.
SVP dále nabízí:
• poradenství rodičům nebo zákonným zástupcům dítěte
• odbornou metodickou pomoc učitelům, výchovným poradcům, školním metodikům prevence a 
vychovatelům všech typů škol
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9 Kazuistiky – příklady dobré praxe
V této kapitole uvádíme případy, kdy v zájmu učně/studenta došlo ke spolupráci několika stran:

9.1 Kazuistiky PV1

PETR, 18 let (bipolární afektivní porucha)
Petr (18 let) studoval poslední, maturitní ročník gymnázia v Plzni. Krátce po začátku školního roku 
v jeho chování učitelé gymnázia zpozorovali změnu, která se týkala jeho nálady. Dříve aktivní, 
zpravidla veselý mladý muž se jim zdál být zakřiknutý a bez nálady. Mezi spolužáky začal být spíše 
nenápadný. Tento stav, který neušel pozornosti vyučujících ani blízkému okolí Petra, trval několik 
měsíců. S rodiči studenta neměla škola dobrý kontakt. Jeden z pedagogů Petra podpořil v tom, aby 
navštívil psychologa, což však student neučinil. Protože Petrovy výsledky ve škole nebyly špatné, ale 
jenom o něco horší než u něj bylo obvyklé, nebyla mu dále věnována větší pozornost.

Před polovinou školního roku se Petrovo chování změnilo. Jeho dlouho přetrvávající špatná nálada 
se změnila v náladu velice dobrou, aniž by to však odpovídalo reálným okolnostem v jeho životě. 
Jeho změněná nálada byla nejnápadnější rodičům doma, kteří se nakonec rozhodli s Petrem 
navštívit psychiatra. Pro známky vážného psychického onemocnění byl Petr hospitalizován ve FN 
Plzeň. Předpoklad lékařů se potvrdil. Petrovi byla diagnostikována bipolární afektivní porucha, tj. 
onemocnění, při kterém dochází ke změnám nálad mezi depresí a mánií.

Během několikatýdenní hospitalizace si Petr udržel kontakt se školou, k čemuž přispělo několik okol-
ností. Několikrát ho navštívili spolužáci a dokonce jedna z vyučujících. Vedení školy bylo nakloněno 
spolupráci a Petrovi bylo umožněno, aby přicházel na vyučování z nemocnice, kam se opět sám 
vracel, když se přestal cítit dobře, nebo byl unavený apod. Petr podle jedné z vyučujících v tomto 
období působil ve škole někdy rušivě a nevědělo se, jakým způsobem ho usměrnit. Na druhou 
stranu mu tento režim však dovoloval neztratit se školou kontakt, bral si např. úkoly s sebou do 
nemocnice. V rámci individuálního studijního programu, který mu škola na doporučení psychiatra 
umožnila, byla Petrovi prodloužena klasifikace prvního pololetí do února v druhé polovině školního 
roku, kdy už byl zpět z hospitalizace. Petr zůstal nadále v péči ambulantního psychiatra, kterého 
vídal jednou za 14 dní.

V průběhu hospitalizace s Petrem navázal kontakt konzultant pro podporované vzdělávání ze 
sdružení Ledovec. Během několika schůzek se s ním Petr dohodl na další spolupráci. Protože jeho 
cílem bylo úspěšně zdolat maturitu na konci školního roku, dohodl se s konzultantem na společném 
postupu v přípravě k maturitě. Tato spolupráce probíhala formou konzultací jednou za 14 dní, 
během nichž byl vytvořen Petrův „plán přípravy k maturitě“.

Petr se k maturitě dokázal „prokousat“ a úspěšně ji složil spolu s ostatními studenty. Tím skončila 
jeho spolupráce s Ledovcem.

LENKA, 17 let (schizofrenie)
Sedmnáctiletá Lenka přišla do Ledovce na základě reklamy v rádiu, kterou slyšeli její rodiče. Lenka 
dokončila základní školu, ale poté co začala dojíždět do učiliště v nedalekém městě, projevily se u 
ní poprvé závažnější potíže. Do školy chodila nerada, necítila se tam dobře. Každé ráno jí bylo před 
odchodem do školy špatně, snažila se škole vyhnout, nerada do ní cestovala hromadnými dopravní-
mi prostředky. Potíže, které v tomto období měla, vyústily až do hospitalizace na dětském oddělení 
psychiatrické kliniky ve FN.

Po návratu domů do školy nechodila, zůstala v péči psycholožky a přibližně rok byla doma (do ledna 
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následujícího roku). V tomto období navázala kontakt s Ledovcem a vstoupila do programu pod-
porovaného vzdělávání s tím, že by ráda chodila do školy. Zde jí konzultant doporučil, aby s rodiči 
navštívila pedagogicko-psychologickou poradnu, kde budou zjištěny její předpoklady pro případné 
vyučení nebo studium. Na základě vyšetření, které Lenka podstoupila v dalších měsících, se ukázalo, 
že nejvhodnější školou pro ni bude obor na OU a Praktické škole v Plzni. Na tento obor mohla na-
stoupit v září téhož roku.

V rámci podporovaného vzdělávání se Lenka na jaře zúčastnila šestitýdenního sociálně- rehabilitačně 
zaměřeného kurzu na Ledovci, v rámci kterého absolvovala terapeutické aktivity a také praco-
vala. Tímto měly být posíleny její sociální i pracovní dovednosti po téměř ročním pobývání doma. 
Spolu s konzultantem z Ledovce hledala další možnosti využívání svého volného času a zkusila se 
připravovat na školu formou doučování.

V září téhož roku nastoupila na zvolený obor. Na základě dohody s Lenkou a jejími rodiči ji však 
do školy vždy někdo doprovázel – jednou až dvakrát v týdnu asistent ze sdružení Ledovec, ve 
zbývajících dnech rodiče. Ze školy dojížděla Lenka bez problémů sama. Výchovná poradkyně a 
někteří vyučující byli s Lenčinými psychickými potížemi obeznámeni prostřednictvím schůzky s rodiči 
a pracovníkem Ledovce, která se uskutečnila s jejím souhlasem. Rodiče využívali možnosti konzulto-
vat pravidelně s učiteli, jak si vede Lenka ve škole.

