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Předmluva 

Nástup duševního onemocnění obvykle přichází mezi 17. a 25. rokem života – tedy v době, 

během níž mladí dospělí získávají vyšší vzdělání (včetně dalšího odborného vzdělání), což je v naší 

společnosti hlavní způsob, jakým se připravit na pracovní kariéru a zlepšit si životní vyhlídky. Pro lidi 

s duševním onemocněním jsou však tyto možnosti z velké části nedostupné. 

Ačkoli se lidé s duševním onemocněním nezřídka snaží získat vyšší vzdělání, často nejsou 

kvůli povaze svého onemocnění a léčbě schopni studia dokončit (viz Broenink & Gorter, 2001). Běžně 

čelí nezdolným překážkám, včetně stigmatizace a diskriminace. V ekonomice, která (vyšší) vzdělání 

vyžaduje k profesnímu růstu, mohou být lidé, kteří nedokáží úspěšně dokončit postsekundární/vyšší 

vzdělání nebo odbornou přípravu, v důsledku podzaměstnaní nebo nezaměstnaní. Pro skupiny s jiným 

postižením, jako jsou lidé s tělesným postižením, specifickými poruchami učení nebo získaným 

poškozením mozku, jsou na většině vysokých škol k dispozici poradenské služby, zatímco lidé s 

duševním onemocněním do těchto služeb zahrnuti nejsou – také proto, že zaměstnanci poradenských 

služeb mají v této oblasti jen omezené znalosti. 

Proto je pro sociální začlenění a budoucí (pracovní) příležitosti mladých dospělých s duševním 

onemocněním nanejvýš důležité, aby měli lepší přístup k vyššímu vzdělávání a aby byli schopni 

takové studium úspěšně dokončit. Podporované vzdělávání je prostředkem, jak těchto cílů dosáhnout. 

Podporované vzdělávání (PV) se definuje jako poskytování individualizované praktické podpory a 

poradenství, které lidem s duševním onemocněním pomohou dosáhnout jejich cílů ve vzdělávání 

(Anthony, Cohen, Farkas, & Gagne, 2002; Sullivan, Nicolellis, Danley, & MacDonald-Wilson, 1993; 

Unger, Anthony, Sciarappa, & Rogers, 1991).   

Hlavním účelem projektu ImpulSE bylo vyvinout Toolkit služeb podporovaného vzdělávání 

pro studenty s duševním onemocněním. Toolkit je založen na zhodnocení potřeb a zdrojů ze čtyř zemí 

zapojených do projektu a na jejich dobré praxi. Zadruhé byla iniciována Evropská síť podporovaného 

vzdělávání (ENSEd), která započala první Mezinárodní konferencí o podporovaném vzdělávání. 

Cílem ENSEdu je informovat v rámci EU o vzdělávacích potřebách mladých dospělých /  studentů s 

duševním onemocněním a pomoci existujícím službám odstranit překážky této cílové skupiny. 
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Toolkit se zaměřuje na studentské poradce, školitele, učitele a lektory, vedení a pracovníky 

institucí duševního zdraví a na činitele místních orgánů, které se podílejí na tvorbě politiky týkající se 

lidí s duševním onemocněním. Terénním pracovníkům umožňuje zlepšit vedení a poradenství, které 

poskytují studentům / mladým dospělým s duševním onemocněním, aby jim pomohli ve vzdělávání.  

Z projektu budou v konečném důsledku profitovat především mladí dospělí / studenti s 

duševním onemocněním. Odhaduje se, že jen v Nizozemsku trpí duševním onemocněním pět procent 

celkové studentské populace– to je celkem 30 000 studentů. V evropském měřítku je proto počet 

studentů s duševním onemocněním podstatně vysoký. Doufáme, že díky tomuto projektu budou mít 

tito mladí dospělí / studenti lepší šanci na úspěch ve studiu (zlepší se přístup a/nebo se předejde 

předčasnému ukončení) a že budou mít také vyšší šance uspět na trhu práce a obecně se lépe zapojit do 

společnosti.  

 

Lies Korevaar, PhD, vedoucí projektu 

Jacomijn Hofstra, PhD, koordinátorka projektu 
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Zapojené organizace 

Česká republika  Ledovec (www.ledovec.cz)  

Nizozemsko  Univerzita aplikovaných věd Hanze Groningen (www.hanze.nl) 

Norsko   Studentsamskipnaden I Bergen (SIB) (www.sib.no) 

Portugalsko  Associação Para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS)   

   (http://www.aeips.pt)  

 

Partneři projektu 

Bratršovská, Klára  Česká republika  klabra@email.cz 

Fojtíček, Martin   Česká republika  ledce@volny.cz  

Hofstra, Jacomijn  Nizozemsko  J.Hofstra@pl.hanze.nl  

Kolbjørnsen, Mette  Norsko   Mette.Kolbjornsen@sib.no  

Korevaar, Lies   Nizozemsko  E.L.Korevaar@pl.hanze.nl 

Oliveira, Lúcia    Portugalsko  lucia.oliveira@aeips.pt   

Sá Fernandes, Luis  Portugalsko  luis.sa.fernandes@aeips.pt  

Toft, Evan   Norsko   Evan.Toft@sib.no 

 

Výbor a schůze 

Vedoucí projektu  Lies Korevaar, Univerzita aplikovaných věd Hanze Groningen 

Koordinátorka projektu  Jacomijn Hofstra, Univerzita aplikovaných věd Hanze Groningen  

 

Místa konání schůzí 

Říjen 2013   Groningen, Nizozemsko 

Květen 2014   Plzeň, Česká republika 

Listopad 2014   Lisabon, Portugalsko 

Květen 2015   Bergen, Norsko 

Listopad 2015   Groningen, Nizozemsko 
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Členové poradního výboru 

Bénard da Costa, Ana Maria odbornice na školství a tvůrkyně politik (v důchodu), Portugalsko 

Bogarve, Camilla  odbornice na reintegraci, Švédsko 

Podlipný, Jiří   psychiatr, Česká republika 

Zijlstra, Annemarie  ředitelka Rehabilitation ’92 Foundation, Nizozemsko 

 

Evropská síť podporovaného vzdělávání (ENSEd) 

Členové ENSEd jsou z: 

• České republiky   

• Finska 

• Německa 

• Nizozemska 

• Norska 

• Polska 

• Portugalska 

• Singapuru 

• Spojených států amerických 

• Švédska 

  



8 
 

 

                                               

 

     

 

 

 

 

 

Toolkit podporovaného vzdělávání 

 

 

 

 

Sekce 1. Úvod k Toolkitu 

 

  



9 
 

1.1 Mýty, fakta a čísla 

A. Mýty a fakta o studentech s duševním onemocněním1 

 

MÝTUS 1: Lidé s duševním onemocněním nejsou schopni zvládnout nároky studia na vysoké škole. 

FAKT 1: S podporou a rozumným uzpůsobením mohou být lidé s duševním onemocněním, kteří si 

vyberou vysokou školu, ve studiu úspěšní. 

 

MÝTUS 2: Lidé s duševním onemocněním narušují akademické prostředí. 

FAKT 2: Lidé s duševním onemocněním nenarušují akademické prostředí o nic víc než ostatní 

studenti. 

 

MÝTUS 3: Lidé s duševním onemocněním nemají zájem získat vyšší vzdělání. 

FAKT 3: Když jedinec s duševním onemocněním dostane příležitost zažít studium na vysoké škole, 

často reaguje pozitivně. 

 

MÝTUS 4: Lidé s duševním onemocněním nedokáží zvládnout stres, který by na ně kladla vysoká 

škola. 

FAKT 4: Proces recovery lidem pomáhá adaptovat se na úroveň stresu, kterou si sami určí: skutečnost, 

že jedinec má možnost smysluplně volit, může stres dokonce snižovat.  

 

MÝTUS 5: Rovné příležitosti znamenají, že by mělo být se všemi zacházeno stejně. 

FAKT 5: Rovné příležitosti neznamenají, že by mělo být se všemi zacházeno stejně. Princip rovných 

příležitostí spíše uznává, že lidé mohou být z mnoha různých důvodů znevýhodněni a potřebují 

podporu, aby mohli využít svůj potenciál. 

 

                                                                 
1 Převzato z Inclusive Practices for University Students with Disabilities: A Guide for Academic Staff (2000) 

University of New South Wales a z The Supported Education Program Manual (2004), The Supported Education 
Community Action Group, University of Michigan School of Social Work. 
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MÝTUS 6: Studenti s duševním onemocněním jsou příliš nároční na čas a jejich potřeby jsou příliš 

komplikované, než aby je bylo možné zajistit v prostředí vyšší odborné nebo vysoké školy.  

FAKT 6: Mnoho studentů s postižením je ke studiu na vyšší odborné / vysoké škole velmi dobře 

motivováno, a pokud je jim poskytnuta odpovídající podpora, vedou si dobře. Zatímco určitý problém 

může v zaměstnancích vzbuzovat obavy, je poměrně pravděpodobné, že student už na něco podobného 

narazil dříve a může pohotově přijít s řešením nebo alternativou. 

 

MÝTUS 7: Studium psychologie, medicíny, sociální práce a ošetřovatelství není vhodné pro studenty s 

duševním onemocněním. 

FAKT 7: Studenti s duševním onemocněním mají stejná práva jako ostatní studenti, aby usilovali o 

kariéru, která je v souladu s jejich cíli, zájmy a schopnostmi. V rámci některých kurzů mohou být 

učiněna rozumná uzpůsobení, která zajistí, že studenti s duševním onemocněním budou schopni splnit 

vysokoškolské nároky. Není odpovědností/právem vzdělávací instituce rozhodovat, zda student získá 

zaměstnání vycházející z vystudovaného oboru.  

 

MÝTUS 8: Studenti s duševním onemocněním představují značné náklady kvůli nutnosti poskytovat 

jim mimořádné vybavení a věnovat jim speciální čas ze strany zaměstnanců. 

FAKT 8: Není možné zevšeobecňovat. Někteří studenti s duševním onemocněním vyžadují speciální 

vybavení nebo doplňkovou studijní podporu od zaměstnanců, jiní nic takového nevyžadují. Úpravy 

mohou být jen ojedinělé a s nízkými náklady. 

 

MÝTUS 9: Studentům s duševním onemocněním by bylo lépe, kdyby studovali externě nebo dálkově.  

FAKT 9: Externí studium má své výhody i nevýhody. Mnoho studentů s duševním onemocněním dává 

přednost prezenčnímu studiu, aby si mohli užít stimulující sociální a intelektuální interakci s ostatními 

studenty a zaměstnanci. Jiní preferují distanční studium nebo kombinaci dálkového a prezenčního 

studia. Jedná se o osobní volbu a lidé s duševním postižením by měli mít možnost svobodně se sami 

za sebe rozhodnout podle svých podmínek, osobnosti a preferencí. Flexibilní učení může některým 

studentům s duševním onemocněním vyhovovat stejně jako jakémukoli jinému studentovi.  
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B. Čísla 

Častost výskytu duševních chorob mezi studenty vyššího vzdělávání 

Naše rešerše v literatuře ukazují, že o častosti výskytu duševních chorob mezi studenty ze čtyř 

zúčastněných zemí máme jen málo informací. Údaje jsme dohledali jen pro Norsko a Nizozemsko. Pro 

Portugalsko a Českou republiku jsme na základě jiných zdrojů dat vytvořili odhady.  

 

Portugalsko 

Podle Base de Dados Portugal Contemporâneo se odhaduje, že v roce 2013 nastoupilo vyšší 

vzdělávání 371 000 studentů. Studie zaměřená na užívání psychofarmak mezi studenty vyššího 

vzdělávání od Correiaové, Nunesové, Barrosové a Penasové (2010) ukázala, že 11,9 procenta z 

celkového počtu 352 studentů, kteří se výzkumu účastnili, užilo nějaký druh psychofarmak. Pokud 

tuto procentní část standardizujeme na obecnou studentskou populaci, odpovídá v Portugalsku 12 

procent 44 520 studentů vyššího vzdělávání, kteří mohou užívat psychofarmaka, což představuje 

velkou část studentské populace, jež se potýká s problémy v oblasti duševního zdraví.  

 

Česká republika 

Za posledních 20 let stoupl v České republice počet kontaktů psychiatrických ambulantních 

služeb, které se týkaly dětí, o 60 procent. Avšak počet dětí a mladých lidí, kteří podstupují 

psychiatrickou léčbu, se za posledních pět let výrazněji nezvýšil, možná kvůli nedostatku psychiatrů 

specializujících se na léčbu dětí a mladistvých (Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky, 2013). Odhaduje se, že v Plzeňském kraji (0,5 milionu obyvatel) střední školu předčasně 

ukončí 200 až 300 dětí a mnoho z nich přestává studovat kvůli problémům s duševním zdravím. Síť 

podporovaného vzdělávání Ledovec odhaduje, že podobný počet studentů s psychickými potížemi 

dokáže ve studiu pokračovat, někdy po změně školy nebo opakování ročníku. Míra předčasného 

ukončení v postsekundárním vzdělávání je mnohem vyšší, ale mnoho studentů, obzvláště 

univerzitních, začíná studovat, aniž by měli v úmyslu studium dokončit (Ministerstvo práce a 
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sociálních věcí České republiky, 2014). 

 

Norsko 

V roce 2010 tři nejvýznamnější organizace na podporu studentů starající se o tři největší 

studentské populace v Norsku, tedy o Oslo, Bergen a Trondheim, společně finančně podpořily 

rozsáhlý průzkum mezi studenty nazvaný Průzkum zdraví a spokojenosti studentů. Studie se účastnilo 

23 000 z celkového počtu 100 000 studentů. Výsledky ukázaly, že studenti obecně uvádějí vyšší míru 

„symptomů psychických potíží“ než celková populace. Čtrnáct procent uvedlo, že zažívá závažnější 

symptomy psychických potíží a 22 procent z nich pak vidělo příčinnou souvislost mezi problémy s 

emočním a duševním zdravím a kapacitou pro plnění pracovní zátěže kladené na studenty. Jen třetina 

studentů, kteří uvedli, že mají „vážné symptomy problémů s duševním zdravím“, vyhledala během 

akademického roku psychiatrickou pomoc. TNS Gallop, organizace, která průzkum prováděla, 

vyvodila odhad, podle kterého až 9 procent studentské populace potřebuje nějaký druh systému 

podpory duševního zdraví, kterého se jim zatím nedostává. Spolu s procentním podílem studentů s 

vážnými symptomy problémů v oblasti duševního zdraví, kteří již pomoc vyhledali, ať už v rámci 

organizace na podporu studentů nebo mimo ni, se v součtu dostáváme k tomu, že 12-13 procent 

studentské populace zažívá vážné problémy s duševním zdravím, které vedou k potížím v plnění 

pracovní zátěže.  

 

Nizozemsko 

V akademickém roce 2012–2013 studovalo v Nizozemsku na univerzitě 662 800 studentů 

(421 500 na univerzitách aplikovaných věd a 241 300 na jiné univerzitě), (DUO, 2013). Podle 

výzkumu se přibližně šest procent studentů vyššího vzdělávání potýká s problémy v oblasti duševního 

zdraví (Broenink & Gorter, 2001). Více než polovina (55 procent) těchto studentů je svými 

psychickými problémy během studia vysoké školy (výrazně) omezována (Plemper, 2005). To by 

znamenalo, že v Nizozemsku téměř 22 000 studentů zažívá problémy se studiem způsobené problémy 

s duševním zdravím. Tento počet studentů je ohrožen předčasným ukončením studia, které má 

dalekosáhlé následky: je zde vyšší riziko izolace, problematické integrace, kriminální činnosti, 
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radikalizace a nezaměstnanosti. Kromě následku pro osobu samotnou vede předčasné ukončení školní 

docházky také k finanční zátěži společnosti jako celku, a to ve formě sociálních dávek (Cuelenaere, 

van Zutphen, van der Aa, Willemsen & Wilkens, 2009).  

 

Závěr 

S výjimkou Nizozemska a Norska je překvapivě o tomto tématu dostupných jen málo 

informací. Nizozemsko a Norsko se podle všeho zaměřují na studenty s duševním onemocněním více 

než Portugalsko a Česká republika. Celkově se procentní podíl studentů vyššího vzdělávání, kteří 

zažívají studijní problémy kvůli potížím s duševním zdravím, pohybuje mezi šesti a třinácti procenty. 

Aby se zajistilo, že studenti s psychickými problémy budou mít v budoucnu lepší šanci na úspěšné 

dokončení studia a placenou práci, je nutný další výzkum a podpora. Díky tomu se studentům dostane 

podpory, kterou potřebují, sníží se míra předčasného ukončení studia a pozice těchto studentů na 

pracovním trhu se zlepší.  

 

1.2  Podporované vzdělávání  

Nástup duševního onemocnění obvykle přichází mezi 17. a 25. rokem života – tedy v době, 

během níž mladí dospělí získávají vyšší vzdělání (včetně dalšího odborného vzdělání), což je v naší 

společnosti hlavní způsob, jakým se připravit na pracovní kariéru a zlepšit si životní vyhlídky. Pro lidi 

s duševním onemocněním jsou však tyto možnosti z velké části nedostupné. 

Ačkoli se lidé s duševním onemocněním nezřídka snaží získat vyšší vzdělání, často nejsou 

kvůli povaze svého onemocnění a léčbě schopni studia dokončit. Běžně čelí nezdolným překážkám, 

včetně stigmatizace a diskriminace. V ekonomice, která (vyšší) vzdělání vyžaduje k profesnímu růstu, 

mohou být lidé, kteří nedokáží úspěšně dokončit postsekundární/vyšší vzdělání nebo odbornou 

přípravu, v důsledku podzaměstnaní nebo nezaměstnaní (Cook, 2006; De Klerk, 2000; Rudnick & 

Gover, 2009).   

Pro skupiny s jiným postižením, jako jsou lidé s tělesným postižením, specifickými poruchami 

učení nebo získaným poškozením mozku, jsou na většině vysokých škol k dispozici poradenské 
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služby, zatímco lidé s duševním onemocněním do těchto služeb zahrnuti nejsou. Je to způsobeno také 

tím, že zaměstnanci poradenských služeb mají jen omezené znalosti o duševních onemocněních a 

studentech, kteří jimi trpí.  

Proto je pro sociální začlenění a budoucí (pracovní) příležitosti mladých dospělých s duševním 

onemocněním nanejvýš důležité, aby měli lepší přístup k vyššímu vzdělávání a aby byli schopni 

takové studium úspěšně dokončit. Projekt ImpulSE přispěje ke zlepšení šancí těchto mladých 

dospělých tím, že v evropských zemích vyvine a implementuje služby Podporovaného vzdělávání 

(takzvaný Toolkit). Podporované vzdělávání (PV) se definuje jako poskytování individualizované 

praktické podpory a poradenství, které lidem s duševním onemocněním pomohou dosáhnout jejich 

cílů ve vzdělávání (Anthony et al., 2002).  

 

1.2.1 Pilíře 

Úvod  

Cílem sdružení pro podporované vzdělávání (PV) ImpulSE je spolupracovat napříč národy 

evropského společenství, aby byl společně vyvinut evropský Toolkit a životaschopná komunita PV.  

Konečným cílem je přesunout PV z oblasti poskytování speciálních služeb pro pár jedinců směrem k 

přirozené službě, která se zakládá na lidských právech a je podobná jakékoli jiné veřejné službě 

nabízené v civilizovaných sociálních státech pro občany s tělesným postižením.  

 

Pilíře podporovaného vzdělávání 

Pilíře podporovaného vzdělávání jsou formovány na základě: 

1. Všeobecné deklarace lidských práv 

2. Inkluzivního vzdělávání 

3. Recovery / procesu zotavení se z duševní nemoci 

4. Psychosociální rehabilitace 
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Ad 1. Všeobecná deklarace lidských práv  

Vysoký komisař OSN definuje lidská práva jako: ‚práva náležící všem lidským bytostem bez ohledu 

na státní příslušnost, místo pobytu, pohlaví, národní nebo etnický původ, barvu pleti, náboženské 

vyznání, jazyk a jakýkoli jiný status. Všichni máme stejný nárok na lidská práva bez diskriminace. 

Tato práva jsou vzájemně propojená, provázaná a nedělitelná.‘ (Úřad Vysokého komisaře Organizace 

spojených národů pro lidská práva, 2015).  

Všechna základní lidská práva předpokládají určitý stupeň svobody a nezávislosti jedince v 

projevení – ať už pouhou existencí a/nebo aktivní činností – vlastních hodnot, pokud nezasahují do 

lidských práv ostatních lidí.  

Služby PV jsou plně v souladu s nezávislostí a svobodou tak, jak jsou vymezeny v principech 

základních lidských práv, a navíc jsou přirozenou nástavbou a projevem záměrů popsaných v článku 

26 Všeobecné deklarace lidských práv (Valné shromáždění OSN, 1948):   

 

Každý má právo na vzdělání […] a vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem 

podle schopností. Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k 

posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. 

 

Ve službách PV se vždy soustředíme na studentovy cíle v rámci (vyššího) vzdělávání a konceptuálně 

nalézáme podobnosti služeb PV pro naši cílovou skupinu s již existujícími studentskými 

poradenskými službami dostupnými široké studentské veřejnosti. Samozřejmě se ukazují odlišnosti 

vycházející z potřeb cílových skupin. Asi největším rozdílem je, že služby PV poskytují širší spektrum 

pomoci a takováto pomoc je často dostupná po delší časová období.  

 

Ad 2. Inkluzivní vzdělávání 

V roce 1993 určila směrnice OSN o rovných příležitostech lidí s postižením nejen to, že má 

být zaručena rovnoprávnost ve vzdělávání pro všechny děti, mládež a dospělé s postižením, ale také, 

že má být zajištěno, aby se výuka odehrávala ve školském prostředí a v řádných školách. Inkluzivní 

vzdělávání tedy znamená, že všichni studenti by se měli vzdělávat společně bez ohledu na individuální 
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potíže a odlišnosti. Univerzity musí uspokojit rozdílné potřeby svých studentů a adaptovat se na různé 

styly a rytmy učení, aby zajistily efektivnější výuku pro všechny.  

Vzdělávání, které zaručuje principy rovnoprávnosti a kvality a zároveň prosazuje edukační 

projekty založené na inkluzi, by mělo spojit všechny zainteresované osoby (učitele, studenty, rodiny a 

komunitu). Školské prostředí by mělo umožnit přístup pro všechny a vyvinout podpůrný systém, ať už 

interní nebo externí, aby škola lépe reagovala na různorodost studentů. Univerzity musí podporovat 

zapojení všech studentů, oceňovat znalosti a zkušenosti všech zúčastněných a vyvíjet edukační 

procesy mobilizací zdrojů školy a komunity.  

Principy a postupy inkluzivního vzdělávání mohou pomoci účinněji překlenout bariéry stavící 

se do cesty úspěchu studentů při vzdělávání a mohou vést k efektivnějšímu vzdělávacímu pokroku 

(Bénard da Costa, Leitão, Morgado, & Vaz Pinto, 2006). 

 

Předpoklady inkluzivního vzdělávání  

 Inkluze je úsilí o zajištění toho, že rozmanití žáci – tedy studenti s postižením, mluvčí různých 

jazyků a nositelé různých kultur, žáci z rozlišných prostředí a s rozličným rodinným zázemím, s 

různými zájmy a styly učení – jsou podrobeni výukovým strategiím, které na ně cílí jako na individua.  

 Inkluzivní školy požadují po učitelích, aby poskytovali odpovídající individualizovanou 

podporu a služby všem studentům bez stigmatizace, kterou s sebou nese separace.  

 Učitelé v inkluzivních třídách obměňují svůj styl tak, aby zkvalitnili výuku pro všechny 

studenty.  

Podle zásad inkluzivního vzdělávání by se mělo každému studentovi dostat řádné výuky – tzn. 

že by měl mít vhodné místo ke studiu, a to včetně studentů, kteří potřebují speciální podporu. 

Podporované vzdělávání zapadá do myšlenek inkluzivního vzdělávání, protože cílem podporovaného 

vzdělávání je poskytnout podpůrné služby studentům s duševním onemocněním, a pomoci jim tak ve 

výběru, nástupu a udržení standardního vzdělání podle jejich volby.  
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Ad 3. Recovery / proces zotavení se z duševní nemoci 

Služby založené na lidských právech, které se pevně drží ústředních zásad nezávislosti a 

svobody, se nejjednodušeji poznají podle toho, že sledují vlastní cíle každého jedince a pracují s 

metodami, které směřují k dosažení těchto cílů. To je podstatou recovery.      

 

Zotavení: hluboce osobní, jedinečný proces změny postojů, hodnot, pocitů, cílů, 

schopností a/nebo rolí jedince. Je to způsob, jak žít uspokojivý, nadějeplný a 

prospěšný život i s omezeními způsobenými nemocí. Zotavení se z duševní nemoci 

v sobě zahrnuje vytvoření nového smyslu a účelu života v souvislosti s tím, jak 

jedinec překonává tragické následky duševní choroby (Anthony, 1993).  

 

Zotavení není přímou odpovědí na onemocnění, na psychopatologii. Spíše představuje 

odpověď na ochromení nebo destrukci způsobené nemocí. Vzhledem k tomu, že jsou cíle zotavení 

dosažitelné bez zbavení se samotného onemocnění, musí jeho projevy a proces rozvíjet inkluzi, 

spolupráci a důstojnost. Díky oproštění se od zaměření na nemoc a od perspektivy poskytovatele 

služeb nemusíme hledat soulad ani společnou definici skryté kauzality v práci s uživateli služeb. Nyní 

se zaměřujeme na uživatelovy cíle a v souladu s celostním přístupem si dovolujeme věnovat se 

osobním cílům zotavení, které se tradičně nacházejí mimo oblast psychiatrie.  

Podporované vzdělávání chápeme jako službu orientovanou na zotavení role, a abychom 

zajistili zmocnění (empowerment) a sebeurčení (ownership), pomáháme lidem se vzdělávacími plány i 

v případě, že se dopouštějí chyb. Motivujeme je, aby riskovali, pomáháme jim vstát, když padnou 

nebo když udělají nevyhnutelné chyby: pěstujeme houževnatost, místo abychom vyvolávali strach ze 

selhání. Jak ještě uvidíme dále, je odstup mezi pracovníkem a uživatelem služeb menší, což umožňuje 

normální partnerství a oboustranný vztah. Etické úvahy jsou zde však pravděpodobně na místě ještě 

více než u vztahu mezi tradičním terapeutem a pacientem, neboť takové zrovnoprávnění statusů 

znesnadňuje jasné vymezení poskytovatele a uživatele.  
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Ad 4. Psychosociální rehabilitace 

Otázku, zda lidem s duševním onemocněním poskytovat rehabilitační služby, či ne, 

není možné zodpovědět pomocí výzkumu. Buď si jako lidstvo vážíme možnosti 

rehabilitace lidí s duševním onemocněním a věříme v ni, nebo ne. To je otázka 

humanismu, ne empirismu. (Anthony et al., 2002). 

 

Psychosociální rehabilitace podporuje zotavení, plnou integraci v komunitě a lepší 

kvalitu života lidí, kterým byla diagnostikována duševní choroba, jež v závažné míře 

poškozuje jejich schopnost vést smysluplný život. Služby psychosociální rehabilitace jsou 

utvářené společně, jsou orientované na osobu a individualizované. Tyto služby jsou 

základním prvkem škály zdravotnické péče a občanských služeb a měly by být založené na 

důkazech. Zaměřují se na pomoc v rozvíjení dovedností a v přístupu ke zdrojům nutným k 

navýšení způsobilosti být úspěšní a spokojení v životě, práci, učení a sociálním prostředí 

vlastní volby (Asociace psychosociální rehabilitace Spojených států, 2007). 

 

Podporované vzdělávání je částí psychosociální rehabilitace soustředící se na oblast učení a 

definuje se jako poskytování individualizované, praktické podpory a poradenství, které lidem s 

duševním onemocněním pomohou dosáhnout jejich cílů ve vzdělávání (Anthony et al., 2002). 

Posláním podporovaného vzdělávání je pomáhat (mladým) lidem s duševním onemocněním vybrat si, 

nastoupit a udržet si standardní vzdělávací dráhu podle vlastních preferencí.  

 

Specifické informace pro odborné pracovníky v oblasti péče o duševní zdraví  

1. Vysokoškolský neúspěch bývá často chápán jako zásadní znak duševního onemocnění. V 

psychiatrii je někdy vysokoškolský neúspěch jedinou ‚viditelnou‘ známkou dlouhodobé a přetrvávající 

duševní choroby na rozdíl od zdravotních obtíží, které nejsou psychického rázu. Proto se domníváme, 

že vysokoškolský neúspěch hraje důležitou roli pro diagnostiku v psychiatrii.  

2. Podporované vzdělávání a koncept recovery pravděpodobně mají terapeutický potenciál. 

Zlepšení ve studiu opět bývá ‚viditelnou‘ známkou zlepšení stavu mladých psychiatrických pacientů.  
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3. V moderní společnosti založené na znalostech se velká část mladistvých a mladých dospělých 

účastní středoškolského a postsekundárního vzdělávání. Většina lidí ve druhé a třetí dekádě svého 

života absolvuje nějaký druh řádného vzdělávání. Proto věříme, že podporované vzdělávání je pro 

mnoho lidí v naší společnosti velmi užitečné.  

 

Výzkum podporovaného vzdělávání 

Velká část našeho úsilí se týká shromažďování a analyzování existující praxe čtyř zapojených 

zemí. V současnosti je podporované vzdělávání slibnou praxí (SAMHSA, 2011). Slibná praxe je akce, 

program nebo proces, který v určité situaci vede k efektivnímu a produktivnímu výsledku (Fels 

Institute of Government, 2009). V zásadě musí mít slibná praxe měřitelné výsledky, které ukazují její 

úspěch v průběhu času. Silnější slibné praxe posuzují odborníci nebo akademici, jsou úspěšně 

reprodukovány a poskytují spolehlivé informace o nákladech. Jestli se má podporované vzdělávání 

stát praxí založenou na důkazech (EBP), je bezpodmínečně zapotřebí další výzkum efektivnosti 

modelů podporovaného vzdělávání (Rogers, Kash-MacDonald, Bruker, & Maru, 2010).  

 

1.2.2 Poslání  

Posláním podporovaného vzdělávání je pomoci (mladým) lidem s duševním onemocněním ve 

výběru, nastoupení a udržení vzdělávání podle jejich vlastních preferencí.  

 

1.2.3 Principy 

Podporované vzdělávání je založeno na následujících principech.  

 Zlepšení vzdělávacích výsledků osob s duševním onemocněním.  

 Naděje – klíčová složka v procesu podporovaného vzdělávání.  

 Sebeurčení: zaměření na studentovo vlastní rozhodování (určení vlastních cílů 

ve vzdělávání) a na přijetí zodpovědnosti za proces studia.  

 Studenti se aktivně podílejí na všech fázích procesu podporovaného vzdělávání, 

určují si kritéria úspěchu a uspokojení a hodnotí pokrok v plnění stanovených cílů.  
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 Partnerství mezi klientem a pracovníkem podporovaného vzdělávání.  

 Služby odpovídají klientovým preferencím.  

 Rovný/spravedlivý přístup pro všechny.  

 Rozvoj klientových schopností a podpory plynoucí z okolního prostředí.  

 Propojení mezi službami péče o duševní zdraví.  

 Podpora po celou dobu, kdy je třeba.  

 

1.2.4  Cílová skupina 

Cílová skupina podporovaného vzdělávání zahrnuje (mladé) lidi s duševním onemocněním, 

kteří se potýkají s problémy při návratu do školy a/nebo při pokračování ve studiu, a to v důsledku 

svého onemocnění a překážek ze strany okolí. Přístup lze aplikovat také u lidí se smyslovým, lehkým 

mentálním a tělesným postižením. Zde by pravděpodobně bylo třeba služby podporovaného 

vzdělávání (mírně) upravit.  

 

1.2.5  Duševní onemocnění a s tím spojená omezení ve vzdělávání 

Termín duševní onemocnění se používá k popisu psychického a emočního stavu mysli, který 

ovlivňuje jedincovo myšlení, cítění a chování takovým způsobem, že jedinec není schopen optimálně 

fungovat v běžném životě. Nejčastějšími duševními chorobami jsou tyto:  

 Úzkost a panické poruchy (např. fobie, obsesivně kompulzivní poruchy 

a posttraumatické stresové poruchy). 

 Poruchy nálad (např. deprese a bipolární afektivní porucha). 

 Poruchy osobnosti (např. hraniční porucha osobnosti; disociální porucha osobnosti). 

 Psychózy (např. schizofrenie).  

 Závislost (např. na alkoholu a drogách). 

 Poruchy příjmu potravy (např. mentální anorexie a bulimie). 

 Poruchy autistického spektra (např. Aspergerův syndrom a jinak nespecifikované  

pervazivní vývojové poruchy). 
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 ADHD. 

Výzkumy ukazují, že se přibližně šest procent studentů vyššího vzdělávání potýká s problémy 

v oblasti duševního zdraví (Broenink & Gorter, 2001). Více než polovina (55 procent) těchto studentů 

je svými psychickými problémy během studia vysoké školy (výrazně) omezována (Plemper, 2005). 