Tímto způsobem spolupráce Lenky a jejími rodiči s Ledovcem a školou pokračovala více než rok. 
Lenka úspěšně dokončila první ročník praktického oboru a nastoupila do dalšího ročníku. V polovině 
dalšího ročníku však musela být Lenka pro nápadné změny v chování znovu hospitalizována.

9.2. Kazuistiky PV2

KAMILA, 15 let (porucha osobnosti)
Kontaktovala nás matka 15tileté Kamily na doporučení jejího ambulantního psychiatra (AP). 
Její dcera, která trpí poruchou osobnosti, měla velké výchovné problémy a hrozilo, že kvůli nim 
nedokončí ani devátou třídu základního vzdělání na osmiletém gymnáziu.
Začali jsme s Kamilou, její matkou a AP spolupracovat a na několika schůzkách hledat nejvhodnější 
a rychlé řešení. Kontaktovali jsme tedy školu, která už nechtěla dále Kamile ustupovat, a tak vznikl 
kompromis – vyjednali jsme Kamile nástup do psychiatrické léčebny, kam se nechala dobrovolně 
hospitalizovat a kde si také devátou třídu ZŠ úspěšně dokončila.
Po prázdninách Kamila začala studovat střední školu a naše spolupráce pokračovala. Aby jí její prob-
lémové chování neznemožnilo studovat už tak poměrně těžký obor, navázali jsme opět spolupráci 
i se školou. Aby Kamila měla co nejvhodnější podmínky pro studium vzhledem ke svým možnostem, 
proběhla dvě setkání, na kterých jsme jednali o jejím individuálním vzdělávacím plánu (IVP). Sešli 
jsme se s ředitelem školy, jeho zástupkyní, třídní učitelkou Kamily a výchovnou poradkyní, dále se 
schůzek účastnili pracovníci ze Střediska výchovné péče (SVP), Pedagogicko-psychologické poradny 
(PPP) a také ambulantní psycholog (AP) Kamily. Vznikl návrh IVP, který později Kamilina matka 
podepsala a Kamila od té doby může studovat spokojeněji.
Na rozdíl od její matky ale nespolupracuje moc dobře s námi ani ve škole – vyhýbá se schůzkám, 
nedodržuje domluvy, lže apod. Kamilin příklad tedy ukazuje, že i když se spousta odborníků a 
rodinní příslušníci snaží pomoci duševně nemocnému člověku, aby mohl studovat, musí chtít hlavně 
on sám… Kamila zatím stále studuje střední školu, ale zda ji úspěšně dokončí, to může ovlivnit 
nejvíce už pouze ona sama.
- klady: dobrá spolupráce s matkou, školou, AP klientky, pracovníky SVP a PPP
- zápory: nelehká spolupráce s klientkou

MILOŠ, 18 let (schizofrenie)
Během své stáže na psychiatrické klinice v nemocnici jsem potkala Miloše – 18tiletého chlapce se 
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schizofrenií, který se kvůli těžkým depresím pokusil už několikrát o sebevraždu.
Povídali jsme si na několika schůzkách o jeho životě i studiu a Miloš mi sdělil své velké přání stát se 
automechanikem. Dokonce se jím už i učil, ale s velkými obtížemi, a proto nás požádal o pomoc.
Začali jsme spolupracovat se školou a proběhl seminář pro pedagogy, na kterém se učitelé více 
dozvěděli o problematice duševního zdraví a o tom, jak se chovat ke studentům s psychickými 
potížemi. Bavili jsme se také o situaci Miloše – ukázalo se však, že individuální vzdělávací plán (IVP) 
by nemohl vypadat tak, aby Miloši pomohl v dalším studiu, a to především kvůli jeho zdravotním 
omezením a kvůli omezeným možnostem školy.
Miloš se ještě pár dní pokoušel studovat jako dříve, ale ocitl se opět na hospitalizaci. V nemocnici 
jsme jej navštívili a jeho situaci řešili i s tamním primářem, ale Miloš nakonec školu vzdal, protože 
zdraví je přece jenom nejdůležitější!
Za půl roku nás však Miloš se svou matkou kontaktovali znova a žádali nás o pomoc s vyjednáním 
IVP v jiném oboru na té samé škole. Proběhlo několik schůzek i se školou Miloše, na kterých jsme se 
společně bavili o tom, co by Miloš nejvíce potřeboval k tomu, aby se mu i se svou nelehkou duševní 
nemocí dobře studovalo.
Nakonec škola s Milošem podepsala hotový IVP a Miloši tak začal nový život jako studentovi. 
A i když jeho deprese bývají opravdu těžké, Miloš úspěšně studuje nový obor a své zálibě v autech 
se věnuje ve svém volném čase…
- klady: dobrá spolupráce s klientem
- zápory: obtížnosti spojené s těžkou diagnózou klienta + nemožnost školy přizpůsobit podmínky 
studia jeho potřebám

KAREL, 16 let (bez oficiální diagnózy, úzkostné stavy)
Na Karlovy potíže upozornila výchovná poradkyně ze střední školy, kterou studuje. Student se 
pozornějším pedagogům již nějakou dobu příliš „nezdál“. Po rozhovoru s ním, kdy mnoho nepro-
zradil, usoudila, že bude vhodnější celou situaci odborně ošetřit. Karlovi představila možnost setkat 
se s terapeuty Podporovaného vzdělávání z organizace Ledovec. On souhlasil.
Karel nedokázal uchopit to, co mu vadí a způsobuje stavy plné nejistoty a úzkosti. Tím, že se o jeho 
psychiku začal někdo zajímat, byl velice polichocen a došlo k viditelné úlevě. Při druhém setkání, při 
rozplétání klubka pocitů a zážitků, prozradil potíže, se kterými se setkal na ZŠ. V 8. a 9. třídě se stal 
obětí šikany od starších spolužáků. Šlo o psychický nátlak plný výhrůžek. Přestože nikdy nedošlo  
k fyzickému ataku, žil několik měsíců ve strachu. Nikdy se nikomu nesvěřil, bál se odvety, ostudy a 
doma také „chlapáckého“ přístupu svého otce, který mu vštěpoval životní filosofii „oko za oko, zub 
za zub“. Karel rovněž přiznal tehdejší utajované sebepoškozování, kdy si rozškrabáváním strupů z 
běžných poranění a také vpisováním slov propiskou na tělo, které vyrýval až do krve, ulevoval od 
zakoušeného napětí. V té době si rodiče všimli pouze toho, že přestal vyhledávat své vrstevníky, což 
přisuzovali stydlivému vývoji puberty.
Karlovi se vstupem na SŠ otevřela tato již více než rok stará avšak neošetřená záležitost. Trpěl 
strachem, že současný kolektiv, ve kterém neměl potíže, jej může kdykoliv začít šikanovat (a to 
přesto, že k tomu neměl žádné náznaky). Několika pravidelnými schůzkami s terapeutem Podpo-
rovaného vzdělávání, kde docházelo k metodickému sdílení prožitých a prožívaných zážitků, došlo 
k odeznění problémů. Karel sám začal konstatovat, že je zbytečné prožívat strach z něčeho, co je 
pouze potencionální a soustředil se na upevňování již tak dobrých vztahů s novými spolužáky. Celou 
situaci terapeut pravidelně konzultoval s výchovnou poradkyní školy. Karlovi byla například terapeu-
tem Podporovaného vzdělávání zajištěna možnost, kdy mohl v případě psychické dekompenzace 
odejít z vyučování do místnosti, kde neprobíhá výuka, aby mohl ventilovat svůj stres a obavy a tím 
se předešlo většímu psychickému excesu. Karel tímto vstřícným krokem ze strany školy získal větší 
důvěru v „instituci školy“ a prohloubil svou motivaci vůči studiu.
Po několika poradenských schůzkách, při kterých byly řešeny každodenní starosti studentského 
věku, došlo ke vzájemné domluvě s terapeutem, že již není nutné stýkat se pravidelně, a že si klient 
sám zavolá v případě potíží. Již několik měsíců službu nekontaktoval. Výchovná poradkyně také 
potvrdila vymizení chlapcových problémů ve škole. Nyní Karel studuje bez větších obav a školu 
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zvládá. Větší klid ve studiu mu dle jeho vlastních slov zajišťuje možnost „mít Ledovec za zády“, tím 
zakouší menší obavy z případné psychické dekompenzace.
- zhodnocení: Student se díky včasnému vhledu výchovné poradkyně na situaci dokázal rozhodnout 
a říci si o pomoc, čímž bylo posilněno sebevědomí studenta v oblasti řešení neplánovaných situací, 
které silně ovlivňují jeho psychiku.
- klady: Na základě této prožité zkušenosti Karel rychleji dospěl v mladého muže. Změnil se mu 
náhled na život, který nyní posuzuje nikoliv perspektivou dětského oka, nýbrž v celé jeho celistvosti 
včetně útrap a těžkých situací. Toto vědomí Karla paradoxně posílilo. Dalším kladem byla získaná 
vědomost včasného řešení špatného psychického rozpoložení, čímž se předchází větší psychické 
dekompenzaci či duševnímu onemocnění.
- zápory: Karel získal pohled na psychiku jako na něco křehkého, co je nutné silně ošetřovat. Z této 
vědomosti plyne občasná obava, která je neúměrná jeho věku. Psychický stav nadřazuje veškerým 
povinnostem vůči svému životu.

PATRIK, 26 let (hraniční porucha osobnosti + psychotické epizody)
Patrika přivedlo do služby Podporované vzdělávání přání dokončit si před lety započaté vzdělání, 
které z důvodů psychických potíží nedodělal. S výběrem školy mu pomohly konzultace s pra-
covníkem. Několik schůzek byl hlavním předmětem společný úkol hluboce analyzovat obory, 
předvídat zápory a klady konkrétního studia, které by Patrika nezatěžovaly více, než unese jeho 
onemocnění. Vzhledem k potížím byl nucený „slevit“ a na místo SŠ ekonomického zaměření zvolit 
učební obor prodavač na SOU.  Vzhledem k psychickým omezením nebyl Patrik schopen vyjednávat 
s vedením školy. Terapeut Ledovce působil jako iniciátor schůzek, které vedl. Postupem času pod 
účinkem terapie docházelo ke zjevnému posunu z hlediska samostatnosti klienta. Patrik postupně 
stále více řešil své úkoly bez větších zásahů terapeuta Podporovaného vzdělávání. Komplikace 
nastala v momentu, kdy nás po několika schůzkách škola informovala (v bodě, kdy se již pouze 
„dolaďovaly“ podmínky přijetí) o tom, že Patrika ke studiu nakonec nepřijmou, z důvodu náročné 
administrativní cesty. Pracovník Podporovaného vzdělávání však tuto potíž intenzivně řešil s vedením 
školy a po několika dalších schůzkách dokázal tuto nově vzniklou potíž vyřešit. Patrika nakonec na 
školu přijali.
V předchozím studiu (které opustil již před 9 lety) měl velice slušný prospěch a proto mu na SOU 
mohlo být uznáno několik předmětů, které nyní nemusel absolvovat. Přesto se po několika letech, 
kdy nenavštěvoval školu, dostavila neschopnost naplánovat si čas k učení a problémy se objevily 
také v motivaci. Tento stav byl pomocí rozhovorů řešen a Patrik si rychle osvojil smysl pro studijní 
zodpovědnost.
Během jednoho školního roku došlo k několika zkouškám, na které se Patrik připravoval výhradně 
s terapeutem Podporovaného vzdělávání. Vzhledem k Patrikovým nejistotám, pramenícím z psy-
chických potíží, mu bylo nutné pomoci v jakékoliv přípravě na školu. U zkoušek obstál až na jednu 
výjimku, kdy se nedostavil do školy a již nebyl prostor pro uzavření předmětu. Terapeut s pomocí 
empatie třídní učitelky sepsal žádost o udělení výjimky, po které byl Patrikovi umožněn pokus 
předmět dodělat. S větším úskalím klient ukončil 3. ročník a se společnými silami s terapeutem také 
závěrečné zkoušky, což znamenalo kromě plánování času k přípravě a doučování, řadu osobních 
konzultací ve škole. Patrik je nyní vyučen. „Třešničkou na dortu“ bylo slavnostní předávání výučního 
listu ředitelkou školy.
- zhodnocení: Klient se po dobu spolupráce s terapeutem Podporovaného vzdělávání výrazně posu-
nul v  samostatnosti. Situace, se kterými si dříve nedokázal poradit, dokáže nyní zvládat již jen 
s drobnou intervencí terapeuta.
- klady: Na základě plnění školních povinností Patrik více identifikoval „nástrahy“ svého onemocnění, 
začal s nimi efektivněji pracovat a tím lépe poznal svou zdravotní indispozici. Zvládání školních 
povinností mu výrazně posílilo sebevědomí, cíl dostudovat se stal hlavním akcelerátorem zvládání 
svého života spojeného s řadou omezení na základě duševního onemocnění. Sám konstatuje, že se 
díky studování cítí rovněji mezi lidmi ve svém okolí.
- zápory: Negativním faktorem případu je až bezbřehá důvěra ve vyřešení praktických problémů 
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terapeutem. Na základě této zkušenosti Patrik postrádá terapeutickou pomoc také v ostatních 
sférách života.