Tato omezení negativně ovlivňují studijní výsledky. Podle výzkumů se studenti s duševním 

onemocněním učí v průměru více, ale dostávají horší známky a méně kreditů než studenti bez 

psychických problémů (van den Broek, Muskens, & Winkels, 2013; ResearchNed/ITS, 2012). Kromě 

toho se u této skupiny projevuje zvýšené riziko předčasného ukončení studia.  

Objevuje se u nich mnoho problémů s kognitivními funkcemi, například potíže s:  

 pozorností 

 koncentrací 

 pamětí 

 plánováním 

 motivací 

 organizací 

(Kidd, Kaur-Bajwa, & Haji-Khamneh, 2012; Megivern, Pellegrito, & Mowbray, 2003; Pratt, Gill, 

Barrett, & Roberts, 2007). 

Vícero studií ukázalo, že mnoho lidí s duševním onemocněním chce studovat, ale zároveň si 

přejí a potřebují podporu ve studiu (Gilbert, Heximer, & Walker, 1997; McLean & Andrews, 1999; 

Unger, 1998; Wertheimer, 1997). Abychom věděli, jaké druhy služeb podporovaného vzdělávání jsou 

nejvíce potřeba, a musí být tedy zahrnuty do Toolkitu, zjišťovali jsme specifické bariéry, jimž lidé s 

duševním onemocněním při (opětovném) studiu čelí. Tyto bariéry jsou popsány v kapitolách 1.2.6 a 

1.2.7. 

 

1.2.6  Překážky pro výběr, nastoupení a udržení studia 

Všichni čtyři partneři projektu ImpulSE použili stejné výzkumné metody a postupy, aby 

mohly být výsledky porovnány. Provedli jsme rešerše v literatuře (v oficiálních odborných publikacích 
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i v šedé literatuře) a vyhodnotili jsme 30 dotazníků vyplněných odborníky na podporované vzdělávání 

a/nebo na péči o duševní zdraví. Kromě toho jsme zorganizovali diskuzi v rámci fokusní skupiny - 27 

lidí s psychickými problémy, kteří chtějí (opět) navštěvovat školu. (Detailnější informace o metodě a 

postupech naleznete v Příloze).  

Se zájmem jsme sledovali, že ve všech čtyřech zemích se odpovědi na otázky ohledně 

překážek dají přibližně rozdělit do tří kategorií: osobní bariéry, bariéry ve vzdělávacím prostředí a 

bariéry v sociálním prostředí. Tyto kategorie jsme použili k utřídění výsledků. Tabulka 1 níže shrnuje 

nejčastěji uváděné překážky (jmenované alespoň ve dvou zemích).2   

 

Tabulka 1.1 Nejčastěji uváděné bariéry při výběru, nastoupení a udržení standardního (odborného) 

vzdělání.  

 Osobní bariéry Bariéry ve vzdělávacím 

prostředí 

Bariéry v sociálním 

prostředí 

Výběr - Předchozí negativní 

zkušenosti se školní 

docházkou  

- Nedostatek sebeúcty 

(sebedůvěry, 

sebevědomí) 

- Strach ze 

stigmatizace 

- Sebestigmatizace 

- Potíže s výběrem 

- Nedostatek 

finančních prostředků 

 

- Nedostatek podpory / 

jednoznačných informací ve 

škole 

- Neexistence shody mezi 

studijní nabídkou a 

studentovými potřebami 

- Nedostatek informací o 

podpůrných službách 

- Špatná obeznámenost 

zaměstnanců s podpůrnými 

službami 

- Nejasné a vágní informace o 

podpůrných službách 

- Nedostatek finanční, emoční 

a praktické podpory ze strany 

rodiny 

- Nedostatek emoční a 

praktické podpory ze strany 

pracovníků v oblasti péče o 

duševní zdraví 

- Stigmatizace ze strany 

pracovníků v oblasti péče o 

duševní zdraví  

- Nedostatek spolupráce 

napříč institucemi 

                                                                 
2 V přílohách naleznete tabulky se všemi bariérami, které byly uvedeny odborníky, ve fokusních skupinách a 
také v literatuře v rámci čtyř zapojených zemí.  
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vzdělávacích, zdravotnických 

a sociálních služeb  

Nastou-

pení 

- (Zbytkové) 

symptomy a vedlejší 

účinky medikace  

- Strach z neúspěchu 

 

- Potíže s přihlašovacím 

procesem  

- Vliv několika institucí a 

neexistence komunikace mezi 

nimi 

 

- Strach ze stigmatizace 

- Nedostatečná znalost práv 

osob s duševním 

onemocněním  

Udržení - Přímé důsledky 

duševního onemocnění  

- Problémy s 

exekutivními funkcemi 

- Nedostatek sebeúcty 

(sebedůvěry, 

sebevědomí) 

- Dilema ohledně 

přiznání onemocnění 

okolí 

- Pocit stigmatizace 

- Nedostatek podpory 

- Neflexibilní struktura 

školského systému  

- Nedostatek pochopení, 

odborné kvalifikace a empatie 

ze strany zaměstnanců  

- Nízká nebo žádná podpora 

ze strany rodiny 

- Nízká nebo žádná podpora 

ze strany spolužáků  

- Nízká nebo žádná podpora 

ze strany pracovníků v oblasti 

péče o duševní zdraví  

- Stigmatizace/diskriminace ze 

strany spolužáků 

- Stigmatizace/diskriminace ze 

strany učitelů 

 

A. Bariéry spojené s osobními faktory 

Ve všech čtyřech zemích odborníci i sami studenti (uchazeči o studium) jako překážky ve 

výběru studia a také obecně v rozhodnutí vrátit se do školy často zmiňovali nedostatek sebeúcty 

(sebedůvěry, sebevědomí) a strach ze stigmatizace. Ohledně nedostatku sebeúcty (sebedůvěry, 

sebevědomí) uvedla jedna respondentka (NL), že jí strach ze selhání zabraňuje rozhodnout se: „Jsem 

schopná to dokázat?“ Mnoho odborníků také poukázalo na fakt, že lidé s duševním onemocněním jsou 

často přesvědčeni, že ‚to prostě nedokážou‘. Předchozí negativní zkušenosti se školní docházkou 

lidem s duševním onemocněním brání v rozhodnutí vrátit se do školy. U některých respondentů 
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vznikly tyto negativní zkušenosti již při studiu na základní škole. Jeden z respondentů řekl:  

 

„Základní škola se orientuje na budoucnost. Ale člověk na budoucnost nemyslí, jen 

se snaží fyzicky i mentálně přežít. Ve škole se tomu ale nevěnuje žádná pozornost 

a není tam pro to prostor. Když se snažíte přežít, budoucnost pro vás není vůbec 

důležitá. Škola je tedy orientovaná na budoucnost, a když své úsilí vkládáte jinam, 

naprosto selháváte. Averze, kterou jsem cítil ke škole, zmizela až po 21 letech. Až 

teď jsem připraven přemýšlet o tom, že bych se do školy vrátil.“  

 

Sebestigmatizace (situace, kdy člověk uvěří negativním stereotypům, které existují o lidech s 

duševním onemocněním, a začne se podle nich chovat) byla také vnímána jako překážka v rozhodnutí 

vrátit se do školy: lidé například uvěří tomu, že nejsou inteligentní, a sami školský systém nadobro 

opustí. Studenti (uchazeči o studium) uváděli jako další bariéru potíže s výběrem oboru. Existuje příliš 

mnoho oborů, které se jim líbí, nebo nevědí, co vlastně chtějí. Z finančního hlediska je další překážkou 

v rozhodnutí vrátit se do školy nedostatek peněz.  

V oblasti nastoupení studia byla minimálně ve dvou zemích zmíněna pouze jedna bariéra: 

(zbytkové) symptomy a vedlejší účinky medikace. Jak uvedl jeden portugalský student: „… když jsem 

začal brát léky, měl jsem zrovna přijímací zkoušku a nevedl jsem si v ní zrovna nejlépe. Nemohl jsem 

proto jít na vysokou školu, o kterou jsem měl největší zájem.“ Bariérou, kterou zmiňovali studenti 

z Nizozemska, byl strach z neúspěchu. Podle některých respondentů je samozřejmě možné získat 

všechny potřebné informace, není to tak těžké, ale člověk se dostává do zranitelné pozice. Jak to 

vyjádřil jeden z respondentů: „Není to složité, to je na tom hloupé. Není to složité, ale když selžete, 

přijdete o další kus sebeúcty (sebedůvěry, sebevědomí): nebylo to složité, a já přesto selhal.“ Tento 

strach z neúspěchu snižuje možnost, že si člověk s duševním onemocněním podá přihlášku ke studiu.  

Nejčastěji uváděným osobním faktorem, který respondentům zabraňuje se na škole udržet, 

jsou přímé důsledky duševního onemocnění, jako například problémy s koncentrací („Můžu číst jednu 

stránku i víc než osmdesát pětkrát, ale stejně ji ve skutečnosti nečtu, to je velmi frustrující“); únava 

(„Cestování z místa mého bydliště do školy a zpět je extrémně vyčerpávající. Prezenční studium mě 
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tedy vyčerpává. Čím déle musím jet autobusem, tím méně mám energie.“); psychózy; apatie a 

(opakované) hospitalizace. Jako bariéra jsou vnímány také vedlejší účinky medikace: někteří studenti 

uvedli, že když jim byla medikace zvýšena, zhoršil se jim studijní prospěch: „medikace mě 

zpomalovala a měl jsem potíže při čtení; když jsem pak konečně medikaci snížil, moje výsledky se 

zlepšily.“ Tato překážka byla zmíněna ve všech zemích. Související bariérou, která byla také často 

uváděna, byly problémy s exekutivními funkcemi. Respondenti nemají schopnosti, jako je třeba 

plánování nebo organizace, nebo nejsou schopni organizovat si věci správným způsobem. Zde 

uvádíme příklad: „Lidé s duševním onemocněním vědí, že organizace je důležitá. Mnoho z nich také 

ví, jak se to dělá. Já osobně pro sebe také mám strukturu, velice jasně danou. Jen organizaci a 

plánování nepřizpůsobuju situaci. Spousta lidí ví, jak si věci zorganizovat, ale nedělají to správně.“ 

V oblasti udržení studia je jako další bariéra označován nedostatek sebeúcty (sebedůvěry, 

sebevědomí): „Říkal jsem si, že to nezvládnu.“   

Další těžkostí, které studenti čelí, je dilema, zda své psychické problémy ve škole přiznat, 

nebo je skrývat. Když se rozhodnou je přiznat, vystavují se nebezpečí stigmatizace; když se však 

rozhodnou své problémy skrývat, riskují, že se jim nedostane potřebné podpory. Pocit stigmatizace 

také studentovi ztěžuje, aby se na škole udržel. Studenti kvůli pocitu stigmatizace nevyhledají 

profesionální pomoc a snaží se řešit své problémy sami. To často nefunguje a situace se zhoršuje. Opět 

byl zmíněn nedostatek finančních prostředků: „Když je mi teď víc než 21 let, čelím dalším překážkám. 

Už nedostávám finanční podporu od státu. To rozhodně je překážka.“ A také: „No, ledničku si nějak 

naplnit musíte.“  

 

B. Bariéry spojené se vzdělávacím prostředím 

Nedostatek podpory ze strany školy ve fázi výběru byl zmíněn ve všech čtyřech zemích, a to 

odborníky, respondenty i v rešeršované literatuře. V této fázi existuje jen nízká nebo vůbec žádná 

podpora lidí s duševním onemocněním; kromě toho jsou informace o různých studijních oborech často 

nejasné. Informace jsou většinou poskytovány na dni otevřených dveří; osobní kontakt se zaměstnanci 

často není možný. Dalším důležitým faktorem, který byl hojně uváděn, je skutečnost, že nabídka 

studia neodpovídá studentovým potřebám. Je například nabízeno málo oborů, které je možné studovat 
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dálkově nebo které lze vystudovat během jednoho roku. V Nizozemsku uvedli všichni účastníci 

fokusní skupiny, že při výběru studia je zásadní překážkou nedostatek (nebo malé množství) informací 

o dostupných podpůrných službách školy. Respondenti se informací nemohou dopátrat: „Je to samá 

byrokracie a posílají vás od čerta k ďáblu.“ Zaměstnanci nejsou obeznámeni s podpůrnými službami, 

které škola nabízí:  

 

Zeptal jsem se vrátného na jedné fakultě, jak se jmenuje zaměstnanec, na kterého 

se mohou studenti s duševním onemocněním obracet se svými dotazy. Odpověděl, 

že nikdo takový neexistuje, a dostal jsem brožurku o obecných podpůrných 

službách univerzity. Jenže každá fakulta je víceméně povinována takového 

specializovaného zaměstnance mít! A tak si říkám: ‚Takže tuhle službu vůbec 

nejde brát vážně, protože o ní nikdo nic neví.‘  

 

Kromě toho jsou dostupné informace často nejasné a vágní. Všichni respondenti se shodují, že 

pro správné rozhodnutí jsou naprosto zásadní jasné informace o dostupných podpůrných službách, 

neboť jejich volba záleží na tom, jakou očekávají šanci, že se na škole udrží. Tato šance z velké části 

závisí na podpoře, kterou škola poskytuje. Zajímavé zjištění jsme učinili v Portugalsku, kde 

respondenti jako faktor vzdělávacího prostředí, který jim zabraňuje učinit rozhodnutí, nejčastěji 

uváděli vysoké školné: „… kdybych nedostával finanční podporu, pro studium na vysoké škole bych 

se nerozhodl.“  

 Na otázku ‚co vám zabránilo studium nastoupit?‘, byly ve všech čtyřech zemích jako bariéra 

zmíněny potíže, které měli uchazeči o studium při podávání přihlášky ke studiu. Jako příklad těchto 

potíží byla uvedena neexistence podpory s vyplňováním složitých přihlašovacích formulářů a 

provedením platby (Portugalsko); problémy s přijetím na školu, protože školy v dnešní době provádějí 

přísnější výběr a jednodušeji odmítají potenciální studenty (Nizozemsko); a problémy s formou 

posuzování, kdy byla jen jedna možnost skládat přijímací zkoušku a průběh zkoušky nebyl nijak 

uzpůsoben potřebám uchazeče (Česká republika). V Nizozemsku účastníci fokusní skupiny uváděli, že 

jim v nastoupení studia bránil fakt, že musí navštívit několik různých institucí, aby získali informace, 
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které k přihlášení na školu potřebují – „Než jsme získali všechny potřebné informace, bylo 

přihlašování na vybraný obor ukončeno“ – a že tyto instituce (např. školy, státní úřady) spolu 

nekomunikují a často si dokonce odporují – „Tyhle instituce, no, nekomunikujou spolu ani 

v nejmenším.“  

Nejčastěji uváděnou překážkou spojenou se vzdělávacím prostředím, která brání v udržení 

studia, je nedostatek podpory. Kvůli nedostatku prostředků nebo odbornosti zaměstnanců je lidem s 

duševním onemocněním často věnováno málo času a podpory, ačkoli je to nezřídka nejzásadnější 

faktor pro pokračování ve studiu a jeho úspěšné dokončení. Odborníci z České republiky uváděli jako 

hlavní problém nedostatek spolupráce a koordinace například mezi studijním poradcem, učitelem, 

školním psychologem a studentem. Neflexibilní struktura školského systému je dalším faktorem, který 

byl zmíněn ve všech čtyřech zemích jako překážka v úspěšném dokončení studia. Například v 

Nizozemsku je dnes vzdělávání zaměřeno na kompetence. Tento způsob vzdělávání má ne zcela jasný 

rámec (studenti musí vytvořením portfolia dokázat, že mají určitou kompetenci), což může studentům 

s duševním onemocněním působit problémy. Jako bariéra jsou vnímány také potíže s dosažením toho, 

aby byly zkoušky přizpůsobeny studentovi na míru. Příklady neflexibilní struktury školského systému 

byly následující: „uzavřený a pevně daný systém, který je nevlídný ke studentům s duševním 

onemocněním“; „zkostnatělá struktura fakult, která neumožňuje alternativní formy hodnocení 

studentů“ (v tomto případě bylo poukazováno na nedostatek alternativ k ústním zkouškám, referátům a 

terénním praxím); „stávající studentské služby za tuto skupinu necítí odpovědnost“; a „školy 

nepovolují pomalejší studijní postup, který by odpovídal studentovým možnostem.“ Poslední často 

uváděnou bariérou pro udržení studia je nedostatek pochopení, odborné kvalifikace a empatie ze 

strany zaměstnanců. Student z České republiky řekl: „Když jsem jim chtěl vysvětlit své problémy, 

nikdo mě neposlouchal.“ Další příklad je od nizozemského uchazeče o studium: „Moje bývalá škola se 

vůbec nijak neangažovala. Ani můj učitel. Byl jsem ze školy už tři měsíce, když to učitel zjistil… 

Nebylo tam absolutně žádné sociální uvědomění.“  

Respondenti také uváděli, že zaměstnanci někdy mají pocit, že vědí, jak přistupovat k osobám 

s určitým onemocněním, protože s někým s tímto onemocněním pracovali už dříve. Mají pak sklon 

ignorovat veškeré rozdíly mezi lidmi se stejnou chorobou a ke všem se chovají stejně. To může vést ke 
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špatnému začlenění. Jeden z respondentů toto zažil a musel kvůli tomu studium ukončit. Někteří 

nizozemští odborníci vyslovili názor, že nedostatek pochopení, odborné kvalifikace a empatie ze 

strany zaměstnanců je někdy zapříčiněn tím, že studenti s duševním onemocněním nepřiznají své 

problémy, a zaměstnanci o těchto problémech tedy nevědí. 

 

C. Bariéry spojené se sociálním prostředím 

Nedostatek sociální podpory na finanční, praktické a emoční rovině ze strany rodiny a 

pracovníků v oblasti péče o duševní zdraví je vnímán jako zásadní překážka pramenící ze sociálního 

prostředí, která potenciálnímu studentovi brání rozhodnout se pro studium. Jak uvedl účastník 

nizozemské fokusní skupiny: „Názor lidí okolo je důležitý. Sociální síť ovlivňuje rozhodování. Jsem 

schopen to dokázat? Jsem na to připraven? V jaké části procesu se nacházím?“ Sociální prostředí může 

ovlivnit sebeúctu (sebedůvěru, sebevědomí) potenciálního studenta jak pozitivně, tak negativně, 

přičemž je sebeúcta (sebedůvěra, sebevědomí) k rozhodnutí pro studium potřeba. Dále bylo uváděno 

(ve více zemích), že někdy potenciální studenty odrazují jejich rodiče, kteří své dítě podceňují nebo 

přeceňují. Pracovníci péče o duševní zdraví se v některých případech příliš zaměřují na medikační 

léčbu a ne tolik na klientovu participaci. V Norsku a Nizozemsku byl zmíněn poměrně šokující faktor, 

kterým je stigmatizace pracovníky péče o duševní zdraví a který potenciálním studentům brání 

rozhodnout se pro studium. Někteří ze studentů dokonce uvedli, že je jejich psycholog či psychiatr 

před studiem aktivně varoval (‚počkejte, až vám bude dostatečně dobře, abyste mohl začít studovat‘) – 

„Nedocházelo jim, že dobře mi je právě díky studiu.“ V České republice jmenovali odborníci jako 

důležitou bariéru nedostatek spolupráce mezi různými službami. Vzdělávací, zdravotnické a sociální 

služby spolu při řešení jednotlivých případů nekooperují; neexistuje zde žádná síť. 

V oblasti nastoupení studia překvapivě nebylo zmíněno mnoho faktorů sociálního prostředí, 

které by tvořily bariéru. V Portugalsku potenciální studenti zmiňovali, že je pro ně v této fázi 

překážkou strach ze stigmatizace/nálepkování. Odborníci z Norska uváděli nedostatečnou znalost práv 

osob s duševním onemocněním. Tato nedostatečná znalost (ze strany zaměstnanců škol nebo 

sociálních služeb / odboru pro studentské půjčky) nezřídka vede k nepřiznání práv, ať už na finanční 

podporu nebo s ohledem na trvání nabízené podpory: „Vůbec nechtěli pochopit, že kvůli své nemoci 
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nemůžu dělat tak velké pokroky v krátkém čase.“ 

 V oblasti udržení studia se jako zásadní bariéry ukázaly dva faktory: nízká nebo žádná 

podpora ze strany rodiny, spolužáků a/nebo pracovníků péče o duševní zdraví a související faktor 

stigmatizace/diskriminace ze strany spolužáků a/nebo učitelů. Bylo uváděno, že rodinní příslušníci 

často nejsou příliš obeznámeni se studiem (a jeho obsahem) a někdy studenta podceňují nebo dokonce 

odrazují. Pracovníci péče o duševní zdraví navíc někdy neposkytují podporu například při domlouvání 

různých uzpůsobení a při jednání se školou. Ohledně stigmatizace a diskriminace uvedl jeden účastník 

nizozemské fokusní skupiny, že byl kvůli svému onemocnění terorizován spolužáky, což vedlo až k 

psychóze. Jiný respondent řekl: „Cítil jsem se sám. Odříznutý. Neměl jsem pocit, že mezi ně patřím.“  

 

Závěr 

Při pohledu na bariéry uváděné ve čtyřech zapojených zemích můžeme konstatovat, že 

vykazují více podobností než rozdílů. Především v Portugalsku je jako překážka v (opětovném) studiu 

častěji zmiňována finanční situace, více než ve zbývajících zemích. V Norsku tento faktor dokonce 

nebyl jmenován vůbec. V dnešní době jsou v Portugalsku finanční potíže hlavním problémem a 

překážkou pro mnoho rodin, které si musí stanovit priority, a v mnoha případech je školné ve srovnání 

se základnějšími potřebami vnímáno jako méně důležité. Dalším markantním rozdílem je, že v 

Nizozemsku byl nedostatek informací o podpůrných službách uváděn častěji než v ostatních zemích. 

Podle všeho zde existuje několik podpůrných služeb, ale pro studenty s duševním onemocněním 

nejsou dostatečně dostupné a zřejmé.  

Důležitými bariérami, které byly uváděny napříč zeměmi a fázemi výběru, nastoupení a 

udržení studia, byl strach z neúspěchu (potenciálních) studentů; stigmatizace zaměstnanci, pracovníky 

péče o duševní zdraví a spolužáky; problémy způsobené samotným onemocněním a medikací; a 

nedostatek podpory (sociální, praktické, finanční) ze strany rodiny, spolužáků, zaměstnanců a 

pracovníků péče o duševní zdraví. To nás přivádí k otázce, co (potenciálním) studentům s duševním 

onemocněním pomáhá vybrat si, nastoupit a udržet studium. Odpovědi na tyto otázky jsou rozvedeny 

v kapitole 1.2.7.  
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Příloha  

A. Přehled literatury 

K získání informací o překážkách, kterým čelí lidé s duševním onemocněním při (opětovném) 

studiu, byly použity jak oficiální odborné publikace, tak šedá literatura. Zahrnuty byly texty, které 

popisovaly situaci v určité zemi. Ve vyhledávačích Google Scholar a několika databázích, jako je 

WorldCat nebo PsycINFO, byla použita klíčová slovní spojení včetně ‚studenti s duševním 

onemocněním‘, ‚psychické problémy a studenti‘, ‚duševní onemocnění a (vyšší) vzdělávání‘ a 

‚studenti se speciálními vzdělávacími potřebami‘. Ze čtyř samostatných zpráv o výsledcích rešerší ve 

čtyřech zapojených zemích je patrné, že obzvláště v České republice a Portugalsku bylo nalezeno jen 

velmi málo publikací. Ze všech čtyř zemí disponuje největším počtem publikací pojednávajících o 

našem tématu Nizozemsko.   

 

B. Dotazníky pro odborníky na podporované vzdělávání / péči o duševní zdraví  

Dále nás zajímalo, co představuje bariéry pro (opětovné) studium mladých lidí s duševním 

onemocněním podle odborníků na podporované vzdělávání a/nebo na práci se studenty s psychickými 

problémy. Všichni partneři projektu proto zaslali e-mailem/poštou několika odborníkům tyto dvě 

otázky: „Co mladým lidem s duševním onemocněním zabraňuje v (opětovném) studiu?“ a „Co 

mladým lidem s duševním onemocněním zabraňuje v udržení studia?“ 

Všichni odborníci jsou součástí sociální sítě partnerů a všichni pracují v oblasti vzdělávání 

nebo péče o duševní zdraví. Odpovědi na otázky zaslalo celkem 30 odborníků.  

K analýze odpovědí použili všichni partneři stejný systém kódování. U každé otázky byly 

všechny odpovědi uloženy do jedné složky. Poté byly všechny odpovědi s víceméně stejným obsahem 

označeny stejnou barvou. Například všechny odpovědi týkající se ‚nedostatku sebeúcty (sebedůvěry, 

sebevědomí)‘ byly kódovány červenou barvou. Díky barevnému kódování odpovědí bylo snazší určit 

jejich kategorie.  
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C. Fokusní skupina lidí s duševním onemocněním, kteří chtějí (opět) studovat  

Vedle dotazů směřujících na odborníky na poli podporovaného vzdělávání, co podle nich 

představuje bariéry pro lidi s psychickými problémy, kteří chtějí (opět) studovat, jsme se zeptali také 

samotných lidí s duševním onemocněním, jaké mají zkušenosti s docházkou/návratem do školy. 

Provedli jsme to formou fokusních skupin. Ty byly organizovány čtyřmi partnery projektu a celkem se 

jich zúčastnilo 27 respondentů. Všichni účastníci byli součástí sítě partnerů projektu – například tak, 

že docházeli na kurz podporovaného vzdělávání, který partner projektu organizuje. Věk respondentů 

byl 17 až 60 let. Mezi účastníky bylo 13 mužů a 14 žen. Všichni už jednou nebo dvakrát neúspěšně 

ukončili studium. Jejich psychiatrické diagnózy zahrnovaly mimo jiné depresi, schizofrenii, 

posttraumatický stresový syndrom, úzkostnou poruchu a autismus.  

Postup byl ve všech čtyřech zemích přibližně stejný. Diskuzi vedl jeden nebo dva tazatelé 

(diskuze se účastnil minimálně jeden partnerský pracovník projektu ImpulSE). Před začátkem diskuze 

se rozebral účel a program skupinového setkání. Upozornili jsme na to, že z diskuze se pořídí audio 

a/nebo video záznam, který bude po analýze zničen. Dále jsme se zaručili, že zpráva o fokusní skupině 

bude anonymní. Nakonec jsme účastníkům sdělili, že se jich budeme ptát, co jim brání a co jim 

pomáhá ve výběru, nastoupení a udržení studia. Samotné diskuze trvaly od 75 minut do dvou hodin. 

Účastníci většinou ocenili možnost promluvit o svých problémech spojených se studiem. Měli pocit, 

že je jim nasloucháno. 

Diskuze byly transkribovány a odpovědi byly poté analyzovány s využitím stejného systému 

kódování pomocí barev, který byl uplatněn při analýze odpovědí od odborníků. To znamená, že 

odpovědi s víceméně stejným obsahem nebo smyslem byly označeny stejnou barvou: například 

všechny odpovědi týkající se ‚nedostatku informací o dostupných podpůrných službách‘ byly 

označeny modře. Díky barevnému kódování odpovědí bylo snazší určit jejich kategorie. Zpráva o 

fokusní skupině byla poté zaslána účastníkům ke zpětné vazbě.  

 

1.2.7 Pomocné faktory pro výběr, nastoupení a udržení studia 

Abychom zjistili, co je pro (potenciální) studenty užitečné, zeptali jsme se 27 účastníků 

fokusních skupin (mladých dospělých s duševním onemocněním) ze čtyř partnerských zemí, co jim 
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pomáhá, pomohlo nebo co by jim pomohlo ve výběru, nastoupení a udržení studia. Níže uvádíme 

nejčastěji zmiňované pomocné faktory a také některá zajímavá zjištění. V Přílohách 1-4 jsou 

vyjmenovány všechny výsledky.  

 

Tabulka 1.2: Nejčastěji uváděné pomocné faktory pro výběr, nastoupení a udržení standardního 

(odborného) studia ve čtyřech zapojených zemích.  

  

Výběr  Jasné informace o dostupných podpůrných službách na škole  

 Kurz rozhodování 

 Podpora sociálního prostředí  

Nastoupení  Podpora ze strany pracovníků péče o duševní zdraví při podávání přihlášky 

ke studiu a při hledání možností speciálního uzpůsobení  

 Informace o tom, co dělat, kde nalézt informace a kam se obrátit s dotazy  

Udržení  Častý osobní kontakt s kvalifikovanými pracovníky ohledně studijních 

záležitostí  

 Flexibilní školský systém 

 Podpůrná skupina 

 Podpora při rozhodování o přiznání psychických problémů okolí  

 

Ve fázi výběru pomáhají jasné informace o dostupných podpůrných službách (zjistitelné na 

webových stránkách nebo díky osobnímu kontaktu se zaměstnancem školy). Výběr by usnadnil také 

kurz rozhodování a podpora ze strany rodiny, přátel a pracovníků péče o duševní zdraví.  

Ohledně nastoupení studia respondenti často uváděli, že by jim pomohlo, kdyby jim 

pracovníci péče o duševní zdraví byli nápomocní při podávání přihlášky ke studiu a při hledání 

možností speciálního uzpůsobení podmínek studia, které jsou pro ně k dispozici. Zdá se, že v této fázi 

je velmi prospěšné, když (potenciální) student ví, co má dělat, kde najít informace a kam se obrátit s 

dotazy.  
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Nejvíce pomocných faktorů bylo vyjmenováno pro fázi udržení studia. Účastníci hojně 

zmiňovali častý osobní kontakt s kvalifikovaným pracovníkem/zaměstnancem ohledně studijních 

záležitostí – „kdyby mi pracovník pomohl s organizací studijního plánu, s vypracováním domácích 

úkolů, s vytvořením vhodného místa ke studiu a kdyby mě naváděl k dosažení mých cílů.“ V ideálním 

případě by měl takový pracovník kooperovat a být v souladu se všemi zainteresovanými osobami 

(například s pracovníky péče o duševní zdraví, vzdělávacími organizacemi, úředníky sociální správy). 

Pomohl by také flexibilnější vzdělávací systém – například volitelná přítomnost na hodinách a 

možnost uzpůsobení během zkoušek (ústní místo písemných, více času, jiné místo pro skládání 

zkoušky apod.). Zmíněna byla také podpůrná skupina. V takové skupině má jedinec možnost 

svobodně mluvit o výzvách, kterým čelí, s lidmi, kteří mají stejnou zkušenost. Jak řekl jeden student z 

Norska: „O svém onemocnění a o tom, jak mě ovlivňuje v běžném životě, mluvím jen v téhle skupině. 

Nikdo z mých spolužáků na univerzitě o mém onemocnění neví.“  

Dalším pomocným faktorem, který byl jmenován, je kurz dovedností potřebných ke studiu, 

jako jsou plánování, organizace a časové rozvrhování. V této fázi je pro úspěšné dokončení studia 

důležitá také podpora ze strany rodiny a přátel. Pomohla by také podpora při přiznávání psychických 

problémů svému okolí. Informování některých osob o svém onemocnění či problémech může být 

důležité, protože může v důsledku vést k větší podpoře ze strany zaměstnanců školy, spolužáků a 

přátel. Účastníkům by pomohlo, kdyby se jim dostalo podpory při rozhodování, zda své onemocnění 

okolí přiznat a jak, co a komu svěřit.  

 

Celkový závěr 

V částech 1.2.6 a 1.2.7 byly popsány bariéry a pomocné faktory při (opětovném) studiu. 

Zjištění z výzkumu provedeného ve čtyřech partnerských zemích nám poskytují zdroj pro obsah 

tohoto Toolkitu. Vzhledem k uvedeným překážkám a pomocným faktorům jsme se rozhodli zařadit do 

Toolkitu pro odborné pracovníky následující témata.  

• Kurz rozhodování, který potenciálním studentům pomůže s výběrem, nastoupením a udržením 

studia.  
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• Dovednosti a zdroje: které dovednosti a zdroje jsou ve vzdělávacím prostředí důležité a jak 

vyhodnotit a zlepšit dovednosti a zdroje studentů s duševním onemocněním.  

• Přiznání psychických problémů svému okolí: intervence, která by studentům pomohla 

rozhodnout se, zda svůj stav přiznat, nebo ne, a také jak a co přiznat.  

• Podpůrná skupina: informace o tom, co je podpůrná skupina, jaké jsou její přínosy a jak ji 

uspořádat.  

• Poradenství, konzultace a koordinace: podpora pracovníků školství. Informace o tom, kam se 

zaměstnanci mohou obrátit s dotazy týkajícími se studia osob s duševním onemocněním; jak mohou 

zorganizovat síť profesionálů, kteří pracují s určitým studentem apod.  
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Toolkit podporovaného vzdělávání 

 

 

 

 

Sekce 2. Intervence pro výběr, nastoupení a udržení studia  

(Choose-Get-Keep Model) 
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2.1 Úvod 

Co je podporované vzdělávání? 

Podporované vzdělávání je individualizovaný poradenský a podpůrný program, který pomáhá 

(mladým) lidem s duševním onemocněním, aby dosáhli svých cílů ve vzdělávání. Účelem těchto 

služeb je pomoci klientům vybrat si, nastoupit a udržet se v programu vyššího vzdělávaní nebo 

odborné přípravy vlastní volby. Podporované vzdělávání není terapie ani poradenská služba péče o 

duševní zdraví. 

 

Co jsou intervence pro výběr, nastoupení a udržení studia? 

Cílem výběru je zvolit takový program vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy, který bude 

odpovídat klientovým hodnotám, schopnostem a vzdělávacím potřebám. Cílem nastoupení je zajistit 

přijetí do zvoleného programu vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy. Cílem udržení je, aby 

student zůstal na škole a aby se zvýšila jeho úspěšnost a spokojenost pomocí rozvoje jeho schopností a 

díky podpoře.  

 

Studentova role 

+ 

Zvolené vzdělávací prostředí 

 

 

 

 

Schopnosti + Podpora 

 

 

 

 

Úspěšnost+ Spokojenost 
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2.2  Podpůrné a komunikační schopnosti 

A. Aspekty pomáhajícího vztahu  

Každý pomáhající vztah předpokládá určitou minimální shodu mezi účastníky. Proces 

podporovaného vzdělávání, který je orientován na zotavení role, má jako ústřední téma zaměření na 

studentovy vlastní cíle a ambice. Už jsme konstatovali, že pokud student nemá velmi specifické 

potřeby, které v zásadě nejsou závislé na dlouhodobém mezilidském kontaktu, pak vztah sám o sobě 

funguje jako prostředek pro rozvoj zmocnění – nezávislosti, svobody a sebeurčení vlastní zkušenosti. 

Samozřejmě není nutné věci komplikovat a/nebo se povyšovat do role všemocných partnerů ve všech 

případech, neboť mnoho studentů si bez problémů vystačí s časově vymezenými službami a 

specifickými a pragmatickými intervencemi, aniž by měli důvěrné osobní potřeby. Nicméně převážná 

většina studentů se vyslovuje tak, že je pro ně protějšek, který je přijímá a nesoudí, na začátku procesu 

zotavení velmi důležitý. Procesy zotavení obecně vyžadují čas. Pomáhající vztah musí tedy minimálně 

vyčlenit dostatek času – což určuje student – aby byl umožněn nový růst a nutné adaptace na nové a 

žádoucí funkční úrovně.  

Poté, co se uživatel a poskytovatel dohodnou na základech spolupráce, je možné se blíže 

podívat, co definuje dobrý pomáhající vztah. Při popisu pomáhajících vztahů bývá ústřední koncept 

pracovního spojenectví. Rogers (1951) před půl stoletím vytyčil faktory, které se dnes chápou jako 

předpoklady pomáhajících vztahů. Nezbytné minimum pro náš přístup je uvedeno zde.  

 Studenti si mohou svobodně určit vlastní program svého (studijního) života a podpory a 

mohou své subjektivní zkušenosti popisovat vlastním způsobem.  

 Jsou ve vztahu s někým, kdo v ně věří, kdo jim empaticky a pozorně naslouchá, aby odhalil 

hlubší význam toho, co sdělují, a kdo s nimi jedná čestně a bez hraní rolí nebo manipulace.  

 Vztah je co možná nejrovnocennější bez autoritářského postoje, který by vyjadřoval převahu 

moci.  

Podle vícera autorů (např. Egan, 1975; Culleyová & Bond, 2004; Ross, 2003) zahrnují pomáhající 

vztahy specifická stadia. K našim účelům postačí uvést naprosté minimum obecných stadií, která 

vycházejí z klientovy perspektivy (Egan, 2002):  
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(1) Co se děje? – Pomoc studentovi v tom, aby si ujasnil a určil, které klíčové záležitosti volají po 

změně.  

(2) Která řešení jsou pro mě smysluplná? – Pomoc studentovi v tom, aby viděl různé možné konečné 

výsledky, z nichž si může vybrat.  

(3) Co musím udělat, abych dostal to, co chci? – Pomoc studentovi v tom, aby si vyvinul strategie, 

kterými dosáhne svých cílů.  

Ačkoli zastánci modelů stadií předpokládají lineární vývoj, tedy příchod, exploraci, 

porozumění, akci a naposledy ukončení, aniž by zdůrazňovali výkyvy ve skutečných recipročních 

pomáhajících vztazích, my máme za to, že recovery vztahy jsou proměnlivé a neomezeně se pohybují 

mezi postulovanými stadii. Soustředěnost na tři výše uvedené perspektivy, které mají v centru klienta, 

zajistí loajalitu ke studentově zkušenosti.      

                                                                      

B. Mezilidská komunikace a pěstování pomáhajících vztahů  

Oblast mezilidské komunikace a mezilidských dovedností má široké uplatnění. Pro naše účely 

stačí upozornit na ty aspekty, které se vztahují k pomáhajícím vztahům orientovaným na proces 

zotavení. Pomáhající vztahy orientující se na recovery jsou založeny na „výběru, navázání a udržení“ 

oboustranně vedené úspěšné komunikace. Vztahy v tomto ohledu chápeme jako tvořené dvěma 

rovnocennými účastníky, kteří akceptují asymetrii v tom smyslu, že pozornost se klade na studentovy 

cíle. Aby měl poskytovatel blízko (tím, že dává najevo respekt a porozumění) ke studentovým 

zkušenostem, myšlenkám a pocitům, i v případě a především v případě, že se neshodují s 

poskytovatelovými, je třeba decentralizovat vlastní perspektivu, aby podporovala respekt a pocit 

jistoty tváří v tvář nevyhnutelnému rozporu.  

Uznání toho, že většina studentů je schopna pomoci si sama, je stejně důležité jako 

poskytovatelova snaha pomoci. Pracovníci podporovaného vzdělávání pravděpodobně vstupují do 

pomáhajících vztahů s upřímným přáním pomoci studentovi odkrýt jeho skryté schopnosti. Touha 

pomoci je nezbytné minimum, víme však, že někteří lidé jsou přirozeně lepšími pomocníky než jiní.  

Je třeba si uvědomit, že služba orientovaná na proces recovery by měla dokázat nabídnout 

alespoň jednoho pracovníka jako alternativu v případě, že mezilidská komunikace nenávratně 
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ztroskotá. Je známo, že někteří lidé spolu prostě nedokáží vyjít. Je také vhodné mít mezi pracovníky 

zástupce obou pohlaví, aby si uživatelé mohli vybrat. Kromě toho musí služby podporovaného 

vzdělávání pravidelně umožňovat interní evaluaci a vzájemně podpůrnou supervizi pro pracovníky, v 

případě potřeby zprostředkovanou externím odborníkem. Naprostým minimem je bezpečné prostředí 

budící důvěru, kde je možno hodnotit jak úspěšné, tak neúspěšné zkušenosti.  

Téma mezilidské komunikace a mezilidských dovedností v tomto Toolkitu nemůžeme 

dostatečně rozvinout. Jako podrobný zdroj však doporučujeme text Interpersonal Communication: 

Relating to Others (Beebe, Beebe, & Redmond, 2010). Kniha rozebírá komunikaci na logické složky a 

zastává názor, že dovednosti je možné se naučit a zlepšovat. Chceme zde zdůraznit, že udržování 

pomáhajícího vztahu si vyžaduje nepřetržité srovnávání pracovního spojenectví se studentovými cíli a 

ambicemi, které jsou určující. Každá služba podporovaného vzdělávání by si měla od počátku vymezit 

čas a pěstovat odbornost pro zacházení s dilematy a spletitostmi spjatými s komunikací, při níž se k 

sobě musí jedinci v průběhu času vztahovat, a to s širokou škálou oboustranného odhodlání.     

 

C. Podpůrné a komunikační schopnosti 

Nejzásadnější komunikační a podpůrné schopnosti v procesu PV jsou uvedeny níže.  

 

Úkol podporovaného vzdělávání    Relevantní kompetence pracovníka  

Navázání spojení Orientace 

Projevy porozumění 

Schopnost se otevřít 

Vzbuzování naděje 

Požadování informací 

Osobní podpora Povzbuzování 

Poskytování opory pro klienta 

Vzbuzování naděje 

Konfrontace 

Směrování 

Upraveno podle: Anthony et al. (2002). Psychiatric Rehabilitation. Boston, MA: Univerzita v Bostonu, Centrum pro 

psychosociální rehabilitaci 
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Závěr 

Jak naznačují základy procesu recovery uvedené výše, nesoudíme studentovy volby; nejsme 

soudci. Od studentů se očekává, že budou plnit a splní požadavky standardní vzdělávací instituce, 

ačkoli jim nezřídka pomáháme s touto institucí spolupracovat, aby byly studentovy znalosti 

ohodnoceny co nejlépe, ať už je prezentuje ústně, písemně nebo jako sled skupinových referátů.  

Pracovníci podporovaného vzdělávání se budou potýkat s napětím existujícím kolem služeb 

pro zotavení role (podporovaného vzdělávání) a riskují odpor. Jako příklad uvádíme následující 

smyšlený příběh.  

Po mnoha letech léčby ve velkém ústavu pro péči o duševní zdraví hledá mladý 

muž začlenění prostřednictvím služeb podporovaného vzdělávání. V 19 letech, kdy 

dokončoval střední školu, ho postihla vážná psychotická epizoda, která vedla k 

dlouhotrvající ústavní léčbě s téměř celkovou nadvládou nad jeho životem. Před tímto 

„život ohrožujícím“ zážitkem měl mladík sen stát se lékařem a jeho studijní výsledky 

mluvily ve prospěch tohoto snu. Pracovníci starající se o jeho případ za něj během pobytu 

v ústavu v dobré víře činili rozhodnutí a jednoznačně ho od jeho ambicí odrazovali. Jak 

mladík uvedl po skončení léčby, měla jejich doporučení spíše formu výstrahy, kdy ho 

pracovníci varovali, že kdyby následoval své sny, jistě by selhal a dokonce by to mohlo 

vyvolat regresi do další psychózy. Vznikl tak konfrontační vztah a mladíkova zarputilost 

byla považována za důkaz přetrvávajících mylných představ.  

 Student však přesto kontaktuje služby podporovaného vzdělávání v naději, že 

zde získá podporu v tom, aby dosáhl svého dlouhodobého snu stát se lékařem. Počáteční 

pohovor vzbudí v poradci podporovaného vzdělávání pochybnosti, že mladíkova snu 

pravděpodobně nebude možné dosáhnout. Avšak s modelem procesu recovery jako hnací 

silou jsou služby podporovaného vzdělávání připraveny následovat mladíkovy plány. To 

znamená pomoc s organizací studia a osvojením studijních technik, zaručení přístupu ke 

studentským sociálním službám a trvalý kontakt se zaměstnanci lékařské školy. Student 

projevuje vděčnost za poskytnutou pomoc a obzvláště zmiňuje respekt a uznání jako 

nedílné součásti vztahu s poradcem podporovaného vzdělávání, které byly 
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nepostradatelným faktorem pro rozšíření jeho vlastní kapacity potřebné k reintegraci na 

místo, jež chápe jako své přirozené ve společnosti.   

 Ačkoli má student dostatečnou intelektuální kapacitu na to, aby získal znalosti, 

které po něm škola požaduje, přesto po třech měsících intenzivního úsilí poradci 

podporovaného vzdělávání předestře přání změnit studijní obor na „zdravotního 

asistenta“. Jako důvod uvádí, že došel k závěru, že celkové množství práce spojené s 

budoucím povoláním a zodpovědnost by ho zatěžovaly natolik, že by to snížilo 

dlouhodobou kvalitu jeho života. V současné době už úspěšně získal titul a je plně 

zaměstnán.  

 Na závěrečném sezení v rámci podporovaného vzdělávání tvrdí, že by 

rozhodnutí neučinil, kdyby neměl podporu v tom, aby usiloval o svůj sen, a tím pádem 

„vlastnil“ svůj příběh a dráhu, kterou poté prošel. Kdybychom ho od lékařské fakulty 

odrazovali, nepřijal by služby podporovaného vzdělávání za své, ani by nezažil osobní 

vývoj, který mu umožnil nalézt novou a přiměřenou rovnováhu. Pomoc podporovaného 

vzdělávání přirovnává ke spolehlivému druhovi, který kráčí vedle něho, místo aby kráčel 

před ním. S takovou podporou byl schopen změnit své směřování, aniž by cítil stud nebo 

nevraživost, a byl tak schopen přijmout pomoc od stejného poradce podporovaného 

vzdělávání i při snaze dosáhnout svých nových cílů.  

 

Jeho příběh je jedním z mnoha, které potvrzují to, co jsme uvedli už dříve na základě nezávislé 

národní evaluace služeb podporovaného vzdělávání v Norsku, a co také vyjadřuje Anthony et al. 

(2002): 

 

V rámci konceptu recovery je podle všeho univerzální skutečnost, že pro zotavení 

se z duševní nemoci je zásadní mít kolem sebe osobu nebo osoby, na které se 

jedinec může spolehnout, že „tady budou“, když to bude třeba.           
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2.3 Výběr a nastoupení studia 

Toolkit byl vyvinut podle modelu Choose-Get-Keep (Výběr-Nastoupení-Udržení).  

• Výběr: volba studijního oboru, který odpovídá klientovým hodnotám, schopnostem, vlohám, 

kariérnímu zájmu, finančním možnostem a studijním cílům. Podobá se určení diagnózy.  

• Nastoupení: zajištění zápisu do zvoleného studia. 

• Udržení: udržet se na studiích a dosahovat přijatelné úrovně úspěšnosti a spokojenosti až do 

úspěšného ukončení kurzu/studia. Jedná se o intervenční stadium modelu a je také nejnamáhavější jak 

pro studenta, tak pro pracovníka PV.  

Během celého procesu jsou užívány mezilidské dovednosti jako naslouchání, projevy 

porozumění, a vedení/inspirace, které směřují k navázání spojení a rozvinutí vztahu se studentem.  

V této části Toolkitu se zaměřujeme na fáze výběru a nastoupení, které jsou operacionalizované díky 

manuálu přípravného kurzu - Kurzu pro pomoc při výběru povolání Impuls – který pomáhá 

mladistvým s duševním onemocněním, kteří byli neúspěšní ve studiu, aby se vrátili na 

školu/univerzitu. Ačkoli byl kurz vytvořen pro skupiny, je jeho obsah aplikovatelný také na jedince, 

kteří podstupují personalizovaný proces výběru a nastoupení studia.  

 

2.3.1 Kurz pro pomoc při výběru povolání Impuls  

Abstrakt 

Co?  

Popis kurzu pro pomoc při výběru povolání: obsah a struktura.  

Proč? 

K podpoře mladých dospělých, kteří si nejsou zcela jisti, co chtějí a jaké mají studijní možnosti; kteří 

mají potíže učinit v této oblasti rozhodnutí; nebo kteří pochybují o svých studijních schopnostech.  

Kdo? 

Mladí dospělí ve věku 16 let a více, kteří podstupují nebo podstoupili léčbu vážného duševního 

onemocnění, a kteří mají zájem o (opětovné) studium v blízké budoucnosti.  

Kdy? 
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Kurz musí začít několik měsíců před termínem podávání přihlášek na vyšší odborné a vysoké školy, 

aby účastníci měli dost času například na návštěvu dne otevřených dveří a aby mohli učinit 

informované rozhodnutí.  

Kde? 

V budově standardní vzdělávací instituce, aby účastníci mohli využívat dostupné vybavení a 

navštěvovat kurz v klasické třídě.  

Jak? 

Dvanáct setkání o rozsahu 5,5 hodiny týdně. 

Kurz pro pomoc při výběru povolání s názvem Impuls byl vytvořen v roce 1999 na vyšší 

odborné škole v Rotterdamu jako součást prvního nizozemského projektu podporovaného vzdělávání. 

Kurz Impuls se zaměřuje na (skupinovou) podporu mladých dospělých s duševním onemocněním ve 

výběru a nastoupení standardního (vyššího odborného) vzdělání.  

Kurz je založen na přístupu psychosociální rehabilitace Centra pro psychosociální rehabilitaci 

Univerzity v Bostonu (Korevaar, 2005; Unger, 1998). Účelem psychosociální rehabilitace je pomoci 

lidem s duševním onemocněním, aby z perspektivy klienta zaujali občanskou roli vlastního výběru. 

Tato role se může týkat jedné ze čtyř oblastí života: běžný život, práce, učení, socializace. Kurz 

Impuls je odvozený z podporovaného vzdělávání, programu, který Centrum pro psychosociální 

rehabilitaci Univerzity v Bostonu vyvinulo pro životní oblast učení.  

Kromě psychosociální rehabilitace je podporovanému vzdělávání blízký také koncept recovery 

(zotavení se z duševního onemocnění). Recovery může být chápáno jako individuální proces, během 

něhož se jedinec učí žít s radikálními následky duševního onemocnění a může dát svému životu opět 

smysl (Korevaar, 2005). Podporované vzdělávání ukazuje, že účast ve standardním vzdělávání může 

přispět k zotavení (role), a dát tak impuls k osobnímu růstu a smyslu.  

Následující odstavce se opírají o kurz Impuls a popisují, jak takový kurz pro pomoc při výběru 

povolání zorganizovat a jaký by měl být jeho obsah. V posledním odstavci jsou uvedeny některé 

zkušenosti z nizozemského kurzu Impuls.  
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A. Organizace 

Účastníci 

Kurz pro pomoc při výběru povolání se zaměřuje na mladé dospělé ve věku 16 let a více,  kteří 

podstupují nebo podstoupili léčbu vážného duševního onemocnění, a kteří mají zájem o (opětovné) 

studium v blízké budoucnosti. Účastníci si nejsou zcela jisti, co chtějí a jaké mají studijní možnosti; 

mají potíže učinit v této oblasti rozhodnutí; nebo pochybují o svých studijních schopnostech. Z těchto 

důvodů potřebují podporu ve formě kurzu pro pomoc při výběru povolání. 

Za účelem náboru účastníků kurzu může být do zařízení péče o duševní zdraví, na úřady 

sociálního zabezpečení, úřady práce, do organizací pracovní rehabilitace, obchodních sdružení, 

organizací pro reintegraci a jinam zaslána informační brožura pro potenciální účastníky a informační 

brožura pro pracovníky.  

Je důležité, aby se mladí dospělí, kteří mají o kurz zájem, zaregistrovali sami. Když mladé 

dospělé registrují organizace / jejich pracovníci, je třeba jim sdělit, aby mladé dospělé požádali, ať to 

udělají sami. Základním principem podporovaného vzdělávání je, že lidé s duševním onemocněním 

pracují na vlastních potřebách a cílech, ne na potřebách a cílech někoho jiného (např. sociálního 

pracovníka, úředníka sociálního zabezpečení nebo rodinných příslušníků).  

Po registraci jsou mladí dospělí pozváni na pohovor, při kterém se rozeberou jejich očekávání, 

motivace a cíle. Pokud pracovníci podporovaného vzdělávání uznají, že je mladý dospělý vhodným 

kandidátem pro kurz Impuls, je registrace do kurzu dokončena. Počet účastníků by měl být ideálně 

mezi osmi a dvanácti.  

 

Náklady/poplatky 

Náklady na kurz pro pomoc při výběru povolání se budou lišit podle země/organizace, takže je 

těžké uvést přesná čísla. Je třeba vzít v úvahu, že zde budou náklady na zaměstnance (např. učitele a 

koordinátory), materiály (brožury / literaturu / domácí úkoly atd.), místnosti a občerstvení.   
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Umístění kurzu 

Účelem kurzu pro pomoc při výběru povolání je samozřejmě pomoci účastníkům s výběrem a 

nastoupením standardního (vyššího odborného) vzdělání. Kromě toho kurz pomáhá také s orientací a 

využitím studijního vybavení a se získáváním studijních zkušeností a rytmu. Proto je vhodné, aby 

účastníci kurz navštěvovali v budově standardní vzdělávací instituce a mohli používat dostupné 

vybavení a účastnit se kurzu v klasické třídě (s počítačem, projektorem atd.). Tím se také předejde 

tomu, aby se z kurzu stala podpůrná nebo terapeutická skupina.  

 

Začátek a trvání kurzu  

Kurz musí začít několik měsíců před termínem podávání přihlášek na vyšší odborné a vysoké 

školy, aby účastníci měli dost času například na návštěvu dne otevřených dvěří a aby mohli učinit 

informované rozhodnutí. Kurz zpravidla trvá dvanáct týdnů a skládá se z týdenních setkání v délce 5,5 

hodiny.  

 

Supervize v průběhu kurzu 

Je důležité zde upozornit, že účastníci kurz nenavštěvují jako pacienti/klienti, ale jako studenti. 

V takovém rámci lze pracovat s dotazy, potřebami a studijními preferencemi účastníků. Struktura 

programu by nad tím měla držet kontrolu. Skupina studentů bývá (z hlediska pozadí jejich situace a 

zkušeností se studiem) velmi různorodá. To si od učitele / odborníka na podporované vzdělávání (a 

samotných účastníků) žádá velmi flexibilní přístup s ohledem na obsah a tempo programu. Je důležité, 

aby zůstala přítomná základní struktura programu – explorace, výběr, nastoupení a udržení.  

Účastníci mají od kurzu často následující očekávání: ‚V kurzu mi řeknou, jaké studium je pro 

mě nejlepší.‘ Proto je důležité od samého začátku a také po celou dobu trvání kurzu účastníkům 

připomínat, že musí být sami aktivní, aby dosáhli pozitivního výsledku.  

V ideálním případě vyučují kurz dva učitelé: jeden je kvalifikovaný v oblasti psychosociální 

rehabilitace a kontroluje účel kurzu, tedy pomoc s výběrem a nastoupením studia; a druhý je nositelem 

zkušenosti, například se sám účastnil kurzu Impuls. Tento druhý učitel asistuje při aktivitách v 

menších skupinkách a dělá supervizora skupinovému procesu. Je také možné, aby některá témata, jako 
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třeba časové rozvrhování, zvládání stresu a skupinové procesy, sám učil.  

Většina aktivit se provádí ve skupině. Účastníci jsou uvedeni do určitého tématu a dostanou 

úkol sami nebo v menších skupinkách téma rozpracovat. Poté se tento úkol rozebírá v rámci celé 

skupiny. Učitelé jsou k dispozici, aby jednotlivým účastníkům při práci na úkolu pomohli.  

Na začátku kurzu bude každému účastníkovi přidělen mentor (jeden ze dvou učitelů). Během 

individuální přípravy mohou účastníci mluvit o tom, co je pro ně na kurzu složité, ale mohou také říci, 

co jim jde dobře. Často se diskutuje o tématech jako současná očekávání od studia, sebeúcta 

(sebedůvěra, sebevědomí) a podpora, zkušenosti, nebo zda je supervize v souladu s osobními 

potřebami jedince. Během individuální přípravy se ale může dostat i na osobnější témata, jako 

například jak začlenit složitou domácí situaci do nového studia nebo jak se vyrovnat s přechodem od 

statusu klienta ke statusu studenta. Individuální příprava se často odehrává během přestávek nebo na 

konci dne.  

 

B. Obsah kurzu 

Struktura 

Obsah kurzu rozhodování můžeme rozdělit do dvou částí: 

1. Vytyčení studijního cíle 

 - popis možností vzdělávání 

 - určení osobních preferencí 

 - zvolení studijního cíle 

2. Nastoupení a příprava na studium vlastní volby 

 - přihlášení na vyšší odbornou školu či univerzitu 

 - sepsání a nacvičení klíčových kompetencí 

 - sepsání a zajištění klíčových zdrojů 

 

Ad 1. Vytyčení studijního cíle 

Během první části kurzu se sepíše seznam studijních oborů, které účastníka zajímají. Pro tuto 

aktivitu mohou být použity knihy a brožury, které shromáždili učitelé, a lze také hledat na internetu. 
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Poté se získají další informace na dnech otevřených dveří vyšších odborných škol a univerzit. Po 

vypracování seznamu možných alternativ se sepíše seznam osobních preferencí – například zda je 

studium přímo zaměřeno na práci, nebo ne – které jsou pro účastníka při volbě studia důležité. 

Následně se tyto dva seznamy porovnají a vybere se studium, které nejvíce vyhovuje osobním 

preferencím účastníka. Pak je možné určit si studijní cíl. Tento cíl je popisem toho, kdy chce účastník 

studovat jaký obor na jaké škole. Příkladem takového cíle může být: „V září 2015 chci začít kurz IT 

úrovně 4 na Alfa College v Groningenu.“  

 

Ad 2. Nastoupení a příprava na studium dle vlastní volby 

Poté, co byl stanoven studijní cíl, sestaví se plán, který popíše, co je třeba udělat, aby se mohlo 

se studiem začít. Je třeba přihlásit se na vybranou vyšší odbornou nebo vysokou školu a někdy je také 

třeba získat finanční podporu od úřadu pro sociální zabezpečení. Pokud má účastník nárok na finanční 

podporu, je třeba podat si žádost o příspěvek na studium.   

Před začátkem studia se musí zvážit ještě další dvě věci, a to dovednosti a podpora. Během 

kurzu účastník zjišťuje, jaké dovednosti jsou zásadní pro nastoupení a udržení studia. Netýká se to 

dovedností, které se vyučují v rámci studia, ale těch, které se na škole nevyučují. Tyto dovednosti se 

mohou u různých lidí lišit. Jeden účastník může mít například problémy s plánováním práce na 

domácích úkolech a jiný účastník může mít potíže s přednesením referátu před spolužáky. Mohou to 

být ale také dovednosti, které nejsou přímo spojené s úspěchem ve studiu – třeba vedení rozhovoru se 

spolužáky v jídelně nebo včasné ranní vstávání. Klíčové dovednosti je možné procvičovat.  

V případě podpory se postupuje stejně. Zjistí se, jaký druh podpory je pro úspěšné studium 

zásadní, a zajistí se, aby byl tento druh podpory skutečně dostupný. Takovou podporu mohou 

poskytovat lidé, ale také věci, činnosti a místa mohou být důležitými zdroji. Příklady zdrojů jsou 

osoba, která pomáhá při vypracování domácího úkolu, relaxační cvičení nebo místnost, do které může 

jedinec přijít a kde si může chvíli odpočinout. Ačkoli se nutné dovednosti a podpora u jednotlivých 

účastníků liší, probírají se ve skupině. Lidé si následně mohou pomáhat a nacvičovat spolu. Pokud to 

shrneme, pracují účastníci kurzu rozhodování na čtyřech věcech: vybrat si studium; zařídit vše tak, aby 

bylo možné začít se studiem (přihláška, finance, souhlas atd.); sepsat si a procvičit klíčové dovednosti; 
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a sepsat si a zajistit klíčovou podporu. 

 

Domácí úkoly  

Po každém setkání v rámci kurzu dostanou účastníci zadání domácího úkolu / domácích úkolů. 

Tak si mohou z kurzu odnést ještě více, a navíc si tak procvičují klíčové studijní dovednosti i doma.  

 

Portfolio 

Během kurzu si účastník shromažďuje všechny teoretické poznatky, všechny úkoly a popis 

osobních cílů do portfolia. Portfolio je mapou, do které účastník zanáší, na čem právě pracuje a jakým 

prochází vývojem. Je také možné vzít portfolio k zápisu/pohovoru k novému studiu. Náboroví 

pracovníci to často oceňují, protože portfolio dobře reflektuje potřeby, včetně těch studijních, a 

vlastnosti účastníka.  

 

Témata 

Všemi výše uvedenými záležitostmi se zabývají následující témata pro dvanáct týdnů kurzu: 

1. Určení osobních zájmů a schopností 

2. Průzkum vzdělávacích prostředí 

3. Vytyčení studijního cíle 

4. Sepsání vlastních (ústředních) vlastností 

5. Informování o učebních stylech a práci ve skupině  

6. Učení osobních (akademických) dovedností 

7. Učení komunikačních dovedností 

8. Určení a procvičování osobních učebních cílů 

9. Zajišťování podpory nutné k nastoupení studia 

10. Udržení zvoleného studia 
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C. Evaluace nizozemského kurzu rozhodování 

V Nizozemsku jsme hodnotili osm kurzů Impuls pomocí evaluačních formulářů, které 

účastníci vyplňovali po skončení kurzu, a také prostřednictvím skupinových rozhovorů s účastníky. 

Bylo analyzováno 74 evaluačních formulářů. Z analýzy je patrné následující.  

Účastníci kurz Impuls oceňovali, průměrné hodnocení bylo 4,2 na pětistupňové Likertově 

škále (rozpětí 3,9 – 4,2). Obzvláště pozitivně hodnotili skutečnost, že kurz nabízí nástroje k výběru 

studia a poskytuje v tomto procesu podporu. Oceňovali také, že kurz vzbuzoval naději a že byl jasný a 

orientovaný na cíl. Někteří účastníci nebyli tolik spokojeni s rozmanitostí skupiny (pociťovali potíže 

při jednání s autistickými účastníky); s informacemi o různých studijních oborech (rádi by dostali více 

informací); a se skutečností, že v kurzu bylo velké množství samostudia. Návrhem na zlepšení bylo 

zjistit více o zkušenostech studentů s duševním onemocněním. Kromě toho by mohlo být věnováno 

více pozornosti tématům časového rozvrhování a strategiím efektivní práce. Účastníci by také ocenili 

lepší rovnováhu mezi teorií a praxí. 63,5 procenta z celkového počtu 74 účastníků si po dokončení 

kurzu Impuls vybralo studijní obor. Bohužel nevíme, zda se účastníci na studiích udrželi a zda je 

dokončili. Doporučujeme proto zůstat s účastníky kurzu v kontaktu, aby bylo možné sledovat jejich 

studijní dráhu, a získat tak náhled, jak je kurz rozhodování efektivní.  

Na závěr uvádíme popis zkušeností dvou bývalých účastníků kurzu Impuls v Groningenu v 

Nizozemsku. 

 

 

Případ 1. 

Peter je mladý muž, kterému je 26 let. První psychotickou epizodu zažil během studia na 

všeobecné střední škole. Byl vícekrát hospitalizován po dobu několika měsíců. Byla mu 

diagnostikována schizofrenie. Po poslední hospitalizaci využíval dva roky péče denního stacionáře. 

Žije se svými rodiči a sestrou. Dokončil všeobecné střední studium, ale po maturitě nepokračoval dál. 

Jeho poradce mu řekl o kurzu Impuls. Zapsal se, byl přijat a kurz dokončil. Po skončení programu 

uvedl, že mu kurz pomohl získat vhled do toho, jaké má preference a možnosti. Myslí si, že studium, 

které si zvolil, je pro něj to pravé: tříleté prezenční studium IT. S kurzem Impuls je spokojen: 
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„Nemyslím, že bych bez kurzu Impuls začal s novým studiem.“ Kromě podpory, kterou získal 

v kurzu, má také spoustu podpory od rodičů, přátel, které potkal na léčení, a od spolužáka z kurzu 

Impuls.  

 

Případ 2. 

Karen je sedmadvacetiletá žena. V 19 letech jí bylo diagnostikováno ADHD a opustila 

studium sociální práce na univerzitě aplikovaných věd. Dostala vážné deprese a na několik let byla 

v péči denního stacionáře. Byla jí předepsána medikace, která jí pomáhá a kterou stále užívá. Před 

třemi lety začala pracovat jako dobrovolnice v denním centru pro lidi s duševním onemocněním. Její 

terapeut ji nasměroval na kurz rozhodování Impuls na Univerzitě Hanze v Groningenu. Karen 

požádala o informace a o náborovou brožuru a následovalo pozvání k pohovoru. Byla přijata. Na 

začátku kurzu byla velmi netrpělivá a rozčilovalo ji pomalé tempo. Díky cvičením a tomu, že tyto 

problémy probírala s jedním z učitelů, zjistila, že jí dělá potíže uspořádat si myšlenky. Proto často 

jedná příliš rychle. Díky kurzu se naučila přemýšlet o svých přáních do budoucna velmi detailně a 

konkrétně. O kurzu prohlásila: „Jste nuceni jít a prozkoumat různé studijní možnosti, díky čemuž 

získáte jasnou představu o různých studijních oborech a jejich umístění. Pomocí srovnání několika 

alternativ jasně vidíte, které studium nejvíce odpovídá vašim osobním preferencím a schopnostem.“ 

Dále řekla, že jí díky kurzu stouplo sebevědomí a sebeúcta. Nakonec se rozhodla znovu začít se 

studiem sociální práce, ale tentokrát v kombinované formě. V současné době už se studiem začala.  

 

2.4 Udržení: Podpůrné služby na místě a mobilní podpůrné služby 

Toolkit byl vyvinut podle modelu Choose-Get-Keep (Výběr-Nastoupení-Udržení).  

• Výběr: volba studijního oboru, který odpovídá klientovým hodnotám, schopnostem, vlohám, 

kariérnímu zájmu, finančním možnostem a studijním cílům. Podobá se určení diagnózy.  

• Nastoupení: zajištění zápisu do zvoleného studia. 

• Udržení: udržet se na studiích a dosahovat přijatelné úrovně úspěšnosti a spokojenosti až do 

úspěšného ukončení kurzu/studia. Jedná se o intervenční stadium modelu a je také nejnamáhavější jak 
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pro studenta, tak pro pracovníka PV. 