JAKUB, 16 let (schizofrenie)
V rámci projektu Podporované vzdělávání (dále jen PV), dochází terapeut služby pravidelně do 
FN Plzeň na dětské psychiatrické oddělení na trénink kognitivních funkcí. Jakub zde byl půl roku 
hospitalizován a postupně jsme se seznámili. Před jeho propuštěním z hospitalizace se na nás 
obrátil o pomoc a po konzultaci s jeho psychiatrem jsme se dohodli, že k nám Jakub bude docházet 
na schůzky. 
Jakubova žádost o pomoc směřuje k cíli vrátit se do školy a znovu studovat na škole, kterou kvůli 
hospitalizaci opustil.
Komunikujeme se školou, abychom zjistili podmínky návratu do školy. Pracujeme na Jakubových 
potížích se soustředěním a pamětí. Společně eliminujeme jeho výkyvy výkonnosti a redukujeme 
strach Jakubovy maminky. Obává se, že její syn začne opět bláznit. Proto ho izoluje od okolí, 
přehnaně ho kontroluje a nenechává mu prostor na úzdravu.
Proběhla řada konzultací s Jakubovou školou, abychom se dohodli na konkrétních krocích 
potřebných k nástupu do školy. Terapeut služby opakovaně kontaktoval školu, aby zjistil, proč 
Jakub nemůže nastoupit zpět do školy, když mu jeho rodiče přerušili studium. Zjistili jsme, že rodiče 
neporozuměli správně situaci a přerušení studia neudělali formálně správně dle zákona. Tudíž bylo 
zapotřebí vyjasnit si situaci jak ve škole, tak na straně rodičů. Díky spolupráci PV a školy se podařilo 
dohodnout podmínky, za kterých může Jakub opět nastoupit do školy. Dále proběhla podpora 
třídy, do které bude Jakub nastupovat - terapeut služby PV lektoroval seminář na téma duševního 
onemocnění. S vedením školy proběhly osobní konzultace s klientem za přítomnosti terapeuta služby 
PV, uskutečněna byla také spolupráce na individuálním vzdělávacím plánu. Jakub k nám pravidelně 
dochází na konzultace, učíme se s ním, hovoříme s ním o schizofrenii, pracujeme na jeho denním 
rozvrhu. Nabídli jsme vedlejší aktivity, jako je angličtina, sportovní aktivity, apod. Současně poskytu-
jeme podporu Jakubově rodině.
- hodnocení: dobré navázání klienta na službu a dobrá spolupráce mezi FN Plzeň a Ledovcem o.s. 
Výhodou je klientova motivace, je otevřený spolupráci a má chuť na sobě pracovat s cílem návratu 
do běžného života „před hospitalizací“. Pravidelně dochází do Ledovce na poradenství, využívá 
volnočasových aktivit.
- klady: navázání na službu Podporovaného vzdělávání – interdisciplinární spolupráce – motivovaný 
klient
- zápory: není známo

RENATA, 24 let (deprese)
Renata, 24 let, se o nás dozvěděla prostřednictvím našich kolegů ze sociální rehabilitace, kteří 
dochází na dospělé oddělení psychiatrické kliniky ve FN s nabídkou aktivit Ledovce o.s. Do Podpo-
rovaného vzdělávání přišla s žádostí o pomoc při učení, když byla na vycházce v rámci hospitalizace 
na psychiatrii. Diagnostikována jí byla deprese.
Na schůzce nejprve hovoříme o jejím problému. Zjišťujeme, že se nemůže soustředit a nedokáže 
v hlavě nic udržet. Svěřuje se nám se svým příběhem, jak vypadal její život před hospitalizací, a jak 
vypadá nyní. Docházíme k názoru, že problém soustředit se a udržet něco dlouhodoběji v paměti, 
může souviset s jejím onemocněním, medikací, kterou užívá, ale také s tím, že se nikdy před tím 
nebyla zvyklá učit. Probrali jsme spolu možné techniky učení, přišli jsme na to, jaký druh paměti 
u ní převládá, nabídli trénink kognitivních funkcí. Dalším momentem schůzky bylo zjištění, že 
Renata si neumí organizovat čas. Činnosti si neumí naplánovat tak, aby nebyla ve stresu. Během 
rozhovoru jsme zjistili, že Renata se v posledních letech starala zejména o chod domácnosti a 
chodila do zaměstnání. Nezbýval jí volný čas pro sebe. Snažili jsme se vymyslet, co jí dělá dobře, 
co by jí mohlo bavit. Renata je vdaná, její manžel je aktivní a rád by ji například zapojil do svých 
sportovních aktivit. Nabídli jsme volnočasové aktivity organizace Ledovec, angličtinu, jógu nebo 
tvořivý kurz. Možnost samostudia by pro Renatu mohla prozatím spočívat v navštěvování knihovny. 
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Pomohli jsme jí se zařízením průkazky do knihovny a vysvětlili princip, jak knihovny fungují. Renata 
se s námi rozloučila s tím, že jí schůzka velmi pomohla. Měla snahu zkusit situaci dále řešit sama a 
nechali jsme jí otevřenou možnost obrátit se na Podporované vzdělávání, když bude potřebovat.
- hodnocení: dobré navázání klienta na službu přes aktivitu Ledovce, o.s. ve FN
- klady: informovanost klientů o službě Podporovaného vzdělávání přes FN – odvaha klientky přijít 
do neznámého – podpora klientky a dodání jí důvěry ve vlastní schopnost řešit svou situaci
- zápory: není známo

10 Legislativní rámec služby  podporované vzdělávání
V této kapitole přinášíme výčet některých zákonů a vyhlášek vztahujících se k právům a povin-
nostem dětí, žáků a studentů, a to zejména těch zákonů a vyhlášek, které souvisí s procesem 
vzdělávání a poradenskými službami. Celé znění vyhlášek a zákonů, kterými se řídí každé poraden-
ské a školské pracoviště, můžete vyhledat sami na internetu. Měly by však pro vás být k dispozici 
také ve vaší škole nebo v pedagogicko-psychologické poradně.

• Charta ochrany práv dítěte
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o sociálních službách
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění 
pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 
Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.
• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních
• Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 62/2007 Sb.
• Vyhláška MŠMT č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a 
ochranné výchovy ve školských zařízeních
• Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací 
péče ve střediscích výchovné péče
• Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci, sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů 
ve školách a školských zařízení, č. j. 20 006/2007-51
• Práva lidí s duševním onemocněním (OSN, 21. prosince 1971)
• Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
• § 167 TZ o nepřekážení trestného činu a § 168 TZ o neoznámení trestného činu
• Etický kodex sociálních pracovníků v ČR
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11 Adresář sítě institucí v plzeňském regionu
11.1 Podpůrná síť podporovaného vzdělávání o.s. Ledovec

• MUDr. Vladimíra Bečvářová
Psychiatr
Dětská a dorostová psychiatrie, psychoterapie
Tylova 502/39, 30100 Plzeň 3 - Jižní Předměstí
774 344 496
vladimirabecvarova@seznam.cz

• Jitka Čechová, DiS.
Pracovní Sobota s.r.o – sociální firma při Ledovci
Zaměstnání pro osoby ZP – zahradnické a úklidové práce
Karoliny Světlé 13, 323 00 Plzeň
776 096 086
info@pracovnisobota.cz

• Hana Dadučová, DiS.
Krajský úřad Plzeňského kraje
referent na úseku prevence sociálně patologických jevů
- pomoc při výběru vhodné školy, právní, metodická pomoc žákům, studentům i pedagogům v sou-
vislosti se vzděláváním, zprostředkování kontaktů na odborníky a instituce, které se danou 
problematikou zabývají
www.plzensky-kraj.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
377 195 321
hana.daducova@plzensky-kraj.cz

• Mgr. Milena Deglová
Výchovný poradce
Církevní gymnázium Plzeň
Mikulášské nám. 15
326 00, Plzeň 
377 248 816
info@cg-plzen.cz

• Mgr. Robert Frouz
Učitel 
Koordinátor služby Podporované vzdělávání v oblasti Tachova (informace veřejnosti, poskytovatelům 
sociálních služeb a školám o projektu podporovaného vzdělávání)
Gymnázium ve Stříbře
Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
374 630 258
robertfrouz@goas.cz

• Mgr. Štěpán Glac
Sociální pracovník
Koordinátor služby Podporované vzdělávání v oblasti Domažlice (informace veřejnosti, 
poskytovatelům sociálních služeb a školám o projektu podporovaného vzdělávání)
Diecézní charita Plzeň, Domov sv. Vavřince, sídlo v  Domažlicích
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Sociální pracovník v oblasti práce s osobami s psychickým hendikepem
Ubytovna Družba
Mánesova 569, 34401 Domažlice
731433092
dsglacovi@seznam.cz

• PhDr. Iva Gregorová, PhD.
Psycholog
Klinicko-psychologická diagnostika dětí i dospělých, krizová intervence, individuální psychoterapie 
dospívajících a dospělých 
Ordinace klinické psychologie
Masarykova 62, Plzeň 312 00
377 261 991 (volat prosím v pracovní dny od 8,00 hod. do 17,00 hod. vždy mezi za 10 minut celá a 
celou hodinou)
i.gregorova@centrum.cz

• Mgr. Silvie Janovcová
Speciální pedagog, etoped
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Rokycany
Diagnostika, intervence, reedukace, kompenzace a terapeuticko-formativní přístupy v oblasti 
speciální pedagogiky. 
Klienti od 3 do21 let. 
Jiráskova 181, Rokycany
371 724 960,  603 507 171
pepsyro.janovcova@seznam.cz

• Marie Kabátová
Výchovný poradce
Hotelová škola, Plzeň
U Borského parku 3, 301 00 Plzeň
377 422 632
m.kabatova@hsplzen.cz

• PhDr. Blanka Kohoutová
Vedoucí sociálního a zdravotního odboru  - Rokycany
Koordinátor služby Podporované vzdělávání v oblasti Rokycany (informace veřejnosti, 
poskytovatelům sociálních služeb a školám o projektu podporovaného vzdělávání; zprostředkování 
této služby klientům orgánu sociálně-právní ochrany dětí)
Městský úřad Rokycany, Masarykovo nám. 1 337 01 Rokycany
371706260, 731124495
blanka.kohoutova@rokycany.cz