 Během celého procesu jsou užívány mezilidské dovednosti jako naslouchání, projevy 

porozumění a vedení/inspirace, které směřují k navázání spojení a rozvinutí vztahu se studentem.  

V této části Toolkitu se zaměřujeme na fázi udržení, která je operacionalizovaná díky 

podpůrným službám na místě a mobilním podpůrným službám, jež studentům s duševním 

onemocněním pomáhají zůstat na škole/univerzitě, pokračovat ve studiích a úspěšně je dokončit.  

 

2.4.1 Funkční zhodnocení a soupis dovedností ve vzdělávacím prostředí (SIES) 

Abstrakt  

Co? 

Jedná se o zhodnocení klíčových dovedností, které jsou potřeba k úspěšnosti a spokojenosti ve 

zvoleném vzdělávacím prostředí.  

Proč? 

Abychom zjistili, které klíčové dovednosti jsou potřeba k úspěšnosti a spokojenosti ve zvoleném 

vzdělávacím prostředí a také které jsou už přítomné a které musí být teprve naučeny.  

Kdo? 

Pracovník podporovaného vzdělávání spolu se studentem s duševním onemocněním.  

Kdy? 

Ve fázi nastoupení a/nebo udržení ve zvoleném vzdělávacím prostředí.  

Kde? 

V místě, které určí student.  

Jak? 

Pomocí nástroje pro funkční zhodnocení a/nebo soupisu dovedností ve vzdělávacím prostředí (SIES).  

 

1. Úvod 

Cílem programu podporovaného vzdělávání je pomoci zajistit přístup ke vzdělání a zlepšit 

podporu lidí s duševním onemocněním na školách, a pomoci tak školám stát se místem, které 

respektuje rozmanitost. Aby pracovníci podporovaného vzdělávání pomohli studentovi uvědomit si, 
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jak mohou jeho funkční schopnosti ovlivnit dosažení vytyčených studijních cílů, měli by ve spolupráci 

se studentem provést funkční zhodnocení.   

Funkční zhodnocení pomáhá studentům pochopit úlohu jejich funkčních schopností v 

používání klíčových dovedností, které jsou třeba k úspěšnosti a spokojenosti ve zvoleném 

vzdělávacím prostředí. Úspěchem je účastnit se všech aktivit vzdělávacího programu na vyšší odborné 

/ vysoké škole a učit se všechny aspekty osnov, které jsou potřeba k dosažení cíle.3 

Funkční zhodnocení by mělo být organické. To znamená, že abychom porozuměli studentovi 

v rámci zvoleného vzdělávacího prostředí, nemělo by se zhodnocení zaměřovat pouze na studentovy 

vlastnosti, ale také na to, jaké dovednosti si student musí osvojit, aby se dokázal vypořádat s 

omezeními ve vzdělávacím prostředí. Funkční zhodnocení nakonec pomůže uvědomit si, které 

dovednosti je nutné si osvojit nebo odkrýt, aby bylo dosaženo studijních cílů.  

 

2. Jak to udělat? 

Aby byl student schopen určit, jaké klíčové dovednosti potřebuje k dosažení svého celkového 

studijního cíle, musí být začleněn do zvoleného vzdělávacího prostředí; teprve potom si může 

uvědomit, jaké dovednosti je třeba si osvojit a jaké školní bariéry je třeba překonat. To nás přivádí k 

funkčnímu zhodnocení, při němž dva nástroje (funkční zhodnocení a soupis dovedností) pomohou 

studentovi poznat své funkční schopnosti v použití u klíčových dovedností, které jsou třeba k dosažení 

úspěchu ve vzdělávacím prostředí.  

 

Instrukce4 

a. Pomozte studentovi určit, které klíčové dovednosti považuje za nejdůležitější pro dosažení 

svého studijního cíle. Zhodnocení kritických dovedností studentovi umožní posoudit své funkční 

schopnosti a fungování školy za použití analýzy nutných cílů spojených se vzdělávacím prostředím a 

důležitými cíli určenými studentem. Zahajte se studentem rozhovor o potřebných klíčových 

dovednostech, nebo pokud to není možné či je to příliš komplikované, použijte soupis dovedností ve 

                                                                 
3 Převzato z WHO (2004). Disabilita a zdraví. MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností) 
4 Upraveno podle Centra pro psychosociální rehabilitaci, Univerzita v Bostonu 
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vzdělávacím prostředí (viz SIES níže), ze kterého vyberete dovednosti, jež mohou být vzhledem ke 

studentovým potřebám užitečné.   

b. Poté, co určíte dovednosti, které jsou klíčové pro dosažení konkrétního celkového 

studijního cíle, musí student stanovit činnosti, jež jsou třeba, aby si dokázal osvojit dovednost, která 

směřuje k potřebnému cíli. Poté se musí určit, kde se tyto činnosti budou odehrávat, a stanovit jejich 

pravidelnost, přičemž je nutné zohlednit a ocenit studentovu zkušenost.  

c. Aby bylo možné proces zhodnotit, je třeba, aby student a pracovník společně stanovili 

ukazatele. Díky tomu je pak jednodušší sledovat užití dovedností ve vzdělávacím prostředí. Také nám 

to umožní určit, jaké dovednosti je třeba rozvíjet a jaká dovednost je potřeba pro překonání určité 

školní bariéry, a vytvoří se tak evaluační nástroje, které se podílejí na dalším kroku.  

d. Při funkčním zhodnocení mohou studenti potřebovat profesionální podporu, aby se do 

hodnocení více zapojili. Může být nutné poskytnout studentovi informace, které rozptýlí jeho 

pochybnosti; takovou informaci mohou poskytnout kvalifikovaní pracovníci, ale také studenti se 

stejnou zkušeností, kteří studenta podpoří v tom, aby mluvil o určitém tématu. Zkušenosti studentů je 

třeba oceňovat, aby se napomohlo sdílení znalostí; to povede k mnohdy nutné diskuzi mezi 

studentovou a pracovníkovou perspektivou ohledně zhodnocení a nutné podpory k dosažení cílů.  

 

3. Nástroj funkčního zhodnocení5 

Požadovaný 

dovednostní 

cíl 

Klíčové 

dovednosti* 

Činnosti 

a místo 

Ukazatele 

Podpora 

Evaluace Profesionální Od okolí 

       

     

 

* Klíčové dovednosti (Tento sloupec je určen pro klíčové dovednosti požadované studentem nebo 

školou.) 

                                                                 
5 Upraveno podle Centra pro psychosociální rehabilitaci, Univerzita v Bostonu 
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Příklad. 

John má pro své studium práv velkou motivaci, ale zdá se, že mu dělá potíže chodit včas na 

hodiny, protože je pro něj složité adaptovat se na nový řád dne. Proto požádal pracovníka 

podporovaného vzdělávání, aby mu pomohl problém vyřešit.  

 

Požadovaný 

dovednostní 

cíl 

Klíčové 

dovednosti 

Činnosti 

a místo 

Ukazatele 

Podpora 

Evaluace Profesionální Od okolí 

Chodit včas 

na hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časové 

rozvrhování: 

schopnost řídit 

se časovým 

plánem 

Mít rozvrh 

s časy 

všech 

přednášek 

Kolikrát týdně 

přišel do 

hodiny včas 

Pomoc se 

sepsáním 

časového 

rozvrhu 

 

____ 

Týdenní 

schůzky s 

pracovníkem 

k posouzení 

toho,  zda je 

časový plán 

dodržován, 

nebo jestli je 

třeba ho 

přehodnotit  

Koordinační 

časový plán se 

spolubydlícími 

Sepsat 

časový 

plán pro 

užívání 

koupelny 

na pokoji 

Kolikrát týdně 

používal 

koupelnu 

podle 

časového 

plánu 

Strategie pro 

vyjednávání 

o užívání 

koupelny 

Pomoc v 

dodržování 

časového 

plánu 

 

Mary studuje architekturu. Někdy potřebuje během přednášky zavřít oči, protože ji vyčerpává 

duševní choroba. Její učitel si ale myslí, že chodí pozdě spát nebo že pije alkohol, a podle toho se k ní 

před třídou chová.  

Požadovaný 

dovednostní 

cíl 

Klíčové 

dovednosti 

Činnosti 

a místo 

Ukazatele 

Podpora 

Evaluace Profesionální Od 

okolí 

Učitel 

přijme 

rozmanitost  

Pomoci 

studentce 

naučit se, 

Sjednat 

schůzku, 

na které 

Zda ji učitel 

přestane 

napomínat 

Dostavit se 

na schůzku 

a podpořit 

 

------ 

Týdenní 

schůzky s 

pracovníkem 
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 jak jednat 

s učitelem  

se učiteli 

vysvětlí 

situace  

studentku  PV 

k posouzení 

toho, jestli 

učitel změnil 

své chování  

 

4. Soupis dovedností ve vzdělávacím prostředí (SIES) 

Co? 

Soupis klíčových dovedností, které student potřebuje k tomu, aby byl ve škole úspěšný a spokojený.  

Proč? 

Všichni studenti potřebují dovednosti a podporu (zdroje), aby byli ve škole úspěšní a spokojení. 

Student s duševním onemocněním někdy kromě obvyklých dovedností a zdrojů potřebuje ještě 

specifické dovednosti.  

Kdo? 

Pracovník podporovaného vzdělávání spolu se studentem.  

Kdy? 

Poté, co si student určí celkový studijní cíl, začne pracovník podporovaného vzdělávání společně se 

studentem sepisovat klíčové dovednosti. Pokud je to třeba a student to požaduje, naučí ho pracovník 

podporovaného vzdělávání potřebnou dovednost a/nebo mu pomůže dovednost používat. Tím, že 

pracovník pomůže studentovi uplatňovat potřebné klíčové dovednosti, ho učiní méně závislým na 

lidech a ostatních zdrojích. Pouze v případě, kdy není možné, aby se student potřebnou dovednost 

naučil nebo ji používal (například sjednání schůzky) nebo kdy samotné dovednosti k vyřešení 

problému nestačí (například není možnost, jak se dopravit do školy), začneme sepisovat zdroje.  

Kde? 

Místo, které preferuje student.  

Jak? 

Soupis klíčových dovedností je personalizovaný proces. Výsledný soupis dovedností je pro každého 

studenta jiný a velkou měrou závisí na vzdělávacím prostředí, v němž se student pohybuje.  
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Druhy dovedností 

 Dovednosti specifické pro dané prostředí  

 Studijní dovednosti 

 Emoční dovednosti 

 Sociální dovednosti 

 Osobní dovednosti pro zvládání stresu 

 Dovednosti spolubydlení 

 

Instrukce 

1. Zrevidujte se studentem vybraný celkový studijní cíl. Promluvte si o tom, zda je to skutečně 

cíl podle jeho vlastních preferencí a jestli je cíl opravdu jeho (ne rodiny, pracovníka péče o duševní 

zdraví nebo zaměstnanců školy).  

2. Zrevidujte se studentem požadavky vyšší odborné / vysoké školy a s tím spojené dovednosti 

ze soupisu dovedností.  

3. Zhodnoťte studentovu schopnost uvedené dovednosti využívat, a to tak, že se studenta zeptáte, 

zda má dojem, že dovednost zvládne (silná stránka), nebo s ní potřebuje pomoci (slabá stránka).  

4. Zjistěte, jaké má student pocity ze silných a slabých stránek svých dovedností a co by mohlo 

být třeba k tomu, aby dosáhl svého studijního cíle.   

5. Požádejte studenta, aby zvolil dovednosti, které jsou podle něj pro dosažení studijního cíle 

nejzásadnější.  

6. Pokud je student schopen dovednost užít (poté, co se to naučí), ale nedokáže to tak často nebo 

tak dobře, jak by bylo nutné, vyhodnoťte bariéry, které mu v provádění dovednosti brání, a pak 

studentovi pomozte je překonat, aby mohl dovednost provádět tak, jak je třeba (dovednostní 

programování).  

7. Pokud student dovednost provádět nedokáže a má o ní jen malé nebo žádné znalosti, vytvořte 

plán lekcí, podle něhož se student naučí dovednost provádět, a poté studentovi pomáhejte s 

prováděním dovednosti tak často, jak je třeba (dovednostní programování).  
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Student:    ________________________________ 

 

Pracovník podporovaného vzdělávání: ________________________________ 

 

Celkový studijní cíl:   _____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Soupis dovedností ve vzdělávacím prostředí6 

 

A. Dovednosti pro pohyb 

v prostředí 

Dokáže Potřebuje 

pomoc 

Vysvětlení 

1. Dojíždění do školy    

2. Pohyb po škole    

3. Styk s administrativními službami    

4. Žádost o studentskou finanční 

podporu 

   

5. Výběr přednášek a seminářů    

6. Zapisování do přednášek 

a seminářů 

   

     

     

     

B. Studijní dovednosti Dokáže Potřebuje Vysvětlení 

                                                                 
6 Upraveno podle Jo-Anne Sharac (1997). Opening doors: College and you. Worcester: Quinsigamond 
Community College, Supported Education Services 
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pomoc 

1. Využívání školních zdrojů  

(knihovna, výukové centrum atd.) 

   

2. Vyjasňování pracovních zadání    

3. Časové rozvrhování: plánování    

4. Časové rozvrhování: dodržování 

plánu 

   

5. Zapisování poznámek    

6. Vypracovávání úkolů    

7. Příprava na testy a zkoušky    

8. Skládání testů a zkoušek    

9. Účast na hodinách:  

kladení dotazů 

   

10. Účast na hodinách:  

zodpovídání dotazů 

   

11. Účast na hodinách:  

práce ve skupinkách (ve třídě) 

   

12. Účast na hodinách:  

práce ve skupinkách (mimo třídu) 

   

13. Účast na hodinách:  

zvládání vnitřních rozptýlení 

   

14. Setkávání s učitelem/poradcem/ 

ostatními zaměstnanci školy 

   

     

     

     

C. Emoční dovednosti Dokáže Potřebuje Vysvětlení 
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pomoc 

1. Zvládání emocí    

2. Zvládání emocionálních témat    

3. Reakce na pocity    

4. Strategie pro zvládání stresu    

5. Reakce na zpětnou vazbu    

     

     

     

D. Sociální dovednosti Dokáže Potřebuje 

pomoc 

Vysvětlení 

1. Setkávání s lidmi    

2. Schopnost vést small talk    

3. Naslouchání    

4. Projevování porozumění    

5. Uspořádání volného času na koleji    

6. Účast ve skupinách v rámci 

univerzity a koleje 

   

7. Využívání společenských míst na 

koleji 

   

8. Vyhledávání možností 

společenských aktivit 

   

     

     

     

E. Osobní dovednosti pro zvládání 

stresu 

Dokáže Potřebuje 

pomoc 

Vysvětlení 
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1. Dodržování režimu medikace    

2. Upomínání se    

3. Využívání podpory    

 Využívání zdrojů    

 Určování bariér    

     

     

     

F. Dovednosti spolubydlení Dokáže Potřebuje 

pomoc 

Vysvětlení 

1. Sdílení bydlení    

2. Koordinace časového plánu 

se spolubydlícími 

   

3. Řešení konfliktů    

4. Vykonávání domácích prací 

na pokoji 

   

5. Dodržování nočního klidu    

     

     

     

 

 

2.4.2 Zhodnocení zdrojů a soupis zdrojů ve vzdělávacím prostředí (RIES) 

Abstrakt  

Co? 

Jedná se o zhodnocení klíčových zdrojů (lidí, věcí, míst a činností), které jsou třeba k úspěchu a 

spokojenosti ve zvoleném vzdělávacím prostředí.  



61 
 

Proč? 

Aby bylo možné si uvědomit, které klíčové zdroje jsou potřeba k úspěchu a spokojenosti ve zvoleném 

vzdělávacím prostředí, které dovednosti jsou již přítomné a které dovednosti je třeba se naučit.  

Kdo? 

Pracovník podporovaného vzdělávání společně se studentem s duševním onemocněním.  

Kdy? 

Ve fázi nastoupení a/nebo udržení se ve zvoleném vzdělávacím prostředí.  

Kde? 

Na místě, které zvolí student, ať už uvnitř nebo vně vzdělávacího prostředí.  

Jak? 

Pomocí nástroje pro zhodnocení zdrojů a/nebo soupisu zdrojů ve vzdělávacím prostředí (RIES). 

 

1. Úvod  

Jedním z cílů programu podporovaného vzdělávání je napomoci začlenění do komunity, tedy 

nabízet lidem s duševním onemocněním vzdělávací služby tak, aby měli přístup ke zdrojům a mohli se 

udržet na škole a úspěšně studia dokončit, a dále podporovat vzdělávací prostředí v tom, aby 

poskytovala nutná školní uzpůsobení.  

Zhodnocení zdrojů pomůže pracovníkovi PV a studentovi v tom, aby společně určili, které 

klíčové zdroje jsou třeba k úspěchu a spokojenosti s celkovým studijním cílem ve zvoleném prostředí. 

Takové zhodnocení studentovi umožní stanovit si druh, intenzitu a častost využití zdroje.  

Když provádíte zhodnocení zdrojů, mějte vždy na mysli, že služby by měly odpovídat 

jedinečným potřebám každého studenta a měly by utvářet prostředí, které zajišťuje soukromí jedince a 

zvyšuje osobní úctu. Služby by měly podporovat přístup k nestigmatizujícím zdrojům, které jsou v 

souladu se studentovou volbou a běžným uspořádáním jeho života. Je nutná koordinace s dalšími 

potřebnými druhy zdrojů, abychom studentovi pomohli dosáhnout celkového studijního cíle.7 

Abychom mohli provést zhodnocení zdrojů, musíme nejprve určit, které zdroje jsou třeba, a to 

                                                                 
7 Převzato z Unger, K. (1998). Handbook on supported education: Providing services to students with psychiatric 
disabilities. Portland, OR: Rehabilitation through Education.  
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pomocí nástrojů popsaných níže, tedy soupisu zdrojů a tabulky pro zhodnocení zdrojů; popsat využití 

zdrojů; a určit jejich dostupnost. Během celého procesu je zásadní respektovat přání studenta a 

umožnit mu, aby proces řídil a plně se účastnil při určování kritérií pro úspěch a při hodnocení svého 

pokroku.  

 

2. Zhodnocení zdrojů 

Určete klíčové zdroje 

Zahajte se studentem rozhovor o potřebných klíčových zdrojích, nebo pokud to není možné či 

je to příliš komplikované, použijte soupis zdrojů ve vzdělávacím prostředí (viz RIES níže), ze kterého 

společně se studentem vyberete dovednosti, jež jsou podle něj zásadní k dosažení jeho studijního cíle.  

 

Popište využití zdrojů 

Poté, co určíte klíčové zdroje, analyzujte společně se studentem, jakou podporu (lidé) nebo 

jaké užití (nástroje) od každého klíčového zdroje potřebuje, abyste podle toho stanovili intenzitu a 

častost použití zdrojů.  

 

Určete dostupnost zdrojů 

V této poslední fázi pomozte studentovi naplánovat, jak se k vybraným zdrojům dostane. V 

případě, že student již zdroj používá, pomozte mu vyjednat nutnou podporu nebo užití. Pokud je zdroj 

potřeba, ale zatím není dostupný, zjistěte se studentem, jak ho získat.  

 

 

 

 

3. Tabulka pro zhodnocení zdrojů 

 

Student: ______________________________________________________________ 
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Pracovník podporovaného vzdělávání: __________________________________________ 

Celkový studijní cíl: _____________________________________________________ 

Klíčový zdroj 

Využití zdroje 

nebo podpory 

Dostupnost 

Potřeba K dispozici Alternativní zdroj 

     

 

 

    

 

Příklad. 

Mary nedávno začala studovat obor historie umění. Univerzita, na niž se přihlásila, požaduje 

měsíční školné 200 eur. Mary sama peníze na studium nemá, takže potřebuje pomoct najít dostupný 

zdroj, díky němuž by mohla překonat finanční bariéru a dosáhnout svého studijního cíle.  

 

Student:                                                        Mary Stevens 

Pracovník podporovaného vzdělávání:       John Giddens 

Studijní cíl:                                                  Získat titul z historie umění 

 

Klíčový zdroj 

Využití zdroje 

nebo podpory 

Dostupnost 

Potřeba K dispozici Alternativní zdroj 

 

Školné 

 

Měsíční úhrada 

200 eur za školné  

€200 / 

měsíčně 

€100 / 

měsíčně 

od rodičů 

Stipendium 

 

 

4. Soupis zdrojů ve vzdělávacím prostředí (RIES) 

Co? 

Soupis klíčových zdrojů, které student potřebuje, aby byl ve škole úspěšný a spokojený.  

Proč? 
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Všichni studenti potřebují dovednosti a podporu (zdroje), aby byli ve škole úspěšní a spokojení. 

Student s duševním onemocněním někdy kromě obvyklých dovedností a zdrojů potřebuje ještě 

specifické dovednosti a zdroje.  

Kdo? 

Pracovník podporovaného vzdělávání společně se studentem. 

Kdy? 

Zdroje začneme sepisovat, když není možné, aby se student naučil potřebnou dovednost (například 

aby si dokázal sjednat schůzku) nebo když samotné dovednosti k vyřešení problému nestačí (například 

není možnost, jak se dopravit do školy).  

Kde? 

Na místě, které preferuje student.  

Jak? 

Nástroje (studentské půjčky, skripta, místnost ke studiu, agenda, medikace) tvoří nepostradatelný 

základ zdrojů. K získání správných nástrojů je často třeba podpora od lidí. Zdroje konkrétního 

studenta se mohou skládat z rodičů, pracovníka podporovaného vzdělávání, sociálního pracovníka, 

kariérního poradce (podpora) a ze studentské půjčky, místnosti ke studiu a medikace (nástroje). Lidé, 

kteří studenta podporují, mu mohou pomoci s výběrem, získáním a udržením nástrojů: agendy, 

medikace a studentské půjčky. Někdy se podporující osoba a nástroj překrývají: tomu pak říkáme 

osobní (sociálně emoční) podpora jako nástroj.  

 

Individuální zdroje 

Výsledný soupis (seznam zdrojů) se u každého studenta liší a velkou měrou závisí na 

vzdělávacím prostředí, v němž se student pohybuje.  

Zdroje jsou lidé, místa, činnosti nebo věci, které jsou podle studenta a dalších lidé zásadní pro 

to, aby se student udržel na škole. Zhodnocení zdrojů je nástrojem profesionální pomoci studentovi v 

tom, aby stanovil, jaké zdroje jsou klíčové pro dosažení jeho studijního cíle. Pro užití zdroje je 

nezbytné, aby student sám považoval tento zdroj (podporu a/nebo nástroj) za důležitý.  
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Instrukce 

1. Zrevidujte se studentem vybraný celkový studijní cíl. Promluvte si o tom, zda je to skutečně 

cíl podle jeho vlastních preferencí a jestli je cíl opravdu jeho (ne rodiny, pracovníka péče o duševní 

zdraví nebo zaměstnanců školy). 

2. Zrevidujte se studentem požadavky vyšší odborné / vysoké školy a s tím spojené zdroje ze 

soupisu zdrojů. 

3. Zhodnoťte studentovu schopnost uvedené zdroje získat, a to tak, že se studenta zeptáte, zda 

má dojem, že je zdroj nutný a k dispozici.  

4. Zjistěte, jaké má student pocity z potřebných a dostupných zdrojů a co by mohlo být třeba k 

tomu, aby dosáhl svého studijního cíle. 

5. Požádejte studenta, aby zvolil zdroje, které jsou podle něj pro dosažení studijního cíle 

nejzásadnější. 

6. Pokud zdroj není k dispozici a student si ho nedokáže obstarat sám a má o něm jen malé nebo 

žádné znalosti, vytvořte intervenční plán zdrojů, který studentovi pomůže zdroj získat.  

7. Pokud je zdroj k dispozici, ale student ho nevyužívá tak často nebo tak dobře, jak by bylo 

nutné, pak studentovi pomozte užívat ho tak, jak je třeba.  

 

Student:   ____________________________________________ 

 

Pracovník podporovaného vzdělávání:_________________________________ 

 

Celkový studijní cíl:______________________________________________ 

 

 

Soupis zdrojů ve vzdělávacím prostředí 

 

A. Lidé Potřeba K dispozici Vysvětlení 
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1. Učitel       

2. Doučovatel    

3. Spolužák    

4. Bratr     

5. Přítel    

6. Studijní poradce     

7.     

8.     

9.     

B. Místa Potřeba K dispozici  

1. Knihovna     

2. Studijní místnost    

3. Otevřené výukové centrum    

4. Jídelna    

5. Školní dvůr    

6.     

7.     

8.     

C. Činnosti Potřeba K dispozici  

1. Schůzky    

2. Diskuze    

3. Hraní rolí    

4. Přestávky    

5. Supervize    

6. Supervize na stáži    

7. Relaxace    

8.     
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9.     

10.     

D. Věci Potřeba K dispozici  

1. Kalkulačka      

2. Skripta    

3. Zápisník    

4. Studentská půjčka    

5. Sociální příspěvky    

6. Diktafon    

7. Stůl    

8. Budík    

9. Nápoje    

10. Peníze na dopravu    

11. Peníze na učebnice    

12.     

13.     

14.     

 

 

2.4.3. Disclosure – otázka přiznání svého duševního onemocnění  

„Říct nebo neříct“ - kdy, jak a komu přiznat své duševní onemocnění v prostředí školy  

Obsah: 

Předmluva 

Zuzka 

Marek 

Úvod 

Přiznání vašeho duševního znevýhodnění 
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1. Jestli to říct 

2. Co říct 

3. Komu to říct 

4. Kdy to říct 

5. Jak to říct 

Důvěrnost / Mlčenlivost 

Diskriminace 

Pracovní list 1 

Pracovní list 2 

Pracovní list 3 

Pracovní list 4 

Pracovní list 5 

Kontrolní seznam 

Doporučená literatura 

Další informace 

 

Předmluva 

Tato brožura a informace v ní uvedené jsou určeny studentům, kteří se potýkají s psychickými 

potížemi nebo duševním onemocněním, jejich blízkým i všem, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. 

Jejím záměrem je pomoci a nabídnout odrazový můstek v otázce přiznání duševního onemocnění a 

psychiatrického znevýhodnění. Informace by měly mj. pomoci studentům s duševním onemocněním 

informovaně se rozhodnout, jestli ve škole informaci o své nemoci sdílet anebo ne. 

Informace vycházejí ze současné literatury k tématu „přiznání svého duševního onemocnění“ 

–„disclosure“ (viz literatura) a jsou doplněné o zkušenosti holandských studentů s duševním 

onemocněním a zdravotnických i pedagogických pracovníků, kterých se téma osobně dotklo. Text je 

určen také pro studijní či výchovné poradce a ostatní, kterých se téma a práce s duševně 

znevýhodněnými studenty týká. 

K tomu, aby student s psychickými potížemi nebo duševním onemocněním byl schopen 
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úspěšně studovat, je potřeba, aby dosáhl specifických dovedností. Jednou z nich je právě schopnost 

přiznat své znevýhodnění v rámci svého studijního prostředí. 

 

Zuzka 

Zuzce je 23 let a studuje prvním rokem ekonomii na vysoké škole. V devatenácti letech se u ní 

objevily hluboké deprese. Pokusila se o sebevraždu a načas byla hospitalizována v psychiatrické 

nemocnici. Poslední dva roky v tomto zařízení navštěvuje denní program. V posledním roce se její 

stav zlepšil natolik, že se mohla vrátit ke studiu ekonomie, ovšem na jiné škole. Na seznamovacím 

setkání s ostatními studenty se jí jeden ze spolužáků zeptal: „A co ty? Co jsi dělala předtím?“ Zuzka 

byla otázkou zaskočená a nevěděla, co na to říct. 

 

Marek 

Markovi je 22 let a v rámci univerzitního studia musí začít s odbornou stáží. Podstoupil 

pohovor se zástupcem společnosti, kde by stáž rád absolvoval. Během rozhovoru se jej potenciální 

zaměstnavatel zeptal, proč ve svém životopise vynechal jeden rok. Marek mu sdělil, že před třemi lety 

se rok léčil s psychózou. Zástupce společnosti vzápětí pohovor urychleně ukončil a Markovi se již 

nikdo z této firmy víckrát neozval. 

 

Úvod 

Příběhy Zuzany a Marka jsou typickými příklady obvyklého dilematu studentů s duševním 

onemocněním: rozhodnout se zda říct nebo neříct o svých potížích psychiatrického rázu. Přiznání má 

své výhody, ale někteří nemocní studenti tak obvykle nedělají, ať už z obavy z diskriminace nebo 

proto, že své studium zvládají. Nicméně situace každého studenta se může z nejrůznějších důvodů 

změnit a tím znovu otázku přiznání své nemoci otevřít. Rozhodnutí být otevřený ohledně svých potíží 

je velmi osobní a v procesu rozhodování hraje významnou roli vaše vlastní životní situace a okolní 

podmínky. Na tomto místě nabízíme některé z aspektů, na které byste mohli brát zřetel a které by vám 

mohly při rozhodování pomoci: 

 Přinese mi přiznání nějaké výhody? 
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 Komu to mám říct a proč? 

 Jak bude pedagogický sbor na studenta s duševním onemocněním reagovat? 

 Dostane se mi lepší podpory, pokud své onemocnění přiznám? 

 Ponesu si s sebou už neustále stigma, že jsem duševně nemocný (nálepku blázna)? 

 Co se stane, když to zjistí lidé? 

 Co si o mně lidé pomyslí? 

Takové a podobné otázky vám mohou vyvstat na mysli. V tomto textu různé stránky a aspekty 

přiznání důkladně rozebereme. Informace, které zde naleznete, mají za cíl pomoci studentům 

s duševním onemocněním (a jejich blízkým) se rozhodnout, zda o své nemoci otevřeně mluvit. 

 

Přiznání vašeho psychiatrického znevýhodnění 

„Přiznat své duševní znevýhodnění“ znamená, že někomu o svém duševní stavu a současné 

i/nebo minulé kondici povíte. 

Abyste se na to připravili a zvážili případné důsledky takového přiznání, věnujte pozornost 

následujícím krokům - stanovte si: 

1.  Zda to říct 

2.  Co říct 

3.  Komu to říct 

4.  Kdy to říct 

5. Jak to říct 

Ke všem uvedeným krokům jsou na konci textu připraveny pracovní listy, jež vám mohou 

usnadnit a pomoci strukturovat proces rozhodování. 

 

1.  Zda to říct 

Rozhodnutí přiznat někomu své duševní onemocnění patří k těm obtížnějším. Protože každý 

člověk má rozdílné zkušenosti a jiné potřeby, způsob, jakým to proběhne, bude pro každého odlišný. 

Přiznat duševní problémy je rozhodnutí osobní – vy jste jediný, kdo to může udělat. Nenechte na sebe 
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tlačit, nedělejte to kvůli jiným lidem, vy jste ten, kdo s výslednými pozitivy i negativy bude žít. 

Psychiatrické znevýhodnění není většinou viditelné a projevuje se u každého různě a svým 

jedinečným způsobem. Přiznání vašeho znevýhodnění může být nezbytné pro získání možnosti úprav 

studijních podmínek a přístupu k podpoře, kterou školy či fakulty nabízejí znevýhodněným studentům. 

Přiznání je také možné vztáhnout k rozhodnutí, zda to říct jiným studentům, např. přátelům anebo 

pokud je třeba na něčem pracovat společně. 

Rozhodnutí přiznat své znevýhodnění psychiatrické povahy je osobní volbou lidí s duševním 

onemocněním. Je to rozhodnutí individuální, záležící na okolnostech, podmínkách, i na tom, jak 

bezpečně a příjemně se v něm člověk cítí. 

Bohužel ve vztahu k duševním nemocem přežívá stále mnoho mýtů a dezinformací. 

Výsledkem přiznání může v některých případech být stigmatizace, lidé se k vám chovají jinak a vidí 

ve vás místo plnohodnotné osoby jen vaši nemoc. Stává se to především, pokud se dosud nikdy 

s nikým s duševním onemocněním nesetkali. 