• Eva Laubrová, DiS.
Úřad práce Plzeň – sever
Poradenství v oblasti volby povolání a dalšího vzdělávání, poradenství při ztrátě zaměstnání, 
rozšíření či změna kvalifikace (rekvalifikace)
Kaplířova 7, 320 73  Plzeň
950 149 444
eva.laubrova@ps.mpsv.cz
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• Mgr. Ing. Petr Mařík
Výchovný poradce, metodik prevence patologických jevů, poradce sportovních her.
Koordinátor služby Podporované vzdělávání v oblasti Klatovy (informace veřejnosti, poskytovatelům 
sociálních služeb a školám o projektu podporovaného vzdělávání)
SOŠ a SOU Sušice
U Kapličky 761, 342 01 Sušice
603 223 653
marik.sou@seznam.cz

• Ing. Jitka Maulová 
Učitelka, výchovný poradce – metodika výchovného poradenství
Střední průmyslová škola stavební
Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň
378 010 834, 777 842 011
maulova@spsstav.cz

• MUDr Hana Mikulášová
Psychiatr
Hospitalizace pro dospělé  klienty s duševním onemocněním mimo akutní fázi - psychoterapeutické odd. 
Psychiatrická klinika FN Plzeň, Alej Svobody 80
377 103 195
mikulasova@fnplzen.cz

• Bc. Lukáš Minařík
Sociální pracovník 
SVZ MěÚ Domažlice – zprostředkování služby PV v regionu
U Nemocnice 579, Domažlice
379 719 289
lukas.minarik@mesto-domazlice.cz

• PhDr. Dagmar Nechutná
Psycholog – specializace pro práci s dětmi a mládeží
Kde sídlím/sídlí instituce
Soukenická 5, Plzeň
377 324 074
dagmaro@centrum.cz

• Josef Pánek
Městský úřad Tachov, vedoucí úseku sociálně-právní ochrany dětí
Městský úřad Tachov ,odbor sociálních věcí a zdravotnictví
T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
374774213
Josef.panek@tachov-mesto.cz

• Mgr. Dagmar Plačková
SPOD (sociálně-právní ochrana dětí) – oblast metodika sociálně-právní prevence
Škroupova 18, Plzeň 306 13
377 195 168
dagmar.plackova@plzensky-kraj.cz
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• Mgr. Alena Pokorná
Výchovná poradkyně na OU a PrŠ, kde je věk žáků 15-20 let.
Odborné učiliště a Praktická škola Plzeň
Vejprnická 56, pavilon č.3, 318 00 Plzeň
377 308 402
alena.pokorna@ouplzen.cz

• Mgr. Eva Polanová
Speciální pedagog – výukové a výchovné obtíže a profesní orientace
Školní poradenské pracoviště při Střední škole informatiky a finančních služeb Plzeň, 
SŠ informatiky a finančních služeb, Klatovská třída 2778/200g, 301 00  Plzeň
377 832 417, 739 214 037
polanova@ssinfis.cz
 
• MUDr. Sylva Racková
Psychiatr PK FN Plzeň
PK FN Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň – Lochotín
377 103 142

• MUDr. Eva Radová
Psychiatr
Medika Centrum, psychiatrická ambulance
Běžná pedopsychiatrická péče pro děti a dorost cca do 18 let, včetně psychoterapie
Skrétova 47, 301 22 Plzeň
377320204
eva-radova@email.cz

• MUDr. Jitka Rumlová
Pedopsychiatr
Farmakoterapie závažnějších duševních poruch – úzkost, tiky, poruchy nálady (pokles nálady až 
sebevražedné tendence nebo naopak nadnesená nálada), poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, 
problémy se spánkem, psychotické poruchy, projevy poruchy pozornosti a aktivity, autismus 
Dětská psychiatrická ambulance PK FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
377 103 139
rumlova@fnplzen.cz

• PhDr. Ludmila Střelcová
Psycholog
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň
Rodinná terapie pro rodiny s dětmi, spíše dospívajícími. Psychologické vyšetření k volbě dalšího 
studia SŠ či VŠ, případně reorientace na jiný obor, pro žáky 9. tříd ZŠ, SŠ i studenty VŠ a VOŠ.
Částkova 78, Plzeň
377 468 153
strelcoval@seznam.cz

• Mgr. Vladimír Stuchl
Klinický psycholog (služby též pro veřejnost) – závažné duševní poruchy (psychózy, poruchy nálad, 
poruchy příjmu potravin, autismus, poruchy osobnosti)
PK FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň
377 103 162
stuchlv@fnplzen.cz
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• Ing. Ivana Šatrová
Poradenství pro volbu povolání
Úřad práce Plzeň město
Úřad práce v Plzni, Kaplířova 7, 301 00 Plzeň
377 411 352-3 
ivana.satrova@pm.mpsv.cz

• Mgr. Petra Štefflová
SVP Plzeň (Středisko výchovné péče) 
Terapeuticko výchovná a preventivně podpůrná péče dětem a mládeži v oblasti:  výchovných a výu-
kových, osobnostních a psychických problémů, problematického rodinného prostředí,  počínajících 
příznaků asociálního případně antisociálního chování,  počínajícího stadia experimentování s dro-
gami. Služby jsou určeny rovněž pro rodiče, učitele, výchovné poradce, školní metodiky prevence a 
vychovatele všech typů škol. 
Karlovarská 67, Plzeň
774 715 269
dduplzen@dduplzen.cz

• PaedDr. Renata Teršová
Výchovná poradkyně
Gymnázium Luďka Pika
Opavská 21, 312 00 Plzeň
377 183 326
tea@gop.pilsedu.cz

• PhDr. Blanka Veselá
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň
Psychologické služby Pedagogicko-psychologické poradny, krizová intervence v blízkém termínu (pro 
děti, dospívající a mladé dospělé).
Částkova 78, 326 00 Plzeň
377 468 123
pepor@pilsedu.cz

• Mgr. Svatava Vítková
Psycholog
- kontaktní osoba:
• Bc. Renata Moserová,DiS
Sociální pracovnice
Městský ústav sociálních služeb Klatovy
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Balbínova 59 /I, 339 01 Klatovy
376 347 106-7, 737 554 823
vitkova@musskt.cz
moserova@musskt.cz
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11.2 Adresář sítě institucí v plzeňském regionu

Pomoc v psychické krizi

Linka důvěry a psychologické pomoci – Plzeň
Tel: 377 462 312; 605 965 822 (24 hodin denně)

Regionální institut duševního zdraví (RIDZ) - psychiatrie, psychologie, psychoterapie, krizová pomoc, 
vztahové poradenství, denní stacionář (8.00-20.00)
Adresa: Zábělská 43, 312 00 Plzeň
Tel.: 377 462 314, 731 072 964 (telefonické objednání – 8:00 – 16:00), 605 226 695 - MUDr. Krs - 
Poruchy příjmu potravy – vždy jen ve středu 
e-mail: info@epoche.cz (informace), www.epoche.cz

Intervenční centrum a Terénní krizová služba Diecézní charity Plzeň
- krizová pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím nebo pro osoby v těžké životní situaci
Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň
Tel.: 777 167 004 (24 hodin denně)
e-mail: krize@dchp.cz ic@dchp.cz, www.dchp.cz

Centrum SOS Archa
- ambulantní krizová pomoc a poradenství při řešení naléhavé životní situace
Adresa: Prokopova 17 (1. patro), Plzeň Tel.: 377 223 221, 733 414 421
e-mail: archa.plzen@diakoniecce.cz

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Tísňová linka: 155

Poradenská zařízení, kontaktní centra a další organizace

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestných činů
Adresa: Husova 11 (v budově Ekonomické fakulty ZČU), 301 35 Plzeň, 
kont. dny – út a čt 16:00 – 18:00
Tel.: 773 551 311; NON STOP linka: 257 317 110
e-mail: bkb.plzen@bkb.cz 

Informační a poradenské centrum pro studenty ZČU
Jungmannova 3, 306 14 Plzeň
Telefon: 377 631 350 – 4
e-mail: kocurova@kpg.zcu.cz

Fond ohrožených dětí - pomoc týraným, zanedbávaným nebo zneužívaným dětem
Adresa: Barrandova 8, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 455 132, 377 541 226
e-mail: fod.plzen@fod.cz 

K-centrum, CPPT, o. p. s. - Centrum protidrogové prevence a terapie
Adresa: Havířská 11, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 220 325, 731 183 394
e-mail: kcentrum@cppt.cz
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Point 14 – Středisko prevence, léčby a následné péče pro drogově závislé 
Adresa: Husova 14, 301 24 Plzeň
Tel.: 377 223 913
e-mail: office@point14.cz

Ulice – Agentura sociální práce
Adresa: Úslavská 31, 326 00 Plzeň
Tel.: terén 728 243 690, 725 705 073
e-mail: Info@ulice-plzen.com 

O. s. Krystal - Centrum denních aktivit a služeb pro lidi s duševním onemocněním
Adresa: Houškova 596/11, 326 00 Plzeň
Tel.: 737 551 341
e-mail: krystalplzen@email.cz 

Občanská poradna Plzeň, o. s. - Poradenství týkající se práv a povinností občanů, dostupných služeb
Adresa: Koterovská 41, 326 00 Plzeň
Tel.: 377 456 468; 377 456 467; 777 964 563
e-mail: poradna@opplzen.cz 

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň - podpůrné služby pro žáky a studenty se studijními nebo 
osobními potížemi, pro žáky s duševním onemocněním
Adresa: Částkova 78, Plzeň
Tel.: 377 468 124 (377 468 111)
e-mail: pepor@pilsedu.cz

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Adresa: Klatovská 90, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 331 255
e-mail: info@poradnaplzen.cz

Poradna pro ženy a dívky v tísni Plzeň - ONŽ
Adresa: Husovo nám. 2, 301 00 Plzeň
Tel.: 731 064 036
Celostátní linka: 603 210 999
e-mail: plzen@poradnaprozeny.eu

Středisko výchovné péče Plzeň
Adresa: Karlovarská 67, 323 00 Plzeň
Tel.: 774 715 269
e-mail: dduplzen@dduplzen.cz

Magistrát města Plzně, Odbor státní sociální péče
Martinská 141/2, 301 00 Plzeň 
378 033 300

Úřad práce v Plzni – poradenská pracoviště
Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
377 429 669, 377 411 352-3
podatelna@pm.mpsv.cz
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Krajský úřad – Plzeňský kraj
Odbor školství, mládeže a sportu
Škroupova  1760/18, 30613 Plzeň
377 195 111
posta@plzensky-kraj.cz

Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň - volnočasové centrum pro děti a dospívající
Adresa: Revoluční 98, 312 00 Plzeň
Tel.: 377 266 953
e-mail: sdbplzen@sdbplzen.cz 

Psychiatrické ambulance v Plzni

MUDr. Vladimíra Bečvářová – psychiatrická ambulance pro děti a dorost
Tylova 39, Plzeň
Tel.: 774 344 496 
MUDr. Jiří Bláhovec - psychologická (PhDr. Pavla Chodorová) a psychiatrická ambulance pro děti, 
dospívající a dospělé
Smrková 23, Plzeň
Tel.: 377 266 946  

MUDr. Magdaléna Boháčová - psychiatrická ambulance pro dospělé
Poliklinika Denisovo nábřeží 4, Plzeň
Tel.: 378 218 378 (111 - ústředna) 

MUDr. Alexandra Havlicová - psychiatrická ordinace 
V Bezovce 1909, 301 00 Plzeň
Tel. 377320752

MUDr. Stanislav Kudrle - psychiatr – provádím psychiatrickou léčbu pomocí individuálních
a skupinových psychoterapií, holotropního dýchání, integrujících masáží, či akupunkturní terapie.
Do Zámostí 897/67, 326 00  Plzeň-Černice
Tel.: 608 882 234  

MUDr. Petra Luftová – psychiatr a psychoterapeut
Slovanská 27, Plzeň-Slovany
Tel.: 604 459 015