Přiznání duševního znevýhodnění má tedy svá pozitiva i negativa. Rozhodnutí, zda svou 

nemoc přiznat anebo ne není konečné. Je možné jej po čase vyhodnotit a zvážit znovu, na základě 

nových okolností a změněných podmínek. Je podstatné, aby se všechny faktory ovlivňující, zda 

přiznat vlastní duševní onemocnění anebo ne, prozkoumaly a vyhodnotily před samotným 

rozhodnutím. Před stanovením, zda to říct nebo ne, by studenti měli zvážit následující aspekty: 

A. Výhody, jež přiznání přinese 

Mohou obsahovat: 

 lepší podporu 

 vyučující a personál školy může cítit větší pochopení, pokud se nemoc při zápisu 

(přijímací zkoušce) přizná a znevýhodnění se ukáže, protože je jim v tu chvíli dán čas 

na úpravu podmínek 

 může být vyjednáno a zrealizováno přizpůsobení a vyrovnání podmínek 

 v případě pozitivní reakce školy můžete mít ze svého studia lepší pocit. Díky přiznání 

své nemoci se můžete potkat s dalšími lidmi s podobnou zkušeností. 

 pokud lidé, kterým věříte, o vás víc vědí, můžete s nimi navazovat lepší vztahy 
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 obeznámení s vašimi potřebami napomůže do budoucna tomu, že univerzita / škola 

bude vnímavá k potřebám dalších studentů s psychiatrickým znevýhodněním 

 obeznámení vrstevníků anebo učitelů vede k překonávání bariér a zpochybnění 

stereotypů 

 více zájmu, péče a podpory ze strany vyučujících 

 v případě náročné situace bude personál schopen reagovat vhodně a citlivě 

 přístup ke stejným právům a oprávněním jako všichni ostatní 

 nebudete považován za problémového studenta 

 možnost získat podporu a radu 

 

B. Nevýhody přiznání duševního onemocnění 

Nevýhody jeho přiznání mohou být např. následující: 

 obavy, že podpora bude nižší 

 okolí se může cítit ohrožené (ať už z důvodu neznalosti anebo předchozí osobní 

zkušenosti) 

 zátěž nutností vysvětlit své znevýhodnění 

 strach z diskriminace 

 pocit odmítnutí 

 strach z vyloučení z třídního kolektivu 

 nepochopení ostatními ohledně důsledků znevýhodnění 

 obava, že vám budou upírány možnosti (např. místo v kurzu, který chcete absolvovat) 

 obava, že znevýhodnění bude provokovat zvědavost či nadbytečný zájem jiných 

 obava, že v centru zájmu stane vaše onemocnění namísto vašich studijních schopností 

 obava z odlišného zacházení vzhledem k ostatním studentům 

 

C. Také se můžete rozhodnout NEpřiznat své duševní onemocnění 

Můžete pro to mít různé důvody, zahrnující např.: 
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 nepožadujete žádnou podporu ani služby navíc, protože vaše onemocnění nemá žádný 

dopad na vaši schopnost studovat vybranou školu 

 nejste si zatím jistý, zda v tuto chvíli vyhledat služby nabízející podporu lidem 

s duševním onemocněním  

 nevíte, kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním informacím 

 vyvinul/a jste si strategie pro zvládání vaší nemoci a není pro vás v tuto chvíli 

výhodné ji přiznávat svému okolí 

 názor, že rovnost podmínek a přístupu je na místě přítomna, což odstraňuje potřebu 

hledat přizpůsobení vzdělávacích podmínek  

 

Je důležité si uvědomit, že pokud neexistuje potřeba něco měnit, nebo pokud jste se rozhodli a 

zvládáte uspokojit své potřeby sami (např. použitím nástroje korekce gramatiky v anglických textech), 

tak není žádný důvod, abyste své znevýhodnění zveřejňovali. Pokud nevyžadujete žádné uzpůsobení 

podmínek, abyste studium zvládli, tak není důvod školu o svém onemocnění informovat. Pokud máte 

skryté duševní onemocnění, které neovlivňuje vaši schopnost studovat, nemusíte tuto informaci 

dobrovolně poskytovat dále. 

Snažte se vyvažovat výhody a nevýhody přiznání duševního onemocnění. Měli byste mít jasno 

v tom, proč chcete tuto věc přiznat, jaký cíl tím sledujete. Je důležité, abyste si udělali vlastní názor a 

rozhodli sami, co je pro vás nejlepší. 

 

2. Co říct 

V každé situaci, s každou osobou a v každé chvíli se musíte ptát sami sebe, co vlastně chcete 

říct. Můžete mít připravený stejný příběh, který budete říkat pokaždé znovu. Ale může se stát, že ne 

vždy bude adekvátně odpovídat situaci. 

Vzhledem k situaci se musíte rozhodnout, o čem chcete mluvit, zda o  

 tom, že máte duševní onemocnění 

 aspektech vašeho duševního onemocnění. 
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Zároveň to ale také říkáte za nějakým účelem, např.: 

 chcete danou osobu „poučit“ v oblasti duševních onemocnění; 

 vaše onemocnění má dopad na vaše studium; 

 máte specifický učební styl; 

 chcete dané osobě zajistit dostatek informací o vašem znevýhodnění; 

 chcete si popovídat o vašem onemocnění se spolužákem. 

 

Může se také stát, že se vás někdo na vaše duševní onemocnění zeptá - např. vyučující se 

zajímá o vaši diagnózu ve chvíli, kdy ho žádáte o podporu. Co v tuto chvíli dělat? I v takové situaci 

jste to vy, kdo rozhoduje o tom, co a jak moc toho o svém znevýhodnění sdělíte. Pokud toho nechcete 

povědět víc, než je nezbytně nutné, můžete např. říct následující: „Školní poradenské pracoviště má 

veškeré informace. Raději bych detaily svých obtíží neprobíral/a (příp.: „Detaily své nemoci si raději 

ponechávám pro sebe...“), ale mé znevýhodnění znamená, že mám problém s … (zmiňte danou 

studijní aktivitu). V tomto případě mi velice pomáhá úprava podmínek nebo podpora (zmiňte žádanou 

formu úprav či podpory). Chtěl/a bych s vámi probrat možnost jejich realizace.“ 

Vaši situaci vyučujícímu vysvětlete tak, aby rozuměl dopadům vašeho onemocnění na vaše 

studium. Nejdůležitější je udržet konverzaci na úrovni, kdy se soustředí na vaše schopnosti a nikoliv 

na váš handicap. Není vždy podstatné přiznat konkrétní osobní informace o míře onemocnění. Co je 

nejdůležitější a nejvíce pomáhá, je poskytnout informace o tom, jaké má studentovo znevýhodnění 

dopad na jeho schopnosti studovat a jaký typ podpory je potřeba zajistit, aby došlo k vytvoření 

optimálních studijních podmínek. 

 

3. Komu to říct 

Kromě rozhodování o tom zda a co říci je důležité také promyslet komu. V seznamu níže 

naleznete výčet osob, kterým byste možná chtěli svou nemoc oznámit. 
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 Pokud potřebujete úpravu podmínek anebo podporu, navštivte nejprve studijního / 

výchovného poradce či školního psychologa. Je tam pro to, aby tyto věci zařizoval, 

anebo vám může zprostředkovat či vás odkázat na další odpovídající služby.  

 Ve většině vzdělávacích zařízení je oddělení anebo zaměstnanci specializující se na 

podporu studentů se znevýhodněním. Tito lidé by měli být schopni ve spolupráci 

s vámi navrhnout a pomoci zrealizovat úpravu studijních podmínek a nabídnout vám i 

další formy podpory. 

 Je možné, že o svém handicapu budete muset mluvit i s některými vyučujícími a to 

z toho důvodu, že úpravy podmínek či podpora ve studiu se přímo týká jejich 

předmětu či kurzu. 

 Asi budete chtít nějakým způsobem informovat spolužáky. V první řadě proto, aby 

rozuměli, proč máte studijní podmínky jinak upravené či dostáváte nějakou podporu 

či úlevy. Druhým důvodem je, že i oni vás pak mohou podpořit. 

 Administrativní pracovníci školy – mohou vám pomoci zjistit si relevantní informace, 

vyplnit potřebné žádosti. 

 Právní poradna v rámci specializovaných center školy – může vám pomoci ve chvíli, 

kdy se cítíte diskriminováni, nebo se vám nedostává podpory, na kterou máte nárok, 

anebo si nejste jisti, na jakou podporu nárok máte. 

 Vaši spolubydlící. Pokud sdílíte dům či byt s jinými studenty, mohou se vás zeptat na 

užívání léků, proč chodíte spát tak brzy anebo si mohou všimnout, že se necítíte 

dobře. 

 

Než se rozhodnete někomu svou nemoc přiznat, měli byste vědět, zda dotyčná osoba bude 

s vašimi informacemi nakládat jako s důvěrnými. Při rozhodování je důležité brát v potaz vaše 

předchozí podobné zkušenosti. Pokud dříve došlo k zrazení vaší důvěry, asi se budete rozmýšlet 

daleko déle, než informaci o své nemoci opět někomu sdělíte. Tomuto tématu se v textu ještě budeme 

věnovat. 
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4. Kdy to říct 

Většina studijních programů je rozložena do několika let. Během těchto let se může udát 

mnoho změn. Ocitnete se v nových situacích, potkáte nové lidi, změní se něco ve vašem okolí či vaše 

životní podmínky a může narůst i vaše studijní zátěž. Jakákoli z těchto situací může způsobit, že 

budete zvažovat, zda o svém znevýhodnění během studia někomu neříct. 

Na tomto místě uvádíme popis několika takových situací: 

 

Přijímací řízení 

Vaše rozhodnutí studovat konkrétní školu se může odvíjet od množství a forem podpory, 

kterou daná škola studentům s duševním onemocněním nabízí. Toto zvažujte především v situaci, kdy 

vaše psychiatrické znevýhodnění ovlivnilo již vaše předchozí studijní výkony, a víte, že podporu 

budete potřebovat. Abyste zjistili, zda daná škola nabízí studijní a osobní podporu, většinou musíte 

uvést charakter svého znevýhodnění. 

Z tohoto důvodu je nutné se rozhodnout, zda ke zvládnutí studia oboru, na který se hlásíte, 

budete potřebovat upravení podmínek anebo zvláštní podporu. Jak to zjistit? Nejlepší je zjistit si 

předem, jaké povinnosti jsou vyžadovány a zvážit, jak je pro vás možné jich dostát a zda k tomu 

budete potřebovat upravení studijních podmínek nebo nějakou formu podpory. To vám umožní 

s jistotou rozhodnout, zda svoje duševní onemocnění uvést nebo ne. 

Pokud se rozhodnete být v tomto směru otevření, protože potřebujete úpravu podmínek nebo 

jinou podporu, proberte jejich formu co nejdříve s personálem poskytujícím služby pro znevýhodněné 

studenty. Důvodem je, že přijímací proces může být velmi vyčerpávající (vyplňování formulářů, 

zařízení potřebných poplatků, správné lokalizování míst, zařízení a vystání front na fotografie a 

studentský průkaz). Zažádání o podporu v počátečním stádiu přijímacího procesu vám může napomoci 

vstoupit do studijního procesu více odpočatí, což může znamenat úspěšný začátek vašeho studia. 

 

Zápis 

Studenti s duševním onemocněním jsou také vystaveni volbě, zda uvést své znevýhodnění při 
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zápisu do školy anebo nikoliv. Nejjednodušší možností je uvést své znevýhodnění na příslušném místě 

formuláře. Je nezákonné, pokud by kdokoliv použil této informace proti vám. Je však třeba projít své 

negativní zkušenosti s přiznáním svého handicapu a nalézt vhodné řešení pro vaše budoucí studium. 

Pokud se student rozhodne neuvádět své znevýhodnění při zápisu, stále může kdykoliv 

kontaktovat centrum nebo pracovníka pověřeného službami pro znevýhodněné studenty a dát o sobě 

vědět, že se zapisuje ke studiu a vyžádat si informace či praktickou podporu, které mu při studiu 

pomohou. 

 

V průběhu studia 

Někteří studenti v počátcích svého studia svou nemoc nikomu nepřiznávají; někdy z obavy 

z diskriminace a někdy proto, že zátěž zvládají. Nicméně situace každého se z mnoha důvodů může 

změnit a ovlivnit původní rozhodnutí, zda o svém omezení s někým nepromluvit. 

Kdykoli během studia se také studentu může stát, že se překážka v podobě duševních 

problémů nečekaně objeví anebo může dojít k náhlému zhoršení duševního stavu studenta již 

nemocného. Důsledkem může být, že student musí své omezení přiznat a vyhledat podporu, aby mohl 

pokračovat ve studiu. Občas se stává, že studentova nemoc vyjde na povrch anebo je nucen ji přiznat 

v období krize, protože před tím nepředpokládal možný problém či obtíže. Ty mohou vyvstat během 

jakékoli studijní fáze. 

Student se může rozhodnout přiznat svá omezení kdykoli během studia např. protože: 

 došlo ke změně jeho osobní situace, např. objevení se duševních problémů. 

 dojde ke zhoršení onemocnění a jeho dopadu na běžný život 

 student cítí jistotu, že přiznání nemoci v tuto chvíli nepovede k diskriminaci 

 student zjistí, že potřebuje takovou formu podpory, která mu neumožňuje účast při 

studiu ve stejné podobě s ostatními studenty 

 

Praxe či práce v terénu 

 Mnoho studijních oborů vyžaduje odbornou praxi anebo práci v terénu. Po většinu času tato 

etapa klade zvýšené nároky na duševní stav nemocného studenta. Vyžaduje jiné dovednosti, znalosti a 
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přístup než škola. V tuto chvíli student zastává najednou více rolí, kromě studentské je navíc např. 

zaměstnancem a kolegou. Může se stát, že tyto nové role si vyžádají další nutná uzpůsobení podmínek 

a podporu. I v této situaci se musíte rozhodnout zda, proč, co a komu o své nemoci povědět, abyste 

získali takovou formu podpory a uzpůsobení podmínek, které potřebujete. 

 

 Momentů a situací, ve kterých se musíte rozhodovat, zda říct nebo neříct o své nemoci, je 

v souvislosti se studiem mnoho. Vždy to bude jen a jen vaše rozhodnutí určit, zda je pro to zrovna 

vhodná chvíle, vhodná situace, správná osoba a kolik informací o svém onemocnění chcete sdělit. 

 

5. Jak to říct 

Být ohledně svého duševního onemocnění otevřený není jednoduchá záležitost. Často - v 

každé nové situaci (kdy) anebo s každou novou osobou (komu) - se musíte rozhodovat, zda a co o 

svém onemocnění povíte. Kromě toho všeho je ještě důležité, jak to řeknete. Zvažte následující, 

abyste se připravili na to, jakým způsobem přiznáte své duševní znevýhodnění: 

 

Co můžete udělat, abyste byli připravení? 

 znát sebe a své duševní onemocnění 

 identifikovat své silné stránky 

 rozpoznat oblasti, ve kterých budete potřebovat pomoc 

 předem naplánovat a vyzkoušet si, co byste mohli říct 

 znát ve svém okolí zdroje, ze kterých můžete čerpat nějakou formu podpory 

 promyslet si, co budete s poradcem či osobou odpovědnou k jednání se studenty se 

znevýhodněním řešit  

 obeznámit se s univerzitními procedurami a pravidly, která se týkají rovnosti studentů 

a jejich přístupu ke studiu 

 zvážit možné přístupy a postoje, na které můžete narazit a jakým způsobem na ně 

zareagujete 
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 být připravený/á, že se budete muset vypořádat s necitlivými otázkami 

 

Pokud se rozhodnete informovat: 

 buďte struční 

 buďte konkrétní a držte se tématu studia 

 buďte asertivní a pozitivní 

 buďte obeznámení s tématem a studijními požadavky 

 popište, jaký způsob učení je pro vás nejefektivnější 

 proberte na základě svých psychiatrických obtíží možná uzpůsobení podmínek studia, 

o která žádáte a která jsou pro vás smysluplná 

 popište, jakým způsobem se vypořádáváte s obtížemi, které by mohly být považovány 

za problematické 

 buďte připraveni na necitlivé otázky 

 před setkáním, kde chcete informovat o svém znevýhodnění, určete vhodný čas a 

prostor, na kterém se oba shodnete 

 v závislosti na vašem přání můžete personál školy navštívit v konzultačních hodinách, 

zatelefonovat, napsat e-mail anebo stručný dopis 

 nejméně vhodná místa a chvíle jsou po skončení přednášky či hodiny, kdy jsou 

přítomni další studenti či učitelé, také nejsou vhodné rušné kavárny a jiné 

frekventované prostory, na chodbách apod. 

 

Zjistěte, co nejvíce můžete, o sobě, jak jste schopni fungovat a co jsou spouštěče toho, že se 

necítíte dobře. Identifikujte vaše pozitivní a nepříznivé reakce na medikaci, jak na vás působí a jak to 

může ovlivnit vaši schopnost studovat či užívat naplno statusu studenta. 

Někdy se vám bude zdát obtížné být ohledně své duševní nemoci otevřený, protože se stále 

potýkáte s vlastním přijetím vaší situace. Také ve chvíli, kdy se objeví symptomy nemoci (např. 

deprese, úzkost, strach nebo stres), je těžší být ohledně své nemoci otevřený. V takových situacích je 
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dobré si promluvit s někým, komu důvěřujete, a otázku přiznání svého onemocnění s ním probrat. 

 

Důvěrnost, mlčenlivost 

V celém procesu přiznání vašeho duševního onemocnění může pro vás být významným 

kritériem důvěrnost, např.: „Pokud přiznám své onemocnění, co se s touto osobní informací dál 

stane?“ Uvedení vašeho znevýhodnění z akademických (studijních) důvodů a za účelem získání 

podpory znamená, že podléhá univerzitním pravidlům ohledně mlčenlivosti, která podporují vaše 

právo rozhodovat o tom, jak se s osobními informacemi bude dál nakládat. S těmito pravidly je možné 

se seznámit před tím, než se rozhodnete znevýhodnění přiznat. Je také důležité ujasnit si, co si vy a 

druhá osoba představujete pod pojmem důvěrný. 

Ve většině situací bývá dobrou praxí, že jste požádáni o svolení předat nějakou informaci 

dalším osobám či institucím. Může být nezbytné o svých ujednáních s personálem centra pro podporu 

informovat vedoucího ročníku či (třídního) učitele. Možná budete chtít tuto situaci, kdy by váš klíčový 

vyučující měl vědět o vašem znevýhodnění a zda se v tom cítíte bezpečně, probrat se svým terapeutem 

či jiným profesionálním pracovníkem, který vám poskytuje podporu. 

Existují situace, kdy se oznámení vaší nemoci může stát předmětem povinnosti z hlediska vaší 

či cizí bezpečnosti apod. Stává se to velice zřídka, v tu chvíli mohou být potřebné osoby informovány 

bez vašeho svolení. Pokud nastane situace, kdy nejste schopni mluvit sami za sebe, nosíte při sobě 

odpovídající informaci, jako např. náramek se zdravotním upozorněním? 

Pokud svoji nemoc přiznáváte příteli, kamarádovi či spolužáku, ujistěte se, že pochopili, že 

informaci chcete udržet jako důvěrnou. Použijte svoji intuici a rozhodněte se, zda máte v daný vztah 

dostatečnou důvěru. 

 

Diskriminace 

 Pokud máte pocit, že jste diskriminováni z důvodu vašeho duševního onemocnění, máte právo 

se bránit. V takovém případě můžete využít či kontaktovat: 

 pracovníka či centrum školy pověřené podporou studentů se znevýhodněním 

 pracovníka zabývajícího se rovností v přístupu ke studentům 
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 poradce pro diskriminaci, právní poradce školy 

 Studentskou unii školy 

 běžné postupy ve škole/instituci pro podávání stížností 

 Ombudsmana (http://www.ochrance.cz) 

 Ligu lidských práv (http://llp.cz) 
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Přiznání vašeho duševního onemocnění                Pracovní list 1 

 

Instrukce: Vyjasněte si, ZDA chcete přiznat své duševní znevýhodnění 

  Neopomeňte: 

a. Identifikovat výhody 

b. Rozpoznat rizika 

c. Obojí porovnávat a vyvažovat 

 

   

Zjistěte, zda to říct 

a. Identifikujte výhody: b. Identifikujte nevýhody či rizika 

  

  

  

  

  

  

  

  

c. Bilance (Porovnejte výhody a nevýhody. Které z nich pro vás více důležité? Seřaďte je od 

nejdůležitějších po pro vás nejméně významné) 
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Přiznání vašeho duševního onemocnění       Pracovní list 2 

 

Instrukce: Zamyslete se nad svojí konkrétní situací a při rozhodování jak přiznat své duševní 

onemocnění se rozhodněte, CO chcete říct. 

 Neopomeňte:  

a. Vyhodnoťte vaši situaci 

b. Stanovte, CO chcete říct 

 

 

Formulujte, co říct 

a. Vyhodnoťte vaši situaci 

Mám následující psychiatrické/á znevýhodnění: 

 

 

 

Ta se projevují tímto způsobem: 

 

 

 

 

 

 

Je pro mne obtížné / mám problémy s (vztahujte ke svému studijnímu výkonu): 
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Říkám ti/vám to protože…: 

 

 

 

 

 

Co by mi pomohlo je: 

 

 

 

 

 

b. Určete, CO chcete říct 

Je vše, co jste popsali v části A relevantní pro osobu, kterou chcete informovat? 

 

 

 

 

 

Chcete říct všechno anebo jen něco z toho? 
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Napište, co přesně chcete sdělit: 
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Přiznání vašeho duševního onemocnění       Pracovní list 3 

 

Instrukce: Zamyslete se nad svojí situací a při rozhodování jak přiznat své duševní onemocnění 

identifikujte, KOMU to chcete říct. 

      Neopomeňte: 

a. Vypsat všechny relevantní osoby, které vás napadnou 

b. Vyberte nejlepší 

 

  

Stanovte, komu to říct 

a. Které (relevantní) osoby vás napadají?: 

 

 

 

 

 

 

b. Vyberte nejvhodnější a uveďte důvody: 
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Přiznání vašeho duševního onemocnění       Pracovní list 4 

 

Instrukce: Zamyslete se nad svojí situací a při rozhodování jak přiznat své duševní onemocněné 

identifikujte, KDY to říct. 

      Neopomeňte: 

a. Stanovit vhodné chvíle 

b. Vybrat nejlepší návrh 

  

 

Stanovte, kdy to říct 

a. Vyberte vhodnou chvíli a čas (uveďte více možností): 

 

 

 

 

 

b. Výběr z výše zmíněných (uveďte důvody): 
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Přiznání vašeho duševního onemocnění       Pracovní list 5 

 

Instrukce: Zamyslete se nad svojí situací a při rozhodování jak přiznat své duševní onemocněné 

formulujte, JAK to chcete říct. 

      Neopomeňte: 

a. Určete možné způsoby komunikace (osobní, emailová, telefonická…) 

b. Určete sílu a tón hlasu 

  

 

Formulujte, jak to říct 

a. Jakým způsobem chcete informaci podat a proč? (př. telefonicky, osobně…) 

 

 

 

 

 

b. Jaký tón hlasu použijete (ne/formální, neutrální, veselý, atd)? Zvažte, co je cílem vašeho 

sdělení: 
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Přiznání vašeho duševního onemocnění     Kontrolní seznam 

 

Instrukce: Tento kontrolní seznam můžete využít, pokud si chcete informování a o vašem onemocnění 

chcete natrénovat/vyzkoušet anebo, pokud váš poslední pokus nevyšel tak, jak byste chtěli 

– můžete zjistit, co bylo špatně a co zlepšit. Můžete si poznamenat, jaké kroky a chování 

jste použili a k nim do pravém sloupečku vaši zkušenost, reflexi či poznámky. Pokud máte 

potřebu, proberte svůj výkon s vaším terapeutem. 

 

Přiznání vašeho duševního 

onemocnění 

 

Ano 

 

Ne 

 

Částečně 

 

Komentář 

Pracovní list č. 1 

Rozhodněte, ZDA to říct 

 

    

a. Identifikujte výhody 

 

b. Identifikujte nevýhody 

 

c. Proveďte bilanci a 

seřazení dle významu 

 

 

 

 

   

Pracovní list č. 2 

Identifikujte, CO chcete říct 

    

a. Vyhodnoťte svou situaci 

 

 

b. Stanovte, co chcete říct 
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Pracovní list č. 3 

Identifikujte, KOMU to říct 

    

a. Sepište seznam všech 

vhodných, co vás 

napadnou 

 

b. Učiňte výběr 

 

    

Pracovní list č. 4 

Stanovte, KDY to říct 

 

    

a. Identifikujte vhodnou 

chvíli a čas 

 

b. Vyberte nejlepší 

 

    

Pracovní list č. 5 

Formulujte, JAK to říct 

 

    

a. Způsoby komunikace 

 

b. Tón a síla hlasu 
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Další informace 

Ledovec, z.s. 

Univerzitní centra pro podporu studentů 

Školní výchovní poradci 

Webové stránky: 

Na následující stránkách naleznete zajímavé informace o studiu osob s duševním onemocněním:  

Česká republika 

Organizace, které se věnují podpoře studentů s psychiatrickými problémy: 

www.ledovec.cz 

www.normalnestuduju.cz 

www.prah-brno.cz 

www.baobab.cz 

www.supportededucation.eu 

Nizozemí 

http://www.ledovec.cz/
http://www.normalnestuduju.cz/
http://www.baobab.cz/
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www.begeleidleren.nl (v holandštině, stránka s informacemi v angličtině) 

Spojené státy americké 

http://cpr.bu.edu/resources/reasonable-accomodations/jobschool 

Interaktivní a informační stránky na téma práce a škola. Stránky vytvořeny a provozovány Centrem 

pro psychiatrickou rehabilitaci Univerzity v Bostonu (Centre for Psychiatric Rehabilitation of Boston 

University). 

Kanada 

www.cmha.ca/youreducation/introduction.html 

Informace o studiu s psychiatrickým znevýhodněním – sekundární a vyšší vzdělávání v Kanadě – se 

speciální stránkou věnovanou přiznávání duševního onemocnění 

Velká Británie 

http://www.studentminds.org.uk/ 

http://www.osmhn.org.uk/ 

Oxford Student Mental Health Network - komplexní stránky s informacemi k tématu duševního zdraví 

univerzity v Oxfordu, určené pro studenty, vyučující, zdravotnické i pomáhající pracovníky. 

Austrálie 

http://www.hindawi.com/journals/edri/2014/295814 

Článek Labtrobe univerzity v Melbourne o roli univerzitních podpůrných služeb ve akademických 

výsledcích studentů s duševním onemocněním  

http://cpr.bu.edu/
http://www.cmha.ca/youreducation/introduction.html
http://www.hindawi.com/journals/edri/2014/295814
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2.4.4 Podpůrná skupina 

Abstrakt 

Co?  

Tato kapitola Toolkitu shrnuje základy o podpůrné skupině.  

Proč?  

Účelem podpůrné skupiny je pomoci studentům pomáhat si navzájem.  

Kdo?  

Podpůrnou skupinu mohou zorganizovat studenti nebo pracovníci podporovaného vzdělávání.  

Kdy? 

Po určité časové období – například po dobu trvání semestru. Eventuálně může být čas konání pevně 

daný a skupina může být otevřená komukoli, kdo se rozhodne přijít.  

Kde?  

Kdekoli je to potřeba. 

Jak?  

Tato kapitola vám poskytne příklady, jak se dá podpůrná skupina zorganizovat.  

 
 

Úvod 

 

V rámci podpůrné skupiny se studenti, kteří mají zkušenosti s vlastní duševní chorobou, 

mohou sejít ve skupině, kterou zorganizují buď pracovníci podporovaného vzdělávání, nebo studenti 

sami. Účelem skupiny je pomoci studentům pomáhat si navzájem a také sami sobě; lidé, kteří mají 

zkušenosti s různými překážkami, jež vyvstávají před studenty s duševním onemocněním, mohou 

pomoci ostatním ve stejné situaci. Podpůrné skupiny mohou být uspořádány různě. Například je 

mohou zorganizovat studenti z vlastní iniciativy nebo je zorganizují pracovníci podporovaného 

vzdělávání. Skupina může být uzavřená v tom smyslu, že se určitý čas, například v průběhu semestru, 

schází stále stejná skupina studentů. Je ale také možnost určit čas konání skupiny, která je otevřená 

každému, kdo si přeje přijít.  

S podpůrnou skupinou mohou být spojené různé náklady, například pronájem místnosti a 

další, jako jsou náklady na občerstvení, nebo náklady spojené s návštěvami různých společenských 
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událostí. (V Bergenu se posledních šest let účastníme Bergenského mezinárodního festivalu, což je 

každoroční kulturní festival.) Vždy by mělo být předem ujednáno, kdo bude za náklady zodpovědný, 

aby studenti mohli zvážit, jestli si mohou docházení do skupiny dovolit. V Bergenu máme možnost 

organizovat skupinu na univerzitě, aniž bychom za to museli platit, a náklady spojené se setkáváním (a 

společenskými událostmi) platíme z vlastního rozpočtu.  

 

Obsah podpůrné skupiny 

Všechny skupiny začínají tak, že se účastníci jeden po druhém představí – řeknou své křestní 

jméno a obor studia. Představování může zabrat trochu času, protože studenti ho často využijí také k 

tomu, aby se ptali na různé možnosti kombinování oborů a podobně. Další vývoj setkání závisí na 

tom, zda bylo předem určeno téma schůzky (můžeme například pozvat hosta, který bude mluvit o 

určitém tématu), nebo zda je setkání otevřené volnému rozhovoru mezi studenty. Účast v diskuzi je u 

účastníků velmi individuální a záleží také na situaci – na tématu setkání a také na ostatních 

účastnících. Někteří lidé rádi mluví, zatímco jiní se raději účastní v tichosti.  

Výsledkem skupiny také může být, že spolu studenti spolupracují i na jiných úrovních.  

 

Příklady. 

1. Student z našeho projektu měl problém s bakalářskou prací z dějin umění, která se měla 

vypracovat doma. Zeptali jsme se ho, zda můžeme požádat jednu dívku z projektu, která studuje stejný 

obor, jestli by mu mohla pomoci. Studenti se potom setkávali mimo skupinu.  

2. Zprostředkovali jsme kontakt mezi bývalým studentem a člověkem, který právě studoval 

stejný obor, aby společně zkorigovali seminární práci.  

Podpůrná skupina má často volné uspořádání a setkávají se v ní studenti spojení se službou 

podporovaného vzdělávání. Hlavním pravidlem je, že ačkoli skupinu organizují pracovníci 

podporovaného vzdělávání, diskutuje se tam vždy o vlastních potřebách a přáních účastníků. Podpora 

získaná skupinovým setkáváním může být studijního rázu, ale prvotní účel je spíše společenský. 

Podpůrná skupina pro studenty představuje oddech, během něhož mohou relaxovat a odpočinout si od 

starostí neustálým zvažováním, zda přiznat své psychické problémy někomu z  okolí.  
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Síla podpůrné skupiny tkví také v tom, že její účastníci mají přímé zkušenosti s tím, co to 

znamená být studentem s duševním onemocněním, a že překážky a problémy, s nimiž se potýkají 

ostatní účastníci, jsou tím pádem všem blízké. Může se to však ukázat jako slabina tohoto typu 

podpory; starosti a nesnáze jiných lidí mohou studentovi připomenout bolestné vzpomínky na vlastní 

starosti a nesnáze.  

 

Příklady témat pro podpůrnou skupinu 

 Zvládání stresu ze zkoušek 

 Řízená relaxace 

 Studijní techniky 

 Přiznání onemocnění okolí 

 Problematika soustředění 

 Filmová setkání 

 Práva na sociální zabezpečení 

 

Nábor členů 

Existují různé způsoby, jak skupinu uspořádat. Je možné zvolit otevřenou skupinu, které se v 

pevně určeném čase může zúčastnit kdokoli. To je volný, nízkoprahový způsob organizování 

podpůrné skupiny, který s sebou nese určitý stupeň nepředvídatelnosti, a to jak pro supervizory 

skupiny, tak pro účastníky. Vzhledem k tomu, že není nutné se na skupinu přihlašovat, nikdy není 

předem jasné, kdo přijde a kolik bude účastníků. Výhodou tohoto typu skupiny je, že se schůzky 

podobají jiným společenským setkáním a méně připomínají léčebný program jako ze zařízení péče o 

duševní zdraví. To účastníkům poskytuje bezpečné prostředí, kde se mohou zabývat svou zkušeností a 

zjistit, co je důležité a co pro studenty s duševním onemocněním funguje. Existuje také možnost 

organizovat skupiny podle diagnózy (například skupina pro studenty s Aspergerovým syndromem, 

která je popsána níže). Kritéria přijetí do skupiny jsou identická s kritérii přijetí do programu 

podporovaného vzdělávání. To znamená, že studenti musí splnit požadavky univerzity pro přijetí, 
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musí podstupovat léčbu u odborných zdravotnických služeb a musí být ohroženi vážnou duševní 

chorobou.  

Procesy ve skupině využívají jako odrazový můstek zdroje jednotlivých účastníků – jejich 

hodnoty a myšlenky o sobě samých – a poté se uvažuje nad tím, co mají účastníci společného a jaké 

jsou možnosti, aby si něco odnesli ze zkušeností ostatních. V případě, že se organizují aktivity vně 

kanceláře studentských služeb, na které je třeba se přihlásit, učiní tak studenti e-mailem. Oznámení a 

informace spojené se skupinou se také posílají e-mailem, kde je skryt seznam příjemců. Všichni 

studenti vyjádřili souhlas, aby byli do seznamu příjemců zahrnuti.  

 

Pozitivní normy a pravidla: Instrukce pro supervizory skupiny  

Poskytovatelé služby tvrdí, že nastolení pozitivních pravidel a norem v podpůrné skupině je 

zásadní pro vytvoření a udržení bezpečného prostoru a zároveň je to způsob, jak ovlivnit pozitivní 

chování a postoje v rámci skupiny, například pozitivní strategie řešení konfliktů, sociální dovednosti a 

zaměření se na pozitiva.  