MUDr. Jitka Rumlová - psychiatrická ambulance pro děti a dospívající do 18 let
FN Plzeň, alej Svobody 80, Plzeň
Tel.: 377 103 130

MUDr. Irena Smolová  - Provoz psychiatrické ambulance.
Purkyňova 1024/21, 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí
Tel.: 377 321 947 
 
MUDr. Magdalena Vojtková-Boříková - psychiatrická ambulance pro dospělé 
Jablonského 34, Plzeň
Tel.: 377 429 254 
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MUDr. Jaroslava Zbránková  - Poskytování služeb psychiatra a psychoterapeuta.
Tylova 502/39, 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí
Tel.: 608 703 358, 377 328 856
doorway@seznam.cz

MUDr. Libuše Bornová  - Provozování psychiatrické ordinace.
Sokolovská 1099/80, 323 00  Plzeň-Bolevec
Tel.: 377 521 180 
E-mail: bornova@volny.cz

MUDr. Eva Henrichová  - Provozování soukromé psychiatrické ordinace.
Úslavská 447/17, 326 00  Plzeň-Východní Předměstí
Tel.: 377 531 325, 608 514 639 
E-mail: e-wa@a-dam.cz

MUDr. Petr Houška  - Psychiatrická ordinace.
náměstí Milady Horákové 2165/8, 326 00  Plzeň-Východní Předměstí
Tel.: 377 441 720, 605 586 109 , dreamlineart@seznam.cz
MUDr. Jaroslav Hronek  - Psychiatrická ordinace.
Purkyňova 573/13, 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí
Tel.: 377 221 255, 377 222 553

MUDr. Vlastislav Lehečka  - Psychiatrická a psychoterap. ordinace
Terezie Brzkové 15, 31800 Plzeň
Tel.: 377 385 750

MUDr. Eva Radová - psychiatrická ambulance pro děti a dospělé
Medika-Centrum, Skrétova 47, Plzeň
Tel.: 377 320 204

MUDr. Karel Rais  - Ordinace psychiatrické a psychoterapeutické ambulance.
Slovanská 162/18, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
Tel.: 606 507 723

MUDr. Iva Růžičková - Psychiatrie
Ordinace: Bezručova 9, 300 00 Plzeň
Tel.: 377 221 330

MUDr. Eva Soukupová  - Psychiatrická praxe.
Pod Záhorskem 664/19, 301 00  Plzeň-Severní Předměstí
Tel.: 377 533 646

MUDr. Blažena Vasková - Soukromá psychiatrická ordinace.
Purkyňova 1020/27, 301 00  Plzeň-Jižní Předměstí (přízemí)
Tel.: 377 220 179, 775 036 801 

MUDr. Vladimír Holeček  - Psychiatrická ordinace.
Kaznějovská 1257/45, 323 00  Plzeň-Bolevec
Tel.: 377 530 818 



54

MUDr. Naděžda Křižanová  - Nabídka psychoterapeutické léčby nadváhy a obezity a poradenství v 
oblasti mezilidských vztahů.
náměstí Republiky 53/27, 301 00 Plzeň-Vnitřní Město
Tel.: 377 320 268  
E-mail: nadezda.krizanova@seznam.cz

MUDr. Hana Vaňková  - Ambulantní psychiatrická péče.
Masarykova 1132/62, 312 00 Plzeň-Doubravka
Telefon: 377 261 992 

Regionální institut duševního zdraví (RIDZ)
- psychiatrie, psychologie, psychoterapie
Zábělská 43, Plzeň
Tel.: 377 462 314, 731 072 964 (telefonické objednání)

Psychiatrické ambulance mimo Plzeň

MUDr. Helena Marešová  - Psychiatrická ambulance.
Plzeňská 200, 330 11  Třemošná
Tel.: 377 953 439 

MUDr. Markéta Malá  - Provozování psychiatrické ordinace.
Nerudovo nám. , 337 01  Rokycany
Tel.: 371 724 010

MUDr. Vlasta Náměstková  - Psychiatrická ambulance pro dospělé i děti.
Jungmannova 321, 339 01  Klatovy III
Tel.: 376 323 056

MUDr. Marta Baštařová  - Psychiatrická a antitoxikologická ordinace.
Hostašova 152, 339 01  Klatovy IV
Tel.: 376 315 282

Psychologické ambulance v Plzni

Mgr. Anděla Bednářová – rodinná a individuální terapie
Hlavanova 334/12, 326 00 Plzeň
Tel.: 775 050 460
e-mail: andela.b@email.cz

PhDr. Dagmar Nechutná - psychologická ambulance pro děti a dospívající do 18 let
Soukenická 5, 301 00, Plzeň
Tel.: 377 324 074

PhDr. Iva Gregorová, PhD.  - Ordinace klinické psycholožky nabízející psychoterapii a psychologickou 
diagnostiku dětí i dospělých
Masarykova 1132/62, 312 00  Plzeň-Doubravka
Tel.: 377 261 991
E-mail:i.gregorova@centrum.cz
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Doc. PhDr. Jiří Jelen  - Psychologická poradna.
Masarykova 1132/62, 312 00  Plzeň-Doubravka
Tel.: 377 261 991

Mgr. Ivan Bořík - psychologická ambulance pro děti a dospívající do 18 let
Medika-Centrum, Skrétova 47, Plzeň
Tel.: 377 321 226

PhDr. Blanka Veselá - psychologické služby Pedagogicko-psychologické poradny
(pro děti, dospívající a mladé dospělé)
Částkova 78, Plzeň
Tel.: 377 468 123

Psychologické ambulance mimo Plzeň

PhDr. Terézia Nováková – psychologická ordinace
Jungmannova 321, 339 01 Klatovy III, Tel.: 376 322 688

11.3 Některé webové stránky o problematice duševnIho zdravI

www.anabell.cz
www.capz.cz
www.lecimesespsychozou.cz
www.normalnestuduju.cz
www.osbaobab.cz
www.stopstigmapsychiatrie.cz
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