Pravidla/normy skupiny mohou zahrnovat vzájemný respekt, neodsuzování, přístupnost 

druhým, zákaz šikany, obtěžování, násilí a užívání alkoholu a drog. Programy tohoto typu využívají 

pozitivní sociální vliv lidí se stejnou zkušeností, aby stanovily a udržovaly v podpůrné skupině 

pozitivní pravidla/normy. Pozitivní vliv lidí se stejnou zkušeností povzbuzuje k napodobování 

pozitivního chování, kterému se na skupině dostává sociálního ocenění a u něhož je tedy větší 

pravděpodobnost, že bude napodobováno (My-Peer Toolkit, 2010). 

Supervizor nebo vedoucí skupiny se musí vždy držet potřeb a přání účastníků. Role 

supervizora nebo vedoucího závisí také na tom, zda má skupina spíše sociální rozměr, nebo je 

orientována na studium. Účel skupiny je třeba si se studenty vyjasnit ve vzájemném dialogu. 

Supervizor nebo vedoucí skupiny dodržuje mlčenlivost a měl by upozornit účastníky skupiny, že ne 

všichni studenti si přejí být veřejně spojováni s programem podporovaného vzdělávání a se skupinou 

jako takovou. Supervizor skupiny by měl udržovat partnerský přístup: tedy ‚nebude rozhodováno o 

nás bez nás‘. Měl by podporovat účast na všech procesech a zaměřit se na nezávislost a proaktivní 

přístup orientovaný na proces. Supervizor také musí klást otázky, naslouchat a bezprostředně podle 
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toho reagovat, spolupracovat, sdílet pravomoci, napojovat se na ostatní a sdílet zkušenosti 

prostřednictvím otevřené komunikace.  

V ideálním případě by měl supervizor mít znalosti o vzdělávacím a zdravotnickém systému a 

systému sociálního zabezpečení a také znát techniky koučování a poradenství. Klíčové je, aby měl 

supervizor postoje, které jsou v souladu s podporovaným vzděláváním – musí vzbuzovat naději, mít 

respekt k ostatním, podporovat zmocnění a být pragmaticky orientován na řešení, zároveň musí být 

trpělivý, tolerantní a empatický.  

 

Zkušenosti z podpůrných skupin v Norsku 

A. Bergen 

V Bergenu se schází pevně dané podpůrné skupiny už od roku 2006. Skupina se setkává 

jednou měsíčně: časy se oznamují e-mailem a není třeba se přihlašovat. Probíraná témata zahrnovala 

uvědomění, řízenou relaxaci, studijní techniky, filmová setkání a informační setkání, na nichž úředník 

z Norského odboru práce a sociálního zabezpečení informoval účastníky o různých právech na sociální 

zabezpečení. Vedou se zde také politické, filozofické a etické diskuze, které se zakládají na 

novinových článcích, událostech ve společnosti a podobně.  

B. Tromsø 

V Tromsø jsou dvě supiny. Jedna z nich existuje od roku 2010. Někteří účastníci se obměňují, 

ale jiní jsou zde už od samého počátku. Během zimního semestru 2014 byla skupina z mnoha důvodů 

přerušena, ale nyní už se opět schází. Skupina má asi devět studentů, kteří se schází každé dva týdny. 

Na každé setkání se dostaví většinou mezi pěti a sedmi studenty. Jedná se o uzavřenou skupinu, ale 

když jsou studenti přijati do programu podporovaného vzdělávání, dostanou zde informaci o možnosti 

se ke skupině připojit. Účelem skupiny je být společenským místem setkávání pro studenty napojené 

na podporované vzdělávání. Na konci schůzky si skupina vždy objedná jídlo a účastníci společně jedí. 

Témata se neurčují předem, ale spíše až na místě a zakládají se na situaci, v níž se účastníci právě 

nacházejí. Zpětná vazba od studentů dává znát, že oceňují, že mají místo, kde cítí, že nejsou jediní, 

kdo se potýká se studentským životem. Není to však téma samo o sobě, spíše se to odehrává na pozadí 

skupinových setkání. Význam, který skupiny pro studenty mají, se jasně ukázal během přerušení v 
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zimním semestru: poptávka po skupinách brzy znovu vzrostla.  

 Další skupinou v Tromsø je skupina pro studenty, kterým byl diagnostikován Aspergerův 

syndrom nebo jiná autistická porucha. V současnosti se skupiny účastní čtyři nebo pět studentů. 

Setkávají se každé dva týdny v době oběda. Stejně jako v první skupině si objednají jídlo a zaměřují se 

na sociální aspekt. Účastníci jsou studenti, kteří mají problémy se na univerzitě socializovat, a zdá se, 

že jsou pro ně tato skupinová setkání velmi důležitá. Témata se neurčují předem, ale vycházejí z 

každodenních zážitků nebo jiných událostí, o kterých se na setkání začne hovořit. Poté, co se účastníci 

lépe poznali, začali se setkávat také mimo skupinu ve škole a na koleji. Jeden z účastníků projevuje 

velkou míru iniciativy ohledně začleňování nových členů do skupiny a zve tyto členy na aktivity, které 

provozuje mimo skupinu. Pro studenty, kteří jinak tráví mnoho času sami, ačkoli by se rádi více 

účastnili společenských událostí, je to velice důležité. V nedávné době se na skupině probíralo téma, 

jak může člověk společensky působit na ostatní v závislosti na tom, jaké nosí oblečení, jaký má styl, 

účes apod., a díky tomu je nyní možné mluvit o nesnázích, kterým studenti v této oblasti čelí.  

 

C. Grimstad 

V Grimstadu se poslední čtyři roky organizuje podpůrná skupina přibližně každé dva týdny. 

Setkání se konají v určený všední večer v kavárně. Skupina je otevřená všem studentům napojeným na 

podporované vzdělávání a je výhradně společenského charakteru. Žádná témata se neurčují; účastníci 

mluví o čemkoli, co je napadne. Den před termínem setkání obdrží studenti textovou zprávu s 

připomínkou akce. Žádná jiná forma přihlašování se nevyžaduje. Někteří dorazí později, jiní odejdou 

brzy, ale obecně setkání trvají dvě až tři hodiny. Počet účastníků se liší setkání od setkání, ale většinou 

se pohybuje mezi šesti a dvanácti. Pracovníci podporovaného vzdělávání financují občerstvení pro 

účastníky z projektového rozpočtu, takže se nikdy nestane, že by si někdo nemohl dovolit účast. V 

případě, že mají někteří studenti problém dopravit se na setkání sami, pracovníci podporovaného 

vzdělávání jim s dopravou pomohou.  

Poptávka po těchto setkáních je často zřejmá už na začátku semestru a pozitivní výsledek je 

jednoznačný v tom smyslu, že se studenti dostanou ven, potkávají lidi v podobné situaci, uzavírají 

přátelství a domlouvají se na společném studiu. Pro některé studenty je to jediná volnočasová aktivita, 
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kterou mají nebo kterou si dokážou udržet.  

V Grimstadu se také dvakrát během semestru koná skupinové denní setkání. Je určeno pro 

každého, kdo je napojen na podporované vzdělávání; setkání se konají v prostorách školy a téma je 

určeno předem podle přání studentů. Relevantní témata mohou být zvládání stresu ze zkoušek, nálada 

a rozpoložení, jak napsat životopis, jak zvládnout pracovní pohovor, návštěvy pracovníků péče o 

duševní zdraví a další. Na tato setkání je často třeba přihlásit se předem. Setkání trvá přibližně dvě 

hodiny.  
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Toolkit podporovaného vzdělávání 

 

 

 

 

Sekce 3. Implementační manuál 

 

  

http://www.supportededucation.eu/?page_id=495
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3.1 Úvod 

Podporované vzdělávání (PV) pomáhá (mladým) lidem s duševním onemocněním vybrat si, 

nastoupit a udržet si standardní postsekundární vzdělání podle jejich volby. Účelem tohoto 

implementačního manuálu je pomoci vedení škol, organizacím pro péči o duševní zdraví, státním a 

regionálním úřadům péče o duševní zdraví, klientským organizacím a dalším osobám zainteresovaným 

v systému péče o duševní zdraví, které chtějí vyvinout a zavést program podporovaného vzdělávání, 

jenž by umožnil studentům s duševním onemocněním dosáhnout studijních cílů. Manuál poskytuje 

relevantní praktické informace a je rozdělen do několika částí:  

 Zapojení zainteresovaných osob 

 Zhodnocení potřeb 

 Seznam dostupných/požadovaných zdrojů uvnitř a vně institucí vyššího vzdělávání: přehled 

zdrojů a sociální mapa 

 Dobré praxe (z Norska, Portugalska, České republiky a Nizozemska) 

 Komunikační plán 

 Informační brožury (pro Studenty; Klienty; Rodinné příslušníky; Zaměstnance škol; Tvůrce 

politiky: vedení vyšších odborných škol a univerzit; Pracovníky v oblasti péče o duševní 

zdraví; Tvůrce politiky: vedení organizací zabývajících se péčí o duševní zdraví) 

 Kompetence pracovníků 

 Školení zaměstnanců 

 Podpora zaměstnanců škol: Poradenství, konzultace a koordinace  

 Udržitelnost (kvalita, evaluace a financování) 

 

Manuál vychází ze zkušeností s vytvářením a zaváděním programů PV, které získaly týmy 

projektu ImpulSE v České republice, Nizozemsku, Norsku a Portugalsku. Pro některé odborníky 

budou informace z toho implementačního manuálu pouze doplňkové. Možná už máte zavedenou 

efektivní intervenci na pomoc studentům s duševním onemocněním v oblasti výběru, nastoupení a 

udržení studijních cílů. Pro ty, kteří jsou s podporovaným vzděláváním obeznámeni méně, mohou být 
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informace nové a může pro ně být užitečné pročíst si všechny kapitoly. V prvních dvou sekcích 

Toolkitu (Úvod k Toolkitu, Intervence pro výběr, nastoupení a udržení studia) je možné rychle získat 

pracovní znalost PV. Kromě tohoto manuálu nabízí projekt ImpulSE také školení odborníků, kde si 

mohou osvojit kompetence potřebné pro program PV a získat podporu pro vývoj a zavedení programů 

PV.  

Mějte na paměti, že vývoj a implementace jsou procesy. Uvědomujeme si, že výzkum, praxe a 

politika podporovaného vzdělávání se budou i nadále rozvíjet, a tak je tento manuál navržen tak, aby 

byl pravidelně aktualizován. Pokud máte návrhy na změny nebo opravy, můžete nám posílat dotazy a 

komentáře přes naši webovou stránku ‚Kontakt‘ (www.supportededucation.eu). 

 

3.2 Zapojení zainteresovaných osob 

Implementace programu podporovaného vzdělávání musí být společným úsilím zaměstnanců 

škol, pracovníků péče o duševní zdraví, klientů a jejich rodin, a aby byl program úspěšný, je třeba, aby 

byl rozvíjen v rámci komunity. Proto je naprosto zásadní vytvořit si jasnou vizi principů a cílů PV a 

zapojit zainteresované osoby a partnery. Ve většině případů není třeba získávat nové zdroje, protože 

každá organizace, subjekt nebo úřad má vlastní linii intervence: zapojení zainteresovaných osob a 

vytváření partnerství může přispět k projevení nadání a zdrojů mnoha klientů, odborníků a 

zaměstnanců, takže se program podporovaného vzdělávání zavede za použití stávajících zdrojů 

(Unger, 1998). Je důležité provést zhodnocení zdrojů, sepsat si všechny dostupné zdroje a určit, zda 

některé potřebné zdroje nechybí (viz Přehled zdrojů / Sociální mapa níže). 

Se zapojením zainteresovaných osob lze započít při implementaci programu PV – dobrým 

prvním krokem může být zavedení schůzek poradního výboru. Partnerství v rámci komunity umožňuje 

výměnu oboustranně prospěšných informací a zdrojů a zahrnuje společné úsilí k vyřešení sdíleného 

problému. V této sekci se budeme věnovat tomu, jak je pro úspěch programu PV důležité zapojit 

zainteresované osoby a vytvářet partnerství v rámci komunity (Ornelas & Vargas-Moniz, 2011; Wolff, 

2010). 

Zainteresovaná osoba může být definována jako někdo, kdo se podílí na úspěchu programu 

PV a jeho klientů, tedy například administrativní pracovníci škol, učitelé, pracovníci péče o duševní 
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zdraví, studenti, rodinní příslušníci, členové školní rady, městští radní, představitelé státu a odborníci 

na poli psychiatrie. Zainteresované osoby mohou být také organizace, iniciativy, výbory, média a 

kulturní instituce. Ty mají na programu PV a jeho klientech osobní, pracovní, občanský nebo finanční 

zájem (Wolff, 2010). 

Následuje seznam zdrojů, od kterých je radno během vytváření programu PV získávat 

informace.  

 Svépomocné a peer organizace 

 Studentské spolky  

 Organizace pro rodiny  

 Sociální služby 

 Denní centra / Klubovny 

 Organizace pro pracovní rehabilitaci 

 Místní orgány sociálních služeb 

 Centra služeb pro studenty s duševním onemocněním v rámci vzdělávacích institucí 

 Klíčoví informátoři (např. rodiče, pracovníci péče o duševní zdraví, stávající studenti s 

duševním onemocněním) 

Pokud je to možné, neomezujte se pouze na zdroje uvedené zde; pokuste se využít všechny 

osoby, organizace a úřady, které si určíte v Přehledu zdrojů / Sociální mapě. 

  Partnerství v rámci komunity se většinou tvoří, když hledáte odpovědi na identifikované 

sociální problémy; finanční zdroje pro program PV; nebo postřehy skupiny, organizace či komunity k 

problému nebo krizové situaci. Proto je základem formování partnerství většinou sdílení zdrojů, neboť 

úspěch partnerství tkví v jeho schopnosti přinášet různým skupinám zapojeným v komunitě a v 

procesu jejího vývoje přínosné výsledky (Ornelas & Vargas-Moniz, 2011). 
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Účast zainteresovaných osob komunity / partnerů 

Když začínáte spolupráci se zainteresovanými osobami nebo potenciálními partnery, vždy 

věnujte pozornost následujícím zásadám.  

 Pro implementaci programu PV je komunita ústředním bodem.  

 Zjistěte informace o podporovaném vzdělávání. 

 Zjistěte informace o komunitě. 

 Sdílejte kompetence a zdroje. 

 Práce „s“ spíše než práce „kvůli“. 

 Oceňujte znalosti a zkušenosti studentů. 

 

Klíčové otázky 

 Koho lze pozvat? 

 Kdo další se také zapojuje do pomoci studentům s duševním onemocněním? 

 Jaké jsou zdroje a silné stránky mé organizace? 

 Jaké zdroje potřebujeme, abychom mohli implementovat program PV? 

 

Formální a neformální zainteresované osoby / partneři  

Formální zainteresované osoby nebo partneři komunity jsou organizace, skupiny nebo úřady, 

které zastupují významné instituce, jako je státní správa, školství, zdravotnictví a obchod. Neformální 

zainteresované osoby nebo partneři komunity jsou ty složky komunity, které jsou nejlépe napojené na 

klienty/studenty, tedy například sdružení, rodiny apod. 

 

Analýza zainteresovaných osob a partnerů 

Zainteresované osoby / 

partneři 

Formální Neformální  

Seznam    
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Jaké skupiny, organizace, 

subjekty mají spojitost s 

podporovaným vzděláváním?  

   

Jakou mohou hrát roli?    

Jaký přínos pro ně bude mít, 

když se zapojí?   

   

Jaké existují překážky?    

Jaké mají strategie nebo 

programy? 

   

Jaké zdroje mohou 

poskytnout? 

   

Jak se k nim dostat?    

(Ornelas & Vargas-Moniz, 2011; Wolff, 2010) 

 

3.3 Zhodnocení potřeb 

Pokud chcete implementovat program podporovaného vzdělávání tak, aby byl navržen jako 

relevantní intervence pro konkrétní populaci, je nutné provést zhodnocení potřeb. Zásadní je ujistit se, 

že se klienti budou moci vyjádřit ke službám, které ovlivní jejich budoucnost. Zhodnocení potřeb je 

možné definovat jako metodický, kontinuální proces, který nabízí užitečné informace a znalosti o 

potřebách – v našem případě o potřebách studentů s duševním onemocněním (Unger, 2007; Mowbray 

et al., 2006). 

Hlavním cílem zhodnocení potřeb je pochopit, co už cílová skupina ví a co si myslí, aby bylo 

možné určit, jaké vzdělávací služby jsou třeba. Dalším účelem je zjistit, jak může být program PV pro 

klienty užitečnější a lépe dostupný (McCawley, 2009).  
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Zhodnocení potřeb může váš program obohatit (Mowbray et al., 2006), například takto: 

 Rozhodující informace o oblastech, kde je třeba intervence 

 Efektivita při plánování programu 

 Pomoc s financováním nového programu 

 Určení prioritních potřeb 

 Osobní příběhy studentů mohou být významným svědectvím na podporu programu 

 Může mít politický dosah 

Doporučujeme si před zhodnocením potřeb vtvořit plán a zodpovědět si na otázky co, proč, kdy, kdo, 

kde a jak ohledně vašeho programu (McCawley, 2009): 

 Určete si cíle: Čeho chcete zhodnocením potřeb dosáhnout? 

 Zvolte si cílovou skupinu a zainteresované osoby: Pro koho je váš program určen a jaké 

zainteresované osoby je důležité zapojit? 

 Metoda sběru informací: Jak budete sbírat data a kdo budou respondenti? 

 Analyzujte získané informace: Jak je budete analyzovat? 

 Učiňte rozhodnutí: Co budete dělat s informacemi, které jste získali? 

Při zhodnocování potřeb je možné získávat informace přímo od studentů a doplnit je o 

informace, které již byly sesbírány. Pro shromáždění informací o potřebách studentů můžete použít 

kvantitativní metody, jako třeba dotazník pro studenty, klienty, rodiny a různé zainteresované osoby; 

nebo lze použít kvalitativní metody, jako je fokusní skupina nebo polostandardizovaný rozhovor. 

Když provádíte zhodnocení potřeb, vždy pamatujte na to, že lidé, kteří se zhodnocení účastní, 

odpovídají podle svých potřeb a vytvářejí si očekávání, že program bude existovat (Mowbray et al., 

2006). 

Dalších prospěšných výsledků lze dosáhnout, když provedete zhodnocení potřeb ohledně vývoje 

programu PV (Mowbray et al., 2006): 

 Zjistěte, kdo jsou lidé, kteří mají zájem se do programu PV zapojit.  

 Popište, co budou různé zainteresované osoby, zvláště pak klienti, považovat za faktor úspěchu. 

 Definujte znaky charakteristické pro komunitu, ve které budete program implementovat. 
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Zhodnocení potřeb může odpovídat na následující otázky. Abyste věděli, komu budete služby 

poskytovat, je důležité stanovit si cílovou skupinu. Je třeba znát sociodemografické informace a 

specifické potřeby cílové skupiny. 

 Jaké jsou potřeby nebo problémy komunity nebo studentů? 

 Kolik klientů se studijními cíli v komunitě nebo v prostředí existuje? Z jakých služeb mají 

prospěch?  

 Kolik klientů stále studuje na vyšší odborné škole / univerzitě a kolik studium neúspěšně 

ukončilo?  

Další otázky, které lze vzít úvahu (Nelson & Prilleltensky, 2005), jsou: 

 Jaké zdroje a silné stránky jsou dostupné k vyřešení potřeb nebo problémů?  

 Co lze udělat, abychom vyřešili problémy a uspokojili potřeby? 

Pro dokončení procesu zhodnocení potřeb je důležité si uvědomit, že všechny zainteresované 

osoby by měly mít možnost poskytnout zpětnou vazbu k zjištěným potřebám, aby bylo možné určit, 

jaké jsou v rámci potřeb priority a jaké existují překážky vůči zavedení úspěšného programu PV. Na 

konci procesu zhodnocení potřeb byste si měli sepsat seznam potřeb, obav a bariér, které ovlivní 

implementaci vašeho programu PV (Mowbray et al., 2006). 

 

Kontrolní soupis pro zhodnocení potřeb 

Kroky v procesu zhodnocení potřeb Datum uskutečnění 

Krok 1. Určete si cíle: Čeho chcete zhodnocením potřeb dosáhnout? 

 

 

Krok 2. Zvolte si cílovou skupinu a zainteresované osoby: Pro koho 

je váš program určen a jaké zainteresované osoby je důležité zapojit? 

 

Krok 3. Vytvořte si seznam otázek. 

 

 

Krok 4. Zvolte si metodu/metody sběru informací: Jak budete sbírat 

data a kdo budou respondenti?  
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(Zvažte dotazníky, vyhodnocení lékařských záznamů, fokusní 

skupinu, individuální odborné rozhovory.) 

Krok 5. Analyzujte získané informace: Jak je budete analyzovat? 

 

 

Krok 6. Učiňte rozhodnutí: Co budete dělat s informacemi, které jste 

získali? 

Stanovte priority v rámci potřeb a navrhněte řešení k naplnění potřeb 

a odstranění bariér. 

 

 

McCawley, P. (2009). Methods for conducting an educational needs assessment: Guidelines for 

cooperative extension system professionals. University of Idaho Extension. Dostupné na http://www. 

cals.uidaho.edu/edcomm/pdf/BUL/BUL0870.pdf 

 

3.4 Seznam dostupných/potřebných zdrojů uvnitř a vně institucí vyššího vzdělávání: 

přehled zdrojů a sociální mapa 

Co? 

Soupis dostupné podpory (podpůrných služeb) uvnitř a vně vzdělávací instituce, a to jak oficiální, tak 

neoficiální.  

Proč? 

Kvůli přehledu o veškeré dostupné podpoře tak, aby mohl pracovník podporovaného vzdělávání 

pomoci studentům s psychickými problémy najít podporu (podpůrné služby), které student potřebuje k 

tomu, aby se udržel na škole.  

Kdo? 

Pracovníci podporovaného vzdělávání a veškerá dostupná podpora (podpůrné služby). 

Kdy? 

V začátcích programu podporovaného vzdělávání. Je vhodné seznam pravidelně aktualizovat.  

Kde? 
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Kancelář podporovaného vzdělávání. 

Jak? 

Vyvinuli jsme nástroj, který pomůže studentům s psychickými problémy nalézt podpůrné služby, jež 

potřebují, aby se udrželi na škole, takzvaný přehled zdrojů. Přehled zdrojů vám může pomoci vytvořit 

seznam všech možných forem podpory, ať už uvnitř nebo vně vzdělávací instituce, a to jak oficiálních, 

tak neoficiálních.  

V dokumentu dále naleznete výsledky evropského přehledu zdrojů, který vypracovali čtyři partneři 

projektu ImpulSE. Jedná se o seznam obecně rozšířených druhů podpory. Každá země kromě toho 

bude mít specifické zdroje.  

Přehled zdrojů 

Toto je ukázkový příklad, který má za úkol předvést koncepty, jež jsou podstatné pro přehled 

zdrojů. Byl adaptován z formy užívané původně pro jiné účely (Komunitní akční skupina 

podporovaného vzdělávání, SECAG) a stejně tak můžete i vy jeho základní myšlenky použít pro 

jakýkoli proces plánování. Neváhejte zkracovat tak, jak se vám to hodí. V kontextu vytváření 

programu podporovaného vzdělávání jsou instrukce následující.  

1. Student s duševním onemocněním, pro kterého je služba určena, musí být ve středu 

přehledu. Napište ho do kruhu. Při vyplňování spolupracujte s daným studentem. 

2. Každý obdélník na stránce značí organizaci, službu, program, úřad, jednotlivce nebo 

subjekt, který poskytuje nebo by mohl poskytovat podporu studentům s duševním onemocněním.  

3. Těm, kteří poskytují nebo by mohli poskytovat podporu, říkáme zdroje. Napište jejich 

názvy a jména do obdélníků.  

4. Označte klíčové zdroje (tři až pět hlavních zdrojů).  

5. K šipkám, které směřují ke studentovi, napište, co může reálně od každého zdroje získat. 

Jestli má nezvykle dobré přesvědčovací schopnosti, napište to, o čem doufáte, že to získá.  

6. K šipkám, které směřují ke zdrojům, napište, co podle vás bude muset student s duševním 

onemocněním udělat, aby ke zdroji získal přístup.  

7. Poté, co jste výše uvedené provedli o samotě, proces zopakujte, ale tentokrát si promluvte s 

každým potenciálním zdrojem, abyste zjistili, zda byly vaše domněnky správné. Aktualizujte přehled 
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zdrojů.  

8. Když objevíte další zdroje, připojte je do procesu.  

9. Sepište seznam zdrojů a detailněji je popište.  

 

Zdroje lze najít v rámci: 

 Sektoru vzdělávání 

 Sektoru péče o duševní zdraví 

 Klientských organizací 

 Organizací zaměřených na rodinu 

 Organizací sociálního zabezpečení 

 Profesních organizací 

 Komunitních organizací 

 A dalších 
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Mapa zdrojů 
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Zdroje v rámci vzdělávání8 

Přehled 

 Uvnitř vzdělávací instituce Vně vzdělávací instituce 

Oficiální  

 Zaměstnanci přidružených 

vzdělávacích služeb 

 Učitelé/lektoři  

 Školní psycholog 

 Studijní oddělení 

 Poradenské centrum pro 

studenty s handicapem a 

specifickými vzdělávacími 

potřebami 

 Studentská rada 

 Studijní poradce 

 Školní doučování 

 

 Odborné centrum podporovaného 

vzdělávání 

 Telefonní linka důvěry 

 Praktický lékař / školní lékař 

 Psychologické a psychiatrické 

ambulance 

 Služby péče o duševní zdraví 

 Státní organizace pro 

handicapované  

 Poskytovatelé finanční podpory 

Neoficiální  

 Spolužáci 

 Podpůrná skupina 

 

 

 Svépomocné skupiny 

 Rodina 

 Přátelé 

 Program study-buddy 

 Klientské organizace a 

organizace pacientů 

Tabulka 3.1. Soupis zdrojů 

 

                                                                 
8 V jednotlivých zemích se může situace a existence uvedených zdrojů lišit. 
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Oficiální 

Zaměstnanci přidružených vzdělávacích služeb 

Zaměstnanci sekretariátu, knihoven a správní zaměstnanci často znají studenty poměrně dobře. 

Kontakt s těmito členy fakulty se často liší od kontaktu s učiteli nebo lektory. Jak moc jsou 

zaměstnanci přidružených vzdělávacích služeb ve styku se studenty, závisí na tom, jak přistupují ke 

své práci a jakou mají osobnost. Přátelská podpora ze strany těchto lidí může studentovi pomoci cítit 

se lépe, ale pokud má závažné psychické problémy, může být nutné kontaktovat lékaře nebo 

specializovaného sociálního pracovníka.  

 

Učitelé/přednášející/lektoři 

Kromě výukové role mají učitelé a lektoři také obecnější podpůrnou roli. Mnoho studentů s 

nimi probírá své osobní problémy. Promluvit si s někým může pomoci, ale bývá to prospěšné také 

proto, že učitel nebo lektor může studentovi udělit radu ohledně následků, které z problému vyplývají 

pro studium. Studenti však musí mít na paměti, že učitelé a lektoři nejsou pracovníci péče o duševní 

zdraví. Kromě toho jsou nezřídka velmi zaneprázdnění, takže mohou při vážných psychických 

problémech poskytnout podporu jen do určité míry. Může však pomoci, když student učitele/lektora o 

své situaci pravidelně informuje. Učitel/lektor může studenta odkázat na podpůrné služby nebo mu 

rovnou domluvit schůzku.  

 

Školní psycholog 

V případě, že méně specializované formy podpory neposkytují dostatečnou pomoc, může být 

vhodné obrátit se na psychologa, který je ve spojení se vzdělávací institucí (ne každá vzdělávací 

organizace má školního psychologa). Psycholog často velkou měrou pomůže sám, ale může také 

studenta odkázat na další sociální pracovníky podle jeho potřeb.  

 

Poradenské centrum pro studenty s handicapem a specifickými vzdělávacími potřebami 

Některé vzdělávací instituce mají vlastní poradenské centrum pro studenty s handicapem. Tyto 

služby byly původně zaměřené spíše na tělesná postižení než na duševní onemocnění. Pomalu však 
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narůstá soustředění právě na duševní onemocnění. Poradenská centra pro studenty s handicapem 

většinou nenabízejí terapii, ale praktickou pomoc při řešení problémů. Pomoc se zaměřuje především 

na:  

- podporu jedince 

- uzpůsobení vzdělávacího prostředí 

Podpora jedince může zahrnovat jednání o problémech; poskytnutí počítače, aby bylo 

usnadněno využití studijních schopností; někoho, kdo bude studentovi na hodinách psát poznámky; 

někoho, kdo studentovi pomůže přijít do školy; nebo někoho, kdo bude vyjednávat s učiteli například 

o tom, aby poskytli studentovi více času u zkoušky.  

Změny vzdělávacího prostředí mohou zahrnovat dostupnost tichého okolí; možnost 

kombinovaného studia; nebo možnost skládat zkoušku v tiché místnosti. 

 

Studentská rada 

Studentské rady studentům často nabízejí diskrétní poradenství zdarma, například co se týče 

dluhů, ubytování nebo problémů spojených se studiem a administrativou. Studenti mohou často do 

studentské rady přijít kdykoli během úředních hodin. Pomohou jim zde s hledáním dostupných 

podpůrných služeb a získáváním informací o zdrojích, které jsou jim k dispozici. Některé studentské 

rady mají speciální pracovní skupiny studentů s handicapem.  

 

Studijní poradce 

Na mnoha školách jsou studijní poradci, kteří poskytují podporu, pokud se během studia 

vyskytnou problémy. Často existuje studijní poradce, který se specializuje na studenty s handicapem. 

S některými záležitostmi je možné jít za studijním poradcem nebo za lektorem. Pokud je to možné, 

vyplatí se kontaktovat tyto pracovníky ještě před začátkem studia.  

 

Školní doučování (organizované nebo od spolužáka)  

Speciální výuka přizpůsobuje intervenční plány doučování studentovým specifickým 

potřebám. Používá vyučování jednoho učitele na jednoho studenta, výuku v malých skupinkách, 
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psanou formu, verbální formu a formu výuky na počítačích. Tato pomoc je nabízena studentům, kteří 

potřebují (pedagogickou/didaktickou) podporu.  

 

Neoficiální 

Spolužáci 

Podpora od ostatních studentů, ať už to jsou přátelé, nebo ne, může pomoci. Může se týkat 

studentů, kteří chodí do stejného ročníku nebo kteří bydlí na stejné koleji a už si pravděpodobně 

všimli, že se něco děje. Je možné, že spolužák má nápad, co dělat pro vyřešení problémů. Někdy je 

tento názor v rozporu s tím, co si myslí student s duševním onemocněním. Také se může stát, že 

student nechce určité věci se spolužákem sdílet (přiznat mu své problémy). Není zaručena důvěrnost 

informací. Někdy se student s psychickými problémy bojí zatěžovat spolužáka, protože si myslí, že má 

beztak dost starostí. Někdy se spolužáci sami spontánně nabídnou jako dobrovolní poskytovatelé 

podpory. Jejich pomoc může být velmi cenná; avšak když je potřeba podpory příliš velká, je nutné 

vyhledat odbornou pomoc. 

 

Podpůrná skupina studentů s duševním onemocněním 

Podpůrná skupina nabízí podporu studentům s duševním onemocněním například formou 

výměny zkušeností, vzájemné podpory a studijními tipy. Tento reciproční kontakt je pro mnoho 

studentů s psychickými problémy zdrojem pochopení, přijetí, podpory a informací. Podpůrná skupina 

je místem, kde jsou hlavní porozumění a podpora, ne každodenní nepříjemnosti. Díky výměně zážitků, 

podpoře a vzájemnému poskytování rad studenti s duševním onemocněním pomáhají sami sobě i sobě 

navzájem stát se do budoucna silnějšími a odolnějšími a nechat minulost za sebou. Podpůrná skupina 

studentů s duševním onemocněním pomáhá, protože:  

- přechod od života psychiatrického pacienta k ‚normálnímu‘ životu na vysoké škole může 

představovat velikou změnu.  

- studenti s duševním onemocněním mají často otázky a pochybnosti, které by rádi probrali s lidmi v 

podobné situaci. 

- podpůrná skupina jim dává pocit, že nejsou sami.  
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Zdroje vně vzdělávacích institucí 

Oficiální 

Telefonní linka důvěry 

Telefonní linky důvěry nabízejí možnost vést s někým důvěrný rozhovor v době, kdy ostatní 

služby nejsou dostupné (v noci a o víkendech). Volající se může rozhodnout, že zůstane v anonymitě. 

Někdy může takový rozhovor o problémech pomoci. Linka důvěry může také poskytnout informace a 

rady ohledně jiných podpůrných služeb.  

 

Svépomocné skupiny 

Svépomocné skupiny jsou organizace, v nichž nabízejí pomoc lidé, kteří mají zkušenosti s 

podobnými problémy. Podpora se může týkat deprese, sexuálního napadení, závislosti, poruch příjmu 

potravy atd. Je možné zde mluvit o svém problému a zjistit, jak se s podobnou situací vyrovnávají 

ostatní.  

 

Praktický lékař / školní lékař 

Praktický nebo školní lékař neřeší jen vážné fyzické nebo psychické problémy. Je otevřený i 

dalším životním problémům. Většina lékařů je ochotná diskutovat o jakémkoli problému, který pacient 

nadnese. Lékaře je většinou možné navštívit narychlo. Vše, o čem spolu mluvíte, je samozřejmě 

důvěrné. Potenciální výhodou může být, že tento odborník nemá nic společného se školou.  

Studenti se někdy bojí, že když půjdou se svými problémy k lékaři, budou mít v záznamech 

napsáno, že trpí duševním onemocněním. Avšak i když je taková diagnóza stanovena, existuje 

dostatek bezpečnostních opatření, aby tato informace zůstala důvěrná.  

Když člověk s akutními psychickými problémy rychle požádá o pomoc, může tím předejít 

spoustě trápení. Když je třeba specializovanější psychologická nebo psychiatrická pomoc, může lékař 

pacienta doporučit k dalším odborníkům. Lékaři také mohou poskytovat obecné informace a 

doporučení svépomocným skupinám. Kromě toho může lékař předepsat léky proti úzkosti, depresi, 

nespavosti apod.  

 



117 
 

Služby péče o duševní zdraví 

Služby péče o duševní zdraví pomáhají lidem s duševními poruchami (duševní chorobou nebo 

problémy s duševním zdravím) a léčí je v komunitě, pokud je to možné, nebo v případě potřeby na 

psychiatrické klinice či v léčebně. Škála (komunitních) služeb péče o duševní zdraví se liší podle 

země, v níž jsou služby poskytovány. Služby mohou provozovat státní organizace nebo odborníci na 

péči o duševní zdraví, tedy psychiatři, psychologové, psychoterapeuti, psychiatrické sestry, sociální 

pracovníci a pracovní terapeuti.  

 

Psychologické a psychiatrické ambulance a další praxe 

Psychologické a psychiatrické ambulance nebývají zdarma, ale někdy jsou částečně či zcela 

hrazeny ze zdravotního pojištění. Lékaři pracují na základě různých přístupů. Mohou se zaměřovat na:  

- propojování zážitků z minulosti s těmi současnými. 

- všímání si zažitých vzorců myšlení a chování. 

- práci s technikami pro řešení problémů. 

Někdy kombinují několik přístupů. Úspěch často určuje vztah mezi klientem a lékařem. Když tedy 

nejste spokojeni s přístupem jednoho lékaře, nebojte se vyzkoušet jiného. Mezi sociálními pracovníky 

jsou bohužel někteří s falešnou kvalifikací: je tedy dobré ověřit si, že je odborník profesně uznáván. 

 

Státní organizace pro handicapované 

Jedná se o odborná centra pro podporu a podněcování integrace lidí s handicapem do 

komunity. Existují specifické organizace pro handicapované, které v rámci postsekundárního 

vzdělávání podporují mladé dospělé s handicapem v úspěšném studiu oboru podle jejich volby. 

Ukazují, co je pro studenty důležité, a ve snaze vyvolat změnu smýšlení proměňují tato témata v 

možnosti, které by mohla vzdělávací instituce nabídnout. Vytvářejí nástroje, které mají studentům i 

vzdělávacím institucím pomoci vyřešit problémy. Jsou také službou a poskytovatelem informací pro 

vzdělávací instituce. Tyto organizace zodpovídají dotazy ohledně podpory ze strany vzdělávacích 

institucí a poskytují kurzy pro zlepšení odbornosti v rámci těchto institucí.   
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Poskytovatelé finanční podpory 

Studenti s duševním onemocněním mohou žádat o mnoho příspěvků. Níže naleznete přehled 

možných opatření a příspěvků.  

 

Studentská půjčka 

Má student kvůli neschopnosti pracovat nebo kvůli zvláštním podmínkám studijní odklad? V 

některých případech může požádat o speciální příspěvek. Většinou o tento příspěvek musí požádat 

společně se studijním poradcem a po konzultaci s ním.  

 

Zákon o pomoci v invaliditě pro mladé zdravotně postižené 

Zákon o pomoci v invaliditě pro mladé zdravotně postižené je zákon pro osoby, které od mládí 

trpí handicapem nebo chronickou nemocí a potřebují pomoc s nalezením a udržením placeného 

zaměstnání. V různých zemích má tento zákon různé názvy. Zdravotně postižení mladí lidé mohou 

požádat o příspěvek, pokud nejsou schopni pracovat nebo si prací nevydělají dost peněz.  

Tento zákon se soustředí především na získání a udržení zaměstnání, ne na vzdělání. 

Legislativa a předpisy upravující studium osob se zdravotním postižením se neustále mění.  

 

Nevládní organizace (sociální služby)  

Nevládní organizace poskytují individualizovanou dlouhodobou pomoc či podporu ve formě 

podporovaného vzdělávání, sociální rehabilitace, podporovaného zaměstnávání, chráněného bydlení, 

smysluplných denních aktivit a informací. V oblasti vzdělávání mohou nevládní organizace 

poskytnout obecnou podporu a pomoci tak studentům dosáhnout jejich cílů – řešení praktických 

záležitostí, asistence a doprovod, jednání s institucemi, denní režim, studium, běžný život, finance, 

koordinace dalších zdrojů, doporučení navazujících služeb, podpora rodiny a příbuzných, zpětná vazba 

a psychologická podpora.  

 

Peer support (tzv. Peer podpora) 

Peer support je iniciativa, v rámci níž se kolegové, členové svépomocných organizací a další 
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scházejí jako sobě rovní, aby si vzájemně poskytli pomoc. Peer support se liší od ostatních forem 

sociální podpory v tom, že jejím zdrojem je člověk v podobné situaci, který se v zásadních aspektech 

podobá příjemci podpory; jejich vztah je proto rovnocenný. Takový člověk je v pozici, kdy může 

poskytovat pomoc díky relevantní zkušenosti: „zná to“ a může se vztahovat k těm, kdo jsou nyní v 

podobné situaci. Peer support je klíčovým konceptem v přístupu recovery a ve službách orientovaných 

na klienta. Ve vzdělávání se týká studentů s duševním onemocněním, kteří se vzájemně podporují, a 

snižuje související stigma a diskriminaci ve vzdělávacích institucích.  

 

Neoficiální 

Rodina 

Studenti často pro pomoc s psychickými problémy chodí nejprve za rodinou. Rodinní 

příslušníci je dobře znají, mají o ně zájem, dokáží projevit empatii a pochopení a dokáží je povzbudit. 

Mohou ale také zastávat názor, s nímž student nesouhlasí. Případně se může stát, že student nechce se 

svou rodinou sdílet vše.  

Někdy problémy souvisejí s rodinnou situací a pak bývá lepší promluvit si o nich s někým 

zvenčí. Každý student se musí sám rozhodnout, co mu může rodina v jeho konkrétní situaci nabídnout. 

 

Přátelé 

Když studenti procházejí těžkým obdobím, jsou přátelé cenným a často využívaným zdrojem 

podpory. Znají studenta a jeho situaci a mohou ho povzbudit a projevit porozumění. Někdy je však 

třeba více, než co mohou přátelé nabídnout. Mohou být v situaci příliš angažovaní a mít vlastní názor 

na to, co by měl student dělat. Někdy nechce student svým přátelům říkat vše a neexistuje zde záruka 

důvěrnosti. Někdy se student bojí, že by po svých přátelích žádal příliš, a ti mají navíc někdy svých 

starostí dost.  

Výše uvedené však v žádném případě neznamená, že by student neměl požádat své přátele o 

radu. Výzkumy ukazují, že otevřenost v přátelství má pozitivní vliv na psychické zdraví. Je však třeba 

zvážit, co vše s přáteli probírat (co jim přiznat) a do jaké míry využít jejich podpory.  
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Program study-buddy 

Program study-buddy využívá dobrovolníky (studenty), jež chtějí pomoci (jiným,budoucím) 

studentům, kteří by kteří by sami měli z jakéhokoli důvodu problémy. Buddy je student, který chce 

část jednoho dne v týdnu pomáhat spolužákovi se studiem. Jedná se o společné studium, společné 

vymýšlení toho, jak studium nejlépe naplánovat a společný oběd v menze atp. Je důležité, aby spolu 

oba zúčastnění chtěli být a považovali to za užitečné.  

 

Klientské organizace a organizace pacientů 

Ve většině zemí existují národní a regionální pacientské/klientské organizace. Tyto regionální 

platformy jsou tvořeny místními pacientskými/klientskými organizacemi a odbory národních 

pacientských/klientských organizací. Jejich cílem je zastupovat zájmy klientů, poskytovat jim 

informace, nabízet služby pro podávání stížností a zvyšovat kvalitu.  

Platformy pro klienty péče o duševní zdraví jsou součástí těchto pacientských/klientských 

organizací. Skládají se ze zájmových skupin lidí a pro lidi, kterým v každodenním sociálním 

fungování brání nebo je omezují psychické a psychosociální potíže a/nebo problémy se závislostí. V 

rámci klientské platformy vzájemně spolupracují klientské organizace, rodinné organizace a klientské 

rady péče o duševní zdraví a snaží se zlepšit pozici osoby, která žádá o pomoc, a jejího sociálního 

prostředí. Jednou ze složek takových klientských platforem je středisko pro informace a zodpovídání 

dotazů ohledně duševního zdraví: jedná se o centrální informační středisko se širokým spektrem 

informací o duševním zdraví. Studenti s psychickými problémy mohou tyto informace využít také k 

tomu, aby se zorientovali v mnoha dostupných službách a možnostech. Klientská platforma slouží 

široké cílové skupině – v rámci svých aktivit a své práce nerozlišuje, jakou psychickou potíž, problém, 

chorobu, diagnózu, postižení nebo handicap člověk má.  

 

 

3.6  Komunikační plán 

Zásady networkingu a komunikace o podporovaném vzdělávání 

Pro trvalé rozšiřování podporovaného vzdělávání není důležité jen to, aby účastníci projektu 
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ImpulSE prozkoumávali myšlenky prezentované zde: stejně důležité je, aby podporované vzdělávání 

mohlo počítat s dostatečnou podporou uvnitř i vně vlastních organizací. Týká se to nejen pracovníků a 

vedení, ale také studentů, sociální sítě, dobrovolníků a dalších relevantních organizací. 

Je důležité, aby všechny tyto skupiny dobře fungovaly ve spolupráci s podporovaným 

vzděláváním, a je zásadní to v rámci organizace implementovat a zajistit. Aby byly zainteresované 

osoby o podporovaném vzdělávání informované, je nutná komunikace o tématu, protože o čem se 

neví, nemůže být oceněno.  

Komunikační vzorec je nástroj, který se systematicky zabývá komunikací. Vzorec indikuje: 

 Které cílové skupiny / zainteresované osoby jsou pro podporované vzdělávání důležité.  

 Do jaké míry jsou tyto cílové skupiny / zainteresované osoby důležité. 

 Jaké jsou jejich stávající znalosti o podporovaném vzdělávání, jejich postoje a chování vůči 

němu.  

 Co je třeba změnit. 

 Jak toho lze dosáhnout. 

 

Při vyplňování komunikačního vzorce postupujte následovně.  

1. Udělejte výčet všech cílových skupin / zainteresovaných osob, které jsou pro podporované 

vzdělávání důležité. Vezměte v úvahu jak interní, tak externí cílové skupiny.  

 

2a. Vyberte šest nejdůležitějších cílových skupin / zainteresovaných osob a popište jejich 

referenční rámec. 

 

2b. Pokuste se co nejlépe odhadnout současné znalosti (z), postoj (p) a chování (ch) cílové 

skupiny vzhledem k podporovanému vzdělávání. Rozlišujte mezi nimi.  

 

ZNALOSTI 

z = -   cílová skupina nemá o podporovaném vzdělávání žádné znalosti 

z = -/+   cílová skupina má obecné znalosti 
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z = +   cílová skupina má detailní znalosti 

POSTOJ 

p = -   cílová skupina má k podporovanému vzdělávání negativní postoj 

p = -/+  cílová skupina má neutrální postoj  

p = +   cílová skupina má pozitivní postoj  

CHOVÁNÍ 

ch = -  cílová skupina se snaží podporovanému vzdělávání zabránit  

ch = -/+  cílová skupina se vzhledem k podporovanému vzdělávání chová neutrálně 

ch = +   cílová skupina se v podporovaném vzdělávání aktivně angažuje 

 

3. Nyní stejně jako předtím určete, jakých znalostí (z), postojů (p) a chování (ch) vzhledem k 

podporovaném vzdělávání byste rádi u cílové skupiny dosáhli. V komunikačním vzorci to představuje 

‚cíl‘. 

 

4. Sepište si pro různé cílové skupiny seznam témat:  

* o nichž by měla mít více znalostí 

* k nimž by měla mít pozitivní/pozitivnější postoj 

* v nichž by se měla aktivně angažovat. 

 

Mohou vás například napadnout následující témata. 

a. Proč podporované vzdělávání?  

b. Jaký je cíl podporovaného vzdělávání?  

c. Kdo se podílí na (našich) službách podporovaného vzdělávání?  

d. Jak podporované vzdělávání funguje?  

e. Jak lze podporované vzdělávání zřídit?  

f. Jaký je výsledek podporovaného vzdělávání? 

g. … a podobně.  
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5. Udělejte to pro každou cílovou skupinu zvlášť.  

 

6. U každé cílové skupiny si poznačte, jaké prostředky můžete použít, abyste dosáhli 

komunikačních cílů.  

 

Například:  

 písemné prostředky 

 verbální prostředky 

 audiovizuální prostředky 

(Viz přílohy.) 

 

7. Pro implementaci komunikačních aktivit ohledně podporovaného vzdělávání je také 

důležité určit si frekvenci, čas a místo: 

 Kdy? 

 Jak často? 

 Kde? 

 

8. Kdo je vysilatelem sdělení? 

 Vedení 

 Pracovník 

 

9. Jaké mají příjemci sdělení možnosti zpětné vazby? 

Tento systematický přístup vám pomůže držet komunikaci pevně v rukou. 

 

Soupis cílových skupin (národních i mezinárodních) 

Číslo Cílová skupina / Zainteresovaná osoba 

 Organizace: 
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 Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 Organizace: 



125 
 

 

 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

 

Organizace: 

Kontaktní osoba: 

E-mail: 

 

 

Referenční rámec nejdůležitějších národních a mezinárodních cílových skupin  

 

Cílová 

skupina 

Popis referenčního rámce + současné znalosti, postoje a chování 

1. 

 

 

 

 

 

2. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 
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Komunikační vzorec    Správné prostředky ve správný čas pro správnou cílovou skupinu 

Cílová skupina 

 

 

 

Cíl 

(požadované 

znalosti, postoje 

a chování) 

 

 

 

 

Sdělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační 

prostředky  

 

Frekvence 

+ 

Načasování 

(kdy) 

+  
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Kde 

 

 

 

Vysilatel 

 

 

Možnosti 

zpětné vazby 
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Účel a využití verbálních prostředků Správný prostředek pro každou cílovou skupinu 

 

Prostředek 

 

 

Informace 

 

Změna postoje 

 

Změna chování 

Pracovní schůzka  X X 

Prezentace X X  

Velké shromáždění X X  

Konzultační hodina  X X 

Kontakt tváří v tvář  X X 

Setkání  X X 

Helpdesk  X X 

Putovní 

propagační kampaň 

 X  

Kurz/školení   X 

Pracovní oběd  X  

Workshop   X 

    

 

 

Účel a využití písemných prostředků Správný prostředek pro každou cílovou skupinu 

 

Prostředek 

 

 

Informace 

 

Změna postoje 

 

Změna chování 

Memorandum X X  

Bulletin/newsletter X X  

Dopis X X  

Zaměstnanecký časopis X X  



130 
 

Brožura X X  

Noviny X   

Zpráva X   

Manuál X   

Poznámky X   

E-maily X   
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Účel a využití audiovizuálních prostředků Správný prostředek pro každou cílovou skupinu 

 

Prostředek 

 

 

Informace 

 

Změna postoje 

 

Změna chování 

Telefonická konzultace  X X 

DVD X X  

Film X X  

Televizní zprávy X X  

Facebook X X  

Twitter X X  

Skupina na LinkedIn X X  

Intranet X X  

    

 

3.7 Informační brožury 

Informační brožury poskytují informace o podporovaném vzdělávání, jež jsou relevantní pro 

zainteresovanou osobu, která je jejich příjemcem. Brožury odpovídají na otázku: proč bych se jako 

student, klient, rodinný příslušník, učitel / zaměstnanec školy, tvůrce politiky, pracovník péče o 

duševní zdraví měl zajímat o podporované vzdělávání? 

Dostupné jsou následující brožury: 

3.7.1 Informace pro studenty 

3.7.2 Informace pro klienty 

3.7.3 Informace pro rodinné příslušníky 

3.7.4 Informace pro učitele / zaměstnance škol 

3.7.5 Informace pro tvůrce politiky: vedení vyšších odborných škol a univerzit 

3.7.6 Informace pro pracovníky v oblasti péče o duševní zdraví 

3.7.7 Informace pro tvůrce politiky: vedení organizací zabývajících se péčí o duševní zdraví 
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3.8  Kompetence pracovníků 

Jaký je dobrý pracovník PV? Je možné izolovat a/nebo kvantifikovat prvky, které jsou k tomu 

potřeba? Jaká je minimální požadovaná formální kvalifikace? Sdružení projektu ImpulSE se zatím na 

definici potřebné formální kvalifikace zaměstnanců PV nesoustředilo.  

Pracovníci PV z členských zemí sdružení vycházejí z širokého spektra povolání a vzdělání. 

Ačkoli se v budoucnu můžeme dočkat vytvoření formálního vzdělání pro získání kompetencí 

pracovníka PV, zatím pokračujeme dál za předpokladu, že pomáhající vztahy orientované na recovery 

mohou být vytvářeny a udržovány poradci s různým profesním pozadím. Pro službu PV je výhodou, 

pokud má v organizaci členy, kteří mají velkou profesní autoritu, neboť taková autorita je často 

klíčová pro spolupráci s partnery a také při vyjednávání o statusu služby PV se zákonodárci.  

Sdružení se těmito otázkami zabývá již od počátků projektu ImpulSE a provedlo 

brainstorming s cílem definovat atributy vlastní pracovníkovi PV. Výsledkem je následující seznam.  

 

 Partnerský postoj 

(1) „Nic se nerozhoduje o nás bez nás.“ Podporuje účast na všech procesech.  

(2) Zaměřuje se na nezávislost; je proaktivní a orientovaný na proces.  

(3) Odváží se chovat neformálně, odhalit něco ze sebe, je sebeironický a chová se sympaticky. 

(4) Je emočně přístupný. 

 

 Dovednosti partnerství 

(1) Klade dotazy, poslouchá a bezprostředně adekvátně reaguje. 

(2) Spolupracuje, sdílí pravomoci. 

(3) Navazuje spojení / vztahuje se ke klientovi a sdílí zážitky skrze otevřenou komunikaci. 

(4) Uplatňuje komplexní přístup; nepřehlíží témata, o kterých chtějí studenti mluvit. 

 

 Má znalosti o:  
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(1) Vzdělávacím systému.  

(2) Zdravotnickém systému a systému sociálního zabezpečení.  

(3) Technikách koučování a poradenství.  

(4) Nástrojích pro zkvalitnění studia.  

(5) Možnostech integrace do komunity.  

(6) Zdrojích péče o duševní zdraví nad rámec tradičních léčebných přístupů.  

(7) Handicapu cílové skupiny. 

(8) Výzkumu podporovaného vzdělávání. 

 

 Dovednosti spolupráce  

(1) Schopnost stavět mosty za účelem integrace do komunity.  

(2) Schopnost provádět networking.  

(3) Schopnost lobbovat a vyjednávat. 

 

 Postoje v souladu s podporovaným vzděláváním 

(1) Vzbuzuje naději.  

(2) Má respekt ke klientovi.  

(3) Používá přístup zmocnění (empowerment) a pragmatismus orientovaný na řešení.  

(4) Poskytuje trpělivou, tolerantní a empatickou podporu. 

 

 Dovednosti podporovaného vzdělávání 

(1) Pomáhá s výběrem studijního cíle podle klientových preferencí. 

(2) Pomáhá s nastoupením studijního cíle podle klientových preferencí. 

(3) Pomáhá udržet studijní cíl podle klientových preferencí. 

(4) Rozpozná zranitelnost a známky relapsu. 

 

Podporované vzdělávání prezentujeme jako službu založenou na lidských právech a 

orientovanou na zotavení role. Pro úspěšný proces podporovaného vzdělávání je naprosto zásadní 
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vztah mezi pracovníkem a studentem. Vztah, který se vyvine mezi pracovníkem a jedincem, jenž 

přijímá pomoc, je součástí účinnosti mnoha intervencí v rámci PV. Pracovník může proces usnadnit 

tím, že je kvalifikovaným posluchačem, který je navíc empatický a projevuje respekt. Díky tomu, že se 

angažuje a vytváří se studentem spojení, zvyšuje šance, že proces PV studentovi pomůže dosáhnout 

stanovených studijních cílů. Téma důležitosti vztahu, který vede k úspěšné pomoci a dobrým 

studijním výsledkům, je v rámci behaviorálních věd jedním z nejčastěji zkoumaných. Implementace 

procesu podporovaného vzdělávání vyžaduje pracovníka kvalifikovaného v mezilidských vztazích 

(Anthony & Farkas, 2009, s. 13, adaptováno pro podporované vzdělávání). 

 

 

  



135 
 

3.9 Školení zaměstnanců 

 

Úvod 

V rámci projektu ImpulSE byla vytvořena série jednodenních školicích kurzů, které pokrývají 

množství témat souvisejících s podporovaným vzděláváním. 

1. Úvod do podporovaného vzdělávání 

2. Výběr a nastoupení standardního vzdělávání: Přípravný kurz 

3. Udržení standardního vzdělávání: Schopnosti a podpora 

4. Přiznání okolí: Říct, či neříct 

5. Implementace podporovaného vzdělávání 

 

Naším cílem je seznámit účastníky s podporovaným vzděláváním a nabídnout jim kvalitní školicí 

kurzy zabývající se hlavními tématy podporovaného vzdělávání. Tato brožura poskytuje detailní popis 

jednotlivých kurzů, a to včetně účelu, cílů, obsahu a praktických informací o cílové skupině, vstupních 

požadavcích, místě konání apod.  

 

Všeobecné informace 

Cílová skupina 

Školicí kurzy jsou určené pro odborníky, kteří se chtějí o podporovaném vzdělávání dozvědět 

více, pro odborníky, kteří pracují v programu podporovaného vzdělávání nebo s mladými lidmi s 

duševním onemocněním, jež se chtějí vrátit do školy nebo se na ní udržet.  

 

Čas konání a délka kurzu 

Šest kontaktních hodin a jedna hodina na oběd. Školicí kurz začíná v 9.30 a končí v 16.30.  

 

Místo konání 

Školicí kurz se bude konat v sídle organizace, která o něj požádala. Kurzy s otevřenou 

registrací se budou konat v sídle některého z partnerů projektu ImpulSE v České republice, 



136 
 

Nizozemsku, Norsku a Portugalsku.  

 

Profil přednášejících 

Všechny školicí kurzy vedou odborníci na podporované vzdělávání, kteří se na denní bázi 

věnují péči o duševní zdraví a/nebo vzdělávání, takže budou moci poskytnout praktické zkušenosti z 

první ruky.  

 

Jazyk 

Školicí kurzy organizované v České republice, Nizozemsku, Norsku nebo Portugalsku se 

konají v češtině, nizozemštině, norštině a portugalštině. Kurzy organizované v jiných zemích jsou v 

angličtině. 

 

Poplatky 

Dle dohody, v závislosti na zemi, která kurz pořádá. U firemních školicích kurzů je 

organizátor zodpovědný za přednáškovou místnost, vybavení a oběd / čaj a kávu. Organizátor také 

hradí náklady na cestu a ubytování školitele.  

 

Kontaktní informace 

Nizozemsko: Odborné centrum podporovaného vzdělávání. Karola Nap, 

e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl  

Česká republika: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz   

Norsko: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no   

Portugalsko: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt  

 

  

mailto:j.k.nap@pl.hanze.nl
mailto:ledovec@ledovec.cz
mailto:Evan.Toft@sib.no
mailto:lucia.oliveira@aeips.pt
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3.9.1 Výcvikový kurz 1: Úvod do podporovaného vzdělávání 

Účel  

Zvýšit mezi účastníky znalosti filozofie, procesu a aktivit podporovaného vzdělávání. 

 

Cíle 

1. Popsat klíčové koncepty podporovaného vzdělávání. 

2. Popsat proces a aktivity podporovaného vzdělávání. 

3. Procvičit části aktivit podporovaného vzdělávání. 

 

Obsah 

Workshop se zaměří na 

• Filozofii, poslání a principy podporovaného vzdělávání 

• Cílovou skupinu podporovaného vzdělávání 

• Výběr standardního vzdělání 

• Nastoupení standardního vzdělání 

• Udržení standardního vzdělání 

 

Čas konání a délka kurzu 

Šest kontaktních hodin a jedna hodina na oběd. Školicí kurz začíná v 9.30 a končí v 16.30. 

 

Cílová skupina 

Tento školicí kurz je určen pro odborníky, kteří se chtějí o podporovaném vzdělávání dozvědět 

více, pro odborníky, kteří pracují v programu podporovaného vzdělávání nebo s mladými lidmi s 

duševním onemocněním, jež se chtějí vrátit do školy nebo se na ní udržet.  

 

Vstupní požadavky 

Žádné. 

Hodnocení 
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Žádné formální hodnocení. Pro získání certifikátu o absolvování kurzu je povinná přítomnost 

po celou dobu konání. 

 

Přihlašování 

U kurzů s otevřenou registrací by uchazeči měli kontaktovat koordinátora kurzu a projevit tím 

svůj zájem.  

 

Kontaktní informace 

Nizozemsko: Odborné centrum podporovaného vzdělávání. Karola Nap, 

e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl  

Česká republika: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz   

Norsko: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no   

Portugalsko: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt 

  

mailto:j.k.nap@pl.hanze.nl
mailto:ledovec@ledovec.cz
mailto:Evan.Toft@sib.no
mailto:lucia.oliveira@aeips.pt
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3.9.2 Výcvikový kurz 2: Výběr a nastoupení standardního vzdělávání  

Kurz kariérního poradenství 

Účel  

Zvýšit mezi účastníky znalosti o tom, jak pomoci (mladým) lidem s duševním onemocněním, 

kteří neúspěšně ukončili studium, aby se vrátili do školy.  

 

Cíle 

1. Popsat klíčové koncepty fáze ‚výběru a nastoupení‘ v procesu podporovaného vzdělávání. 

2. Popsat přípravný kurz.  

3. Procvičit části přípravného kurzu. 

4. Iniciovat přípravný kurz. 

 

Obsah 

Tento školicí kurz se zaměří na:  

 Fáze ‚výběru a nastoupení‘ 

 Přípravný kurz 

 

Čas konání a délka kurzu 

Šest kontaktních hodin a jedna hodina na oběd. Školicí kurz začíná v 9.30 a končí v 16.30. 

 

Cílová skupina 

Tento školicí kurz je určen pro odborníky, kteří pracují v programu podporovaného vzdělávání 

nebo s mladými lidmi s duševním onemocněním, jež se chtějí vrátit do školy nebo se na ní udržet. 

 

Vstupní požadavky 

Uchazeči o kurz musí mít absolvovaný školicí kurz Úvod do podporovaného vzdělávání. 

Hodnocení 
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Žádné formální hodnocení. Pro získání certifikátu o absolvování kurzu je povinná přítomnost 

po celou dobu konání. 

 

Přihlašování 

U kurzů s otevřenou registrací by uchazeči měli kontaktovat koordinátora kurzu a projevit tím 

svůj zájem. 

 

Kontaktní informace 

Nizozemsko: Odborné centrum podporovaného vzdělávání. Karola Nap, 

e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl  

Česká republika: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz   

Norsko: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no   

Portugalsko: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt 

 

  

mailto:j.k.nap@pl.hanze.nl
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mailto:lucia.oliveira@aeips.pt
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3.9.3 Výcvikový kurz 3: Udržení standardního vzdělávání  

Účel 

Zvýšit znalosti účastníků o tom, jak pomoci (mladým) lidem s duševním onemocněním, aby se 

udrželi na škole.  

 

Cíle 

1. Popsat klíčové koncepty fáze ‚udržení‘ v procesu podporovaného vzdělávání. 

2. Popsat podpůrné nástroje pracovníka PV. 

3. Procvičit si části aktivit ‚udržení‘ (úspěch a spokojenost; dovednosti a podpora). 

 

Obsah 

Tento školicí kurz se zaměří na 

 Fázi ‚udržení‘. 

 Úspěch a spokojenost. 

 Dovednosti a podporu. 

 

Čas konání a délka kurzu 

Šest kontaktních hodin a jedna hodina na oběd. Školicí kurz začíná v 9.30 a končí v 16.30. 

 

Cílová skupina 

Tento školicí kurz je určen pro odborníky, kteří pracují v programu podporovaného vzdělávání 

nebo s mladými lidmi s duševním onemocněním, jež se chtějí vrátit do školy nebo se na ní udržet. 

 

Vstupní požadavky 

Uchazeči o kurz musí mít absolvovaný školicí kurz Úvod do podporovaného vzdělávání. 

 

Hodnocení 
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Žádné formální hodnocení. Pro získání certifikátu o absolvování kurzu je povinná přítomnost 

po celou dobu konání. 

 

Přihlašování 

U kurzů s otevřenou registrací by uchazeči měli kontaktovat koordinátora kurzu a projevit tím 

svůj zájem. 

 

Kontaktní informace 

Nizozemsko: Odborné centrum podporovaného vzdělávání. Karola Nap, 

e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl  

Česká republika: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz   

Norsko: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no   

Portugalsko: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt  

  

mailto:j.k.nap@pl.hanze.nl
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mailto:Evan.Toft@sib.no
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3.9.4 Výcvikový kurz 4: Přiznání okolí 

Říct, či neříct 

Účel 

Zvýšit znalosti účastníků o tom, jak pomoci (mladému) člověku s duševním onemocněním 

rozhodnout se, jestli ve škole přizná, nebo nepřizná své minulé či současné psychické problémy.  

 

Cíle 

1. Popsat koncepty stigmatu, diskriminace a přiznání psychických problémů okolí. 

2. Popsat kroky intervence pro přiznání psychických problémů okolí. 

3. Procvičit kroky intervence pro přiznání psychických problémů okolí. 

 

Obsah 

Tento školicí kurz se zaměří na: 

 Stigma a diskriminaci 

 Přiznání psychických problémů okolí 

 Zda to říct 

 Co říct 

 Komu to říct 

 Kdy to říct 

 Jak to říct 

 

Čas konání a délka kurzu 

Šest kontaktních hodin a jedna hodina na oběd. Školicí kurz začíná v 9.30 a končí v 16.30. 

 

Cílová skupina 

Tento školicí kurz je určen pro odborníky, kteří pracují v programu podporovaného vzdělávání 

nebo s mladými lidmi s duševním onemocněním, jež se chtějí vrátit do školy nebo se na ní udržet. 
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Vstupní požadavky 

Uchazeči o kurz musí mít absolvovaný školicí kurz Úvod do podporovaného vzdělávání. 

 

Hodnocení 

Žádné formální hodnocení. Pro získání certifikátu o absolvování kurzu je povinná přítomnost 

po celou dobu konání. 

 

Přihlašování 

U kurzů s otevřenou registrací by uchazeči měli kontaktovat koordinátora kurzu a projevit tím 

svůj zájem. 

 

Kontaktní informace 

Nizozemsko: Odborné centrum podporovaného vzdělávání. Karola Nap, 

e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl  

Česká republika: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz   

Norsko: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no   

Portugalsko: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt  

 

  

mailto:j.k.nap@pl.hanze.nl
mailto:ledovec@ledovec.cz
mailto:Evan.Toft@sib.no
mailto:lucia.oliveira@aeips.pt
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3.9.5 Výcvikový kurz 5: Implementace podporovaného vzdělávání 

Účel 

Určit si implementační cíl a vytvořit si pracovní plán pro zavedení programu podporovaného 

vzdělávání ve vlastní organizaci.  

 

Cíle 

Poskytnout odborníkům dovednosti: 

1. Naplánovat, zorganizovat a zavést program podporovaného vzdělávání. 

2. Identifikovat fáze implementačního procesu. 

 

Obsah 

Tento školicí kurz se zaměří na 

 Způsob, jakým iniciovat program PV 

 Fáze implementačního procesu 

 Pracovní plán pro zavedení programu PV 

 

 

Čas konání a délka kurzu 

Šest kontaktních hodin a jedna hodina na oběd. Školicí kurz začíná v 9.30 a končí v 16.30. 

 

Cílová skupina 

Tento školicí kurz je určen pro odborníky, kteří pracují v programu podporovaného vzdělávání 

nebo s mladými lidmi s duševním onemocněním, jež se chtějí vrátit do školy nebo se na ní udržet. 

 

Vstupní požadavky 

Uchazeči o kurz musí mít absolvovaný školicí kurz Úvod do podporovaného vzdělávání. 

Hodnocení 
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Žádné formální hodnocení. Pro získání certifikátu o absolvování kurzu je povinná přítomnost 

po celou dobu konání. 

 

Přihlašování 

U kurzů s otevřenou registrací by uchazeči měli kontaktovat koordinátora kurzu a projevit tím 

svůj zájem. 

 

Kontaktní informace 

Nizozemsko: Odborné centrum podporovaného vzdělávání. Karola Nap, 

e-mail: j.k.nap@pl.hanze.nl  

Česká republika: Ledovec. Martin Fojtíček, e-mail: ledovec@ledovec.cz   

Norsko: SIB. Evan Toft, e-mail: Evan.Toft@sib.no   

Portugalsko: AEIPS. Lucia Oliveira, e-mail: lucia.oliveira@aeips.pt  

 

3.10 Podpora vzdělávacích pracovníků 

 

Abstrakt 

Co? Informace o podpoře, spolupráci a vzdělávání pedagogických pracovníků 

Proč? Spoluvytvářejí prostředí školy, stanovují podmínky úspěšnosti studia, mohou i nevědomě tvořit 

překážky. 

Kdo? Všichni zaměstnanci školy, kteří se dostávají do přímého kontaktu se studenty v rámci svých 

pracovních povinností. 

Kdy? Na základě domluvy, na vyžádání.  

Kde? Dle domluvy. Ve škole i v konzultačních prostorách pracoviště poskytujícího podporované 

vzdělávání. 

Jak? Semináře a školení, poradenství, konzultace a podpora, koordinace případu. 

 

  

mailto:j.k.nap@pl.hanze.nl
mailto:ledovec@ledovec.cz
mailto:Evan.Toft@sib.no
mailto:lucia.oliveira@aeips.pt
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Podpora vzdělávacích pracovníků 

 

 Podporu vzdělávacích pracovníků jako součást služby podporovaného vzdělávání považujeme 

za nezbytnou a samozřejmou, protože tito pracovníci jsou základním prvkem určujícím studijní 

prostředí a atmosféru školy a ovlivňují její přístup ke studentům se znevýhodněním. Jen pracovníci 

obeznámení s tématem duševního zdraví, kteří vědí, kam se mohou obrátit o radu či pomoc, se snáze 

vyrovnají s přetrvávajícími předsudky i vlastními obavami a budou ochotní jednat ve prospěch 

studenta s problémy psychiatrického rázu. 

 

1.  Kdo jsou vzdělávací pracovníci 

Za vzdělávací personál/pracovníky považujeme všechny zaměstnance školy/university, kteří 

se dostávají do přímého kontaktu se studenty v rámci svých pracovních povinností. Jde tedy o celé 

bezprostřední okolí studenta od vyučujících, tutorů, vedoucích studijních kruhů, studijních poradců, 

“study-buddies” (starší studenti pomáhající studentům se zvláštními potřebami se studiem a orientací 

na škole), přes úřední osoby (např. proděkani) až po administrativní pracovníky (tajemnice, sekretářka 

katedry, pracovníci studijního oddělení). Tito všichni spoluvytvářejí prostředí školy a mohou být 

studentům jak velice užiteční, tak mohou (i nevědomě) tvořit překážky. Všechny tyto osoby by měly 

mít mj. základní povědomí v oblasti duševních onemocnění, které by redukovalo nesprávný přístup 

k takto zatíženým studentům a podpořilo poskytování vhodného způsobu podpory. 

I z tohoto důvodu považujeme vzdělávací personál za další cílovou skupinu služby 

podporovaného vzdělávání. Vzdělaní, orientovaní a podpoření pracovníci zlepšují studentům 

s duševním onemocněním prostředí i podmínky ve škole. 

V rámci podporovaného vzdělávání jsou právě vzdělávací pracovníci klíčovým partnerem. 

Jejich vůle, ochota, podpora, vstřícnost a snaha, pochopení studentovy situace a znalost možností, jež 

didaktika a psychologie i škola v rámci výuky nabízejí, jsou tím nejdůležitějším zdrojem pro studenty 

se změněnými studijními schopnostmi či zvláštními potřebami. Pokud škola není ochotná takovým 

studentům vyjít vstříc, výchozí pozice ostatních podpůrných článků PV je výrazně oslabena a možnost 
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studenta (do)studovat klesá. Aby vzdělávací personál unesl tuto zodpovědnost tváří v tvář 

konkrétnímu problému, je tady pracovník podporovaného vzdělávání pro něj stejně jako pro studenty.  

Poskytuje jim informace, podporu, může koordinovat situaci, příp. zprostředkovat další služby či 

formy podpory a řídit vzájemnou spolupráci všech zúčastněných tzv. "case management”. 

 

2. Co mají znát a umět 

Vzdělávací personál by měl mít základní povědomí (vzdělání) v oblasti duševního zdraví a jak 

se může toto téma vztahovat k práci se studenty, znát své osobní limity a možnosti a také možnosti 

instituce / školy. 

Vzdělávací personál by neměl svým chováním podporovat ani strpět předsudečné názory o 

duševních onemocněních, které často ve společnosti přetrvávají a měl by respektovat a prosazovat 

práva studentů, jak stanovuje Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, zejména článek 24. 

Pedagogičtí pracovníci by měli vědět, že kromě studentů s fyzickým handicapem či specifickými 

poruchami učení existují i studenti s omezením zapříčiněným duševním onemocněním. Tito mají 

stejná práva jako ostatní, stejné příležitosti a často i schopnosti studovat, jen jejich potřeby mohou být 

odlišné. Škola by měla studentům se změněnými studijními schopnostmi a potřebami poskytnout 

maximální možnou podporu, aby mohli dostát nutným podmínkám pro studium jejích oborů (např. 

docházka, pravidla známkování, délka studia, způsob omlouvání z výuky…) a být připravena řešit 

alternativy. 

Forma podpory by měla vycházet z konkrétních potřeb daného studenta. V žádném případě 

nemusí znamenat úlevy ze studia, pouze jeho rozumné přizpůsobení (např. u studentů s problémy 

s únavou, jež může být způsobena medikací, netrvat na prezenci; domlouvat termíny zkoušení a 

prezentací na dobu, kdy bývají schopni se soustředit, upravit čas na zpracování testu, atd.). Škola by 

měla umožnit  individuálně dorovnat podmínky, při kterých má student možnost plnit povinnosti 

v rámci studia. Dorovnáním podmínek se pouze zmírní handicap, který takto zatížený student má, 

oproti běžným studentům. Kritérium požadovaných vědomostí studenta s duševním onemocněním se 

tím nemění. Důležité je odlišit obsah a formu učiva – rozlišit, co je důležité, aby student uměl a nelpět 

na konkrétním způsobu, kterým to zjistím. Pedagog by měl respektovat základní práva i základní 
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potřeby studentů, neupřednostňovat rutinní, předsudečná a zobecňující řešení. 

Pedagogický i administrativní personál by si měl osvojit základní schopnost komunikovat se 

studenty o jejich problémech týkajících se situace, kterou spolu řeší, včetně tématu duševního zdraví. 

Nebát se, neuhýbat, neodmítat studentův nárok na podporu, být konkrétní a neptat se na věci 

nesouvisející s tématem (nevyzvídat), zastávat pozitivní postoj a nabízet podporu, znát své možnosti a 

možnosti školy, případně vědět, ke komu se obrátit pro konzultaci či spolupráci. 

Zcela zásadní je základní vnímavost k duševnímu zdraví studentů (i svému). Je třeba, aby 

vyučující a především klíčoví pedagogové (třídní, vedoucí prací, tutoři, atd.) byli vůči studentům 

pozorní, všímali si nepodložených/ nečekaných/ zvláštních proměn/ změn v jejich chování (např. jindy 

veselý a aktivní student se drží v ústraní a má vysoké procento absencí; zvýšená paranoia; odbíhání od 

tématu nebo naopak vstupování do něj s myšlenkami, jež postrádají návaznost; jindy klidný student je 

najednou živý a srší nápady apod.), neostýchali se studentů na změny ptát a nabízeli citlivě podporu 

nebo pomoc.  

Vzdělávací pracovníci by si měli ujasnit, jak mohou oni a jejich vzdělávací zařízení vyjít 

studentům s potížemi v oblasti duševního zdraví vstříc a měli by si být vědomi toho, že na věc nejsou 

sami. Měli by mít základní přehled o službách či institutech, které by mohli být studentům 

potýkajícím se s duševními problémy nápomocné a na které mohou odkázat. Zároveň by měli mít 

povědomí o existenci zdravotně-sociálně-pedagogické služby podpory takovým studentům – tzv. 

„podporované vzdělávání“ - a vědět, že se na ni s žádostí o informaci či podporu mohou obrátit i oni 

sami. Neméně důležité, kromě přímé podpory studenta s duševními problémy, je nebát se situaci 

diskrétně konzultovat a obrátit se o radu, především ve chvílích nejistoty či pocitu, že se v situaci 

necítím bezpečně. 

 

3. Co jim nabízí služba podporovaného vzdělávání 

Studenti od svého (třídního) učitele či studijního poradce mají možnost požadovat: 

 Podporu při jakýchkoli potížích, které prožívají a které ovlivňují jejich výsledky ve 

škole. Zprostředkování dalších služeb, předání kontaktu na psychologa, drogovou 

poradnu apod. 
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 Podporu při začlenění ve třídě (např. při návratu po hospitalizaci, při přestupu do 

nové třídy) – pomoc se zvládnutím situace, ohleduplné informování spolužáků o jeho 

onemocnění (se souhlasem studenta!) 

 Individuální podporu ve studiu a stanovení nových pravidel – tj. probrat překážky a 

omezení způsobená studentovým duševním onemocněním (zhoršená schopnost 

koncentrace, ospalost způsobená léky, velká psychická zátěž při zkoušení aj.) a 

stanovit pravidla, která pomohou při překonávání těchto obtíží (umožnění krátkých 

přestávek během hodiny, odlišná forma zkoušení apod.). Učitel by měl tato nová 

pravidla projednat se studijním poradcem a informovat také ostatní vyučující, příp. 

spolužáky. 

 Pomoc se získáním a vytvořením individuálního vzdělávacího plánu, který by měl 

umožnit plnění školních povinností i v situaci, kdy jsou studentovy schopnosti 

přípravy i plnění školních povinností ve větší míře narušené. 

V souvislosti s výše uvedeným výčtem může služba podporovaného vzdělávání pedagogickým 

pracovníkům nabídnout vzdělávání v oblasti duševního zdraví, poradenství, konzultaci a podporu 

v konkrétních situacích, koordinaci odborníků a jejich práce se studentem. 

 

A. Vzdělávání a nácvik 

Školám a pedagogům by měl být dostupný seminář zabývající se základními otázkami a 

problémy duševního zdraví orientovaný na vzdělávací prostředí a roli pedagoga („Minimum o 

duševním zdraví“). Zároveň seznamuje se službou podporovaného vzdělávání a spolupracující 

podpůrnou sítí odborníků z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb i vzdělávacího systému, jejich rolí 

a možnostmi a způsoby, jak, kdy a koho kontaktovat. Další poskytovaný kurz na téma duševního 

zdraví je určen studentům („Jak se pozná, že už jsem se zbláznil“) a může pedagogovi pomoci v určité 

skupině toto téma otevřít. 

Seminář či školení se uskutečňuje na objednávku v prostorách školy v nabízeném či 

domluveném časovém rozsahu. Doporučená minimální délka je 2h. S prodlužující se délkou školení, 
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je zvyšována míra aktivního zapojení účastníků. Je třeba ponechat si dostatečný prostor na dotazy. 

Vybízet k dotazům v celém průběhu semináře. Pokud organizace disponuje peer pracovníkem 

(studentem), je možné jeho přímé zkušenosti během semináře nabídnout. 

 Základní témata, jež by měl seminář obsáhnout: 

 Duševní zdraví a moderní společnost.  

 Statistická čísla výskytu duševního onemocnění v současné (evropské) populaci, mezi 

studenty, zdůraznit věkové rozmezí, kdy se duševní onemocnění nejčastěji projevuje.  

 Základní přehled nejčastějších a nejzávažnějších duševních onemocnění.  

 Známky a projevy psychických potíží nebo duševního onemocnění a jak je možné je 

rozpoznat u studentů ve školním prostředí.  

 Problémy, se kterými se člověk s duševním onemocnění potýká (zdravotní, sociální, 

osobní). 

 Problémy, se kterými se může potýkat duševně nemocný student a jaký mají dopad na 

studium.  

 Co pro studenty s duševními problémy může udělat škola, pedagog (pracovník školy) 

a jak. 

 Koho je možné kontaktovat, za jakých podmínek.  

 Kde hledat informace a podporu jako pedagog žáka s duševními problémy.  

 Služba podporovaného vzdělávání. 

Case 1 (Ledovec) : Kontaktovala nás škola, s žádostí o podporu, kdy se do třídního kolektivu vrací žák, 

u kterého byla diagnostikována schizofrenie. Jeho poslední kontakt se třídou byl před několika měsíci 

v přítomnosti ataky (akutního projevu onemocnění). Třídní učitel projevil obavu nad atmosférou žákova 

návratu do výuky. Studenti byli vystaveni neznámé obavě jaký postoj zaujmout k nemocnému 

spolužákovi – pomáhat mu, ignorovat, raději se vyhnout, nezatěžovat sdílenými tématy? Pracovníci 

podporovaného vzdělávání navštívili třídní kolektiv a formou semináře s besedou předali základní 

informace o obecném pohledu a potřebách člověka se schizofrenií na vnější svět. 



152 
 

 

B. Poradenství 

Poradenství představuje nízkoprahovou možnost, jak získat potřebné informace v tématu 

podporovaného vzdělávání ve chvíli, kdy pedagog cítí jejich nedostatek. Kontaktovat službu je možné 

telefonicky, on-line (mail,…), osobně. 

Poradenství je krátkodobá služba, při které je uživateli poskytnuta základní podpora a 

informace umožňující řešení jeho situace. Poradenství má formu nezávazného jednorázového nebo 

opakovaného rozhovoru uživatele s pracovníkem. Poradenství může být anonymní, uživatel nemusí 

sdělovat žádné informace o své osobě. Služba je poskytovaná osobně na schůzce, telefonicky, písemně 

(email, dopis, sms) a je možné ji využít opakovaně. 

Poradenství může nabídnout např.: 

 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 a kontaktů na podpůrné programy a služby poskytované v lokalitě 

či regionu 

 Informace o psychických poruchách a duševním onemocnění 

 Zařízení preventivního programu či semináře pro studenty zaměřeného na otázku 

duševního zdraví či specifickou situaci (obdoba semináře pro pedagogy). 

Je dobré mít na poradenství vyčleněnou časovou i personální kapacitu (např. poradenství 

poskytujeme v po a čt od 9 do 16h, popř. jindy na základě předchozí domluvy. V tyto chvíle je 

vyčleněn konkrétní pracovník, jenž má poradenství na starosti, konzultuje příchozí, zvedá telefony a 

vyřizuje korespondenci, domlouvá si schůzky). 

Case 2 (Ledovec): Služba podporovaného vzdělávání poskytla na žádost základní poradenství 

pedagogickému pracovníkovi, který hledal možnosti řešení pro problematického žáka. Student byl 

kázeňsky sankcionován, což však nepřinášelo žádný efekt.  Pedagog byl informován o možnostech 

řešení situace, vzhledem k podezření k nástupu duševního onemocnění.  
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C. Konzultace a podpora 

Podpůrná konzultace nabízí příležitost probrat konkrétní situaci učitele, třídy, studenta 

s odborníkem a zaměřit se při tom přímo na osobní roli pedagoga v ní. Je možné navázat dlouhodobou 

spolupráci na případu, využít skupinové konzultace (bálintovská skupina, supervize, nácvik), anebo 

konzultace přímo ve škole. Konzultace ve škole je vhodná především k ujasnění možností ve chvíli, 

kdy student žádá o uzpůsobení podmínek studia anebo prostě jen „dělá problémy“ a je třeba situaci 

diagnostikovat. 

Pedagogický personál může všechny, v úvodu kapitoly zmíněné, náročné situace postupně 

konzultovat, řešit a plánovat v kooperaci s pracovníkem podporovaného vzdělávání. Dále může 

očekávat podporu ve chvíli, kdy již nezvládá nároky na něj kladené (časově, energeticky, vlastními 

silami, hrozí překročení profesní role) nebo si je nejistý ve svém jednání, možnostech, právech a 

povinnostech. Pracovník podporovaného vzdělávání může fungovat jako rádce či prostředník 

v komunikaci s vedením školy, s rodiči, psychiatrem, OSPOD, při vytváření společného plánu práce se 

studentem. Zároveň může poskytnout či zprostředkovat psychickou podporu pedagogovi (supervize, 

nácvik, bálintovská skupina, rada odborníka) či ve zvládání vypjatých/krizových situací. Dále je 

možné zprostředkovat krizovou intervenci pro pedagoga a skupinu, jež byla zasažena krizovou situací. 

Na základě individuálních potřeb a v rámci možností služby PV se setkává konkrétní 

pracovník PV s pedagogem s cílem řešení jeho zakázky. Spolupráce může být dlouhodobá a 

navazující. 

Case 3 (Ledovec): Kolektiv pedagogických pracovníků, kontaktoval podporované vzdělávání 

s problémem chování studenta a to nejen ve školním prostředí. Rodina žáka neakceptovala problematiku 

svého dítěte a byla zcela bez náhledu. Situace ve škole se však zdála být neúnosnou. Byla projevena 

obava o integritu kolektivu vzhledem k excesivnímu jednání spolužáka.  Proto se nastavila (na základě 

konzultací se zainteresovanými členy) cesta řešení, s potvrzením diagnostiky a následných možností 

takové péče, která vylučuje vypadnutí ze školního vzdělávacího systému. 
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D. Koordinace 

Koordinace práce se studentem s duševními problémy vychází z možnosti vzájemného 

propojení odborníků, kterých se daný případ může týkat. Podporované vzdělávání může nabídnout tzv. 

case management případu a usnadnit studentovi přístup do podpůrné sítě PV. Existence podpůrné sítě 

vzdělávacích poradců, psychologů, psychiatrů, sociálních poradců a terapeutů i psychoterapeutů 

v propojení se studentem, jeho učiteli a rodinou či blízkými vytváří škálu možností, jak situaci uchopit 

a směrovat ve prospěch studenta, tak, aby se v ní všichni zúčastnění pohybovali s jistotou a bezpečně a 

zároveň všichni „tahali za stejný konec lana jako student“. Vzájemné propojení, vzdělávání a 

komunikace těchto odborníků zamezuje situacím, kdy např. lékař, terapeut a učitel, často i student 

sám, mají odlišné představy, činí protichůdná opatření či doporučení a způsobují nejistotu, zmatek či 

stavy, které neumožňují studentovi zvládat nároky studia. 

Pro řešení situace klienta je často zapotřebí spolupráce několika institucí (organizací), jejichž 

služby je třeba koordinovat. Jako nástroj zefektivnění týmové práce na řešení problému klienta se 

užívá case management: 

Pracovník podporovaného vzdělávání vede klientův případ, společně s klientem volí, kdy a 

jaká sociální služba, instituce, organizace „vstoupí“ do řešení klientovy zakázky. 

Na řešení situace klienta se může podílet několik služeb jedné organizace, ale i další subjekty, 

které tvoří tým s různou mírou zapojení. Tým může fungovat pasivně: pracovníci o sobě vědí, 

společně usilují o řešení klientovy situace, sdílejí informace o podniknutých krocích, jejich služby se 

nepřekrývají, scházejí se minimálně nebo vůbec, komunikují spolu pomocí telefonu, e-mailem, anebo 

být aktivní: pracovníci se pravidelně scházejí, řízeně hledají možnosti řešení problému klienta, klient 

musí být na tato setkání přizván, návrhy řešení jsou s ním konzultovány, a on volí, zda daný postup 

využije nebo ne. 

Ve všech případech je nutné stanovit, kdo je tzv. klíčovým pracovníkem v procesu (většinou 

pracovník PV, ale např. i pracovník OSPOD). Klíčový pracovník má přehled o všech činnostech a 

krocích v klientově případu a proces poskytování služeb klientovi koordinuje.  

Jako nástroj aktivního týmového case managementu je využívána tzv. případové konference. Tak se 
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nazývá schůzka minimálně tří stran za výše uvedeným účelem, která je řízena nezávislým 

moderátorem (facilitátorem). Facilitátor musí být osoba nezaujatá a nezainteresovaná v přímé práci s 

klientem. Je třeba, aby všechny strany byly předem seznámeny s kauzou klienta. 

Case 4 (Ledovec): Podporované vzdělávání bylo kontaktováno školou s žádostí o podporu případu, kdy 

se objevila obava pedagogického personálu ze sebevražedného uvažování studenta. Po následných 

konzultacích byla využita dynamika podpůrné sítě podporovaného vzdělávání a do případu bylo 

začleněno několik odborných stran. Podporované vzdělávání koordinovalo celý proces mezi studentem, 

rodinou, školou a odborníky z řad podpůrné sítě (psychiatr, psycholog, psychoterapeut, podpůrná 

skupina podporovaného vzdělávání…). 
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3.11 Udržitelnost (kvalita, evaluace a financování) 

Úvod 

Službu podporovaného vzdělávání nevyvíjíme proto, že je trendy, ale protože věříme, že 

podporované vzdělávání je jedinečná a efektivní služba, kterou poskytujeme, abychom pomohli 

mladým lidem žít lepší život a zároveň podpořili vzdělávací instituce v poskytování kvalitního 

vzdělávání všem lidem bez ohledu na jejich možné znevýhodnění. 

 

Podmínky udržitelnosti podporovaného vzdělávání 

1) Potřeba služby PV ve společnosti. Jak bylo již na jiném místě „toolkitu“ doloženo, počet 

mladých lidí s duševním onemocněním v mnoha zemích EU narůstá, v dalších je na neměnné 

úrovni. V minulém století neexistovala významná snaha podpořit studenty s duševním 

onemocněním při studiu. Nyní se situace změnila. Většina zemí podepsala Úmluvu OSN o 

právech osob se zdravotním postižením, která prohlašuje, že lidé se zdravotním 

znevýhodněním mají stejné možnosti a zdroje jako ostatní. Studenti se znevýhodněním mají 

právo na takovou podporu, jakou potřebují ke studiu. Proto považujeme službu PV v této době 

za velice významnou. 

 

2) PV je uznáváno jako jedinečná a nezávislá služba (není to speciální vzdělávání, léčba 

duševního onemocnění ani case management). Služba PV je multidisciplinární. Zůstává na 

hranici péče o duševní zdraví, vzdělávání a sociálních služeb (někdo by řekl že PV nepatří ani 

do jednoho z těchto oborů). Díky jasně stanovené definici zaměření (cílů), cílové skupině a 

metodám je nezávislou a jedinečnou službou. Nevnímáme žádný souboj mezi sférami 

zdravotnictví, vzdělávání ani sociálních služeb ani snahu některé z nich PV vstřebat (většinou 

pozorujeme přímý opak takového procesu – „vy nepatříte k nám, jděte jinam!“). 

Z těchto důvodů považujeme PV za samostatnou službu a budujeme její vlastní život výběrem 

jména, vytvářením nástrojů a manuálu, svoláváním konferencí… 
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3) PV je progresivní, vyvíjející se, efektivní služba, zaměřená na kvalitu a její výsledky lze 

podložit. 

4) PV je přiměřeně financováno. 

Ve chvíli, kdy se zmíněné podmínky setkají, pak má program podporovaného vzdělávání dobrou 

šanci na přežití. Dvě z posledních podmínek jsou rozebrány podrobněji v následujících podkapitolách 

 

Kvalita a evaluace programu podporovaného vzdělávání 

Programy podporovaného vzdělávání nejspíše všechny fungují v nejlepším zájmu svých 

klientů, tedy studentů. Programy jsou koncipovány na základě potřeb studentů tak, jak je chápou 

poskytovatelé, a to jak s ohledem na existující všeobecné důkazy, tak také podle místního kontextu, 

který je ovlivňuje. Klíčové zainteresované osoby musí pravidelně provádět důkladnou evaluaci svých 

programů, aby studentům zajistily nejlepší možné služby. K implementaci, udržování a dalšímu 

rozvoji jakéhokoli programu PV je nejlepší přistupovat jako ke kontinuálnímu vývoji, k nekončícímu 

procesu postupného zlepšování. To znamená, že kvalita a evaluace jsou dva propojené koncepty, které 

vyžadují pravidelnou pozornost všech důležitých zainteresovaných osob. 

 Na nejzákladnější rovině je třeba klást si o programu elementární otázky ohledně jeho procesu 

a obsahu. Příklady takových otázek jsou: Je program PV implementován tak, jak bylo naplánováno? 

Slouží program určené cílové skupině podle plánu? Fungují vzájemně propojení účastníci náležitě 

podle počátečních plánů a jsou spokojeni? Poté, co byl program zřízen a uběhl dostatek času, je možné 

říci, že cíle programu PV jsou naplňovány – tzn. vidíme uspokojivé výsledky? 

Máme za to, že jakákoli evaluace služeb PV by se měla zaměřit na to, zda studenti dostávají 

služby, které jim pomáhají v dosažení jejich vlastních cílů. Je třeba ptát se na tyto otázky:  

 Co pro vás znamená (vyšší) vzdělání? 

 Co vám pomohlo zůstat na škole? 

 Co vám zabránilo zůstat na škole? 

 Jak hodnotíte podporu služby/pracovníka podporovaného vzdělávání? 
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 Jak můžeme službu podporovaného vzdělávání zlepšit? 

Ve zkratce je třeba vědět, jak se věci dělají a jaké jsou z toho výsledky. To znamená vývoj a 

shromažďování měřítek procesů a výsledků. Měřítka procesu pomohou poskytnout strukturovaná a 

objektivní vodítka, podle nichž mohou zainteresované osoby zavést a/nebo vylepšit praktiky, které 

jsou v současnosti považovány za validní a spolehlivé. Měřítka budou jako celek představovat normu, 

podle níž mohou hodnotitelé posoudit věrnost této normě. Je také třeba shromažďovat výsledky, v 

tomto kontextu pak hodnotíme, zda je program PV úspěšný v pomoci studentům s dosažením jejich 

cíle/cílů. Cíle mohou být dlouhodobé nebo krátkodobé a oba typy lze převést na konkrétní měřítka. 

Procesy a výsledky tvoří důkaz, podle nějž mohou zainteresované osoby lokálně evaluovat programy 

PV, a nad rámec lokálního kontextu pomáhá shromažďování takových důkazů zformovat oblast 

podporovaného vzdělávání jako specifickou a hodnotnou službu. Je záhodno, aby všechny 

zainteresované osoby v programu PV pravidelně věnovaly těmto záležitostem opravdovou a 

strukturovanou pozornost.  

 Zainteresované osoby mohou mít různé názory na to, jak chápat cíle. Ačkoli v průběhu celé 

spolupráce našeho sdružení zdůrazňujeme význam poskytování služeb založených na lidských 

právech, v nichž orientace na hodnotu převyšuje ekonomická hlediska, je třeba věnovat se také 

ekonomické stránce a cílům sponzorů programu PV. Sponzorům často velmi záleží na výsledcích, 

které reflektují dosažení studentských cílů a následný přechod k zaměstnanosti. Jsou to makrocíle, 

které ovlivňují míru nezaměstnanosti a socioekonomickou inkluzi do společnosti. Tyto cíle většinou 

odrážejí cíle samotného studenta.  

 Existují však také studenti, kteří vyhledávají podporu proto, aby získali vzdělání samo o sobě 

bez konkrétní ambice kvalifikovat se pro určitou profesi či zajistit si zaměstnatelnost. Naše stanovisko 

k těmto studentům je stejné jako k těm, kteří usilují o konkrétní vzdělání kvůli budoucímu povolání. Z 

toho důvodu je sice třeba shromažďovat měřítka výsledků, taková měřítka by však měla být 

shromažďována a hodnocena na základě studijních cílů klientů.  

 Spolupráce v rámci sdružení ImpulSE funguje tak, aby zvyšovala povědomí každého svého 

člena o programu PV jako celku a také aby upevnila pozici rozvíjejícího se důkazu založeného na 

praxi (PBE), který ještě není systematizovaný a validovaný, pomocí principů praxe založené na 
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důkazech (EBP). Sdíleným a významným aspektem PBE napříč národními liniemi sdružení byla 

zpráva o důležitosti studentského hodnocení specifického vztahu s pracovníkem PV. Jinými slovy 

samotní studenti naznačují a zdůrazňují něco, co bychom mohli označit jako základní požadavek 

jakéhokoli konstruktivního procesu, který vede k určenému cíli. Pozitivní vztah k pracovníkovi PV je 

vnímán jako nutný pro udržení naděje a nasazení v celém průběhu vyššího vzdělávání. Tyto výsledky 

dále vyzdvihují stávající výzkum recovery, v němž uživatelé služeb hodnotí základní požadavky 

procesů recovery. Toto téma je rozvedeno v jiné části manuálu.  

 V literatuře existuje vícero kvalitních zdrojů, které se věnují tématům evaluace a kvality při 

vývoji praxe založené na důkazech v oblasti sociálních služeb. My z velké části vycházíme z manuálu, 

který se zaměřuje na podporované vzdělávání, Supported Education: A Promising Practice. 

Evaluating Your Program. Tento text poskytuje Odbor služeb pro léčbu závislostí a péče o duševní 

zdraví Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států a je volně dostupný na 

www.samhsa.gov. Všem zainteresovaným osobám v jakékoli fázi hodnocení jednoznačně 

doporučujeme si tento skvělý zdroj pročíst, aby mohly při evaluaci svých praxí použít jeho užitečné 

návrhy.  

 

Finance 

Peníze jsou vždy nějakým způsobem důležité.  

Jak již bylo na mnoha místech řečeno, smyslem podporovaného vzdělávání je pomáhat 

naplňovat vzdělávací aspirace lidí s duševními problémy. Jelikož právo na vzdělání je dle OSN jedním 

ze základních lidských práv, stává se tudíž jeho dodržování odpovědností jednotlivých států. Z tohoto 

obecného hlediska považujeme za podstatné říci, že podporované vzdělávání by mělo být finančně 

zajištěno ze státních zdrojů.  

Vraťme se k praktické rovině financování. Pokud chceme etablovat podporované vzdělávání 

(PV) jako nezávislou službu, je obtížné stavět jen na dobrovolnické práci nebo práci navíc k hlavním 

pracovním úvazkům. Spíše je třeba rozpočtovat náklad jako na běžnou službu takového typu. 

Náklady na PV službu se mohou dost lišit, ale hlavní složkou jsou asi vždy osobní náklady 

pracovníků PV. Dále je to: provozní zázemí, kancelář, telefony, internet, cestovné, vzdělávání, 
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supervize, tisk, propagace. Pořizovací náklady jsou na počítače, telefony, případně auto (záleží, pro 

jakou oblast je služba poskytována, zda sídlí na univerzitě, kde má univerzita kampusy, … případně 

jestli je to samostatná agentura a pracuje pro více institucí, na více místech). 

Zdroje financování. Na obecné rovině platí základní pravidlo: kde pro službu můžeme peníze 

žádat, tam je žádáme. Vzhledem k celoevropskému dopadu „toolkitu“ je těžké uvést jasné konkrétní 

finanční zdroje, které by se mohly využít v celé Evropě.  

Podobné typy nových služeb obvykle začínají dobrovolnickou iniciativou nebo malým 

projektem jednotlivců nebo institucí, později bývají podpořeny z grantů ministerstev (školství, 

zdravotnictví sociálních věcí) a vlád, případně ze strukturálních fondů EU (jako tento projekt). 

Z krátkodobého typu financování je třeba hledat cesty k financování trvalému.  

Neziskové organizace jdou někdy cestou budování sítě pravidelných dárců, to má tradici 

v USA, ale na evropském kontinentě to není zcela typický způsob udržitelného financování. Vhodnější 

je spíše hledat napojení na rozpočty větších organizací, případně celých rezortů. PV se tak může stát 

součástí informačních and poradenských center (nebo jiných studentských podpůrných center) na 

univerzitách. V některých zemích se PV poskytuje v rámci služeb psychosociální rehabilitace a je 

financováno podobně jako Podporované zaměstnávání a podobné služby formou státních dotací nebo 

plateb zdravotního pojištění nebo sociálních dávek. Cílový stav pro udržitelné financování této služby 

je stát se součástí státního rozpočtu. V zemích, kde se PV rozvíjí, máme zkušenost s tím, že se žádné 

ministerstvo nemá chuť k PV jednoznačně přihlásit, spíše si mezirezortnost této služby vysvětlují jako 

příležitost svalit tíhu zodpovědnosti na jiný rezort. 

K rozpoznání jedinečnosti a efektivity podporovaného vzdělávání vládami zatím nedošlo. 

Není nám známo, že by PV bylo systémově financováno ze státního rozpočtu nějakého státu.  

Nemůžeme tedy doporučit žádný „zaručeně správný“ způsob udržitelného financování PV. 

Nicméně zkušenost nás naučila, že cesta pro udržení PV se vždy nějak najde, a to nás sytí nadějí pro 

další upevňování služby PV v systémech našich zemí. 
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