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Vážení čtenáři,

je mi ctí převzít štafetu od předchozí 
šéfredaktorky Petry Mackové Juráskové 
a svým vlastním „běžeckým“ stylem 
pokračovat ve zvolené trase, po které 
Kolibřík letí a jehož cílem je přinášet 
vhled do specifik dětských duší všem, 
které to z různých důvodů zajímá. Jsem 
velmi potěšena spoluprací ve skvělém 
týmu, který spolek Naše rovnováha 
sdružuje a pokusím se přenést i na Vás 
atmosféru, kterou společně při práci 
zažíváme. Svou drobnou stopu jsem 
vtiskla do některých článků, kdy jsem 
se věnovala odlišným pohledům na 
vnímání deprese očima duchovního, 
fotbalisty a hudebníka, nebo do přehledu 
či popisu služeb, které pracují s těmito 
dětskými klienty. 

Toto číslo, jak jste si již asi vydedukovali, 
patří tématu deprese u dětí. I když se 
mnoho lidí domnívá, že děti depresemi 
nemohou trpět, tak je tomu bohužel 
naopak. Proto se v tomto číslo dočtete 
třeba o tom, jaké jsou varovné signály 
deprese u dětí, jak jsou rozdílné její 
projevy u dětí a dospělých, kdy  
a jak se s depresí u dětí setkávají školní 
psychologové, dětští psychiatři a další 
odborníci na dětskou duši. Nabízíme 
Vám ke čtení i příběh maminky, která 
se učí sžívat s depresí u vlastního dítěte. 
Seznámíme Vás s některými inovativními 
metodami práce s dítětem. I v tomto 
čísle se dočtete o činnosti Setkání 
okolo dítěte a představíme Vám i naši 
novinku – Cestou pohádek, kdy díky 
pohádkovým příběhům s hudebním 

Na našem webu naserovnovaha.cz najdete všechny Kolibříky v elektronické 
podobě, a to včetně bonusových materiálů.

doprovodem a ilustracemi si mohou 
odborníci zpříjemnit práci s dítětem, 
rodiči a obohatit se o vývojový pohled.

Protože témat a skvělých článků jsme si 
pro Vás připravili mnoho, tak je toto číslo 
výživnější a delší. Doufám, že to bude 
pro Vás zajímavým a přínosným čtením 
a že se Vám bude líbit stejně jako nám.

Příjemné čtení přeje

Monika Matulová
šéfredaktorka bulletinu Kolibřík
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TÉMA

Ztráta energie a aktivity se vyskytuje 
také u různých věkových skupin. Dalším 
příznakem depresivního prožívání jsou 
sebevražedné chování, kam patří 
celý průběh od myšlenky na smrt, přes 
plánování sebevraždy, k její přípravě  
a nakonec uskutečnění. Z vývojového 
hlediska je důležité si uvědomit, jak děti 
vnímají smrt. V předškolním věku je to 
něco, co je vratné, mrtvý jenom spí, 
může se probudit, nebo někam šel, ale 
může se vrátit. V mladším školním věku 
pak děti již chápou, že smrt je nevratná, 
konečná, ale předpokládají, že se jí dá 
vyhnout. Až po devátém roce věku 
jsou schopny děti chápat smrt tak, jak 
ji chápou dospělí. Z tohoto důvodu 
vyvstává otázka, zda je možné hodnotit 
sebevražedné chování u předškolních 
dětí. Sebevražedné chování je typické 
pro děti adolescentního věku. Naštěstí 
platí, že ve většině případů zůstane 
pouze u myšlenek a pokud již dojde 
k pokusu, jde více o pokusy demon-

strativní nebo neúspěšné. Uvádí se, 
že ročně má sebevražedné myšlenky 
17 % adolescentů, o sebevraždu se 
pokusí 12 % dívek a 5 % chlapců. Když 
ze všech těchto adolescentů vytáh-

neme ty, kteří mají diagnostikovánu 
depresivní poruchu, tak statistiky strmě 
stoupají a o suicidium se pokusí 35-50 % 
depresivních pacientů.

je právě typický pro děti mladšího škol-
ního věku. K tomu se přidává emoční 
labilita, střídání smíchu a pláče. Výše 
popisované obtíže v soustředění vedou 
k odporu a následnému odmítání učení 
se. Přirozeně vyvíjející se dítě je dále 
posouváno vpřed pozitivní motivací, 
chce zažít úspěch a každý úspěch, 
pochvala či odměna upevňují chování 
dítěte, které k danému cíli vedlo. Děti se 
dokážou z úspěchu těšit a cíleně dělají 
kroky vedoucí k takovému potěšení. 
U dětí staršího školního věku je patrné 
vymizení radosti z úspěchu, neschop-

nost těšit se na příjemné události, ztrácejí 
motivaci. Takové pocity následně vedou 
k celkové pasivitě, která může být stří-
dána naopak s náhlými výbuchy vzteku 
až agresivitou. Čím je dítě starší, tím 
více se začínají depresivní symptomy 
podobat symptomům dospělých. 
Zvláštností pro adolescentní věk neboli 
pubertu, je časté rizikové chování, 
vyhledávání závadových part, expe-

rimenty s drogami, promiskuita. Těmito 
projevy chování mohou adolescenti 
maskovat své depresivní prožívání.

Proč byla tato diagnóza dlouho opomí-
jena? Je to tím, že depresivní symptomy 
u dítěte se významně liší od symptomů  
u dospělých. Dětský věk je velmi bouřlivý. 
Děti se rodí s mozkem velmi nezralým 
a od narození do časné dospělosti se 
velmi rychle vyvíjejí. Vytváří se postupně 
osobnost člověka, která je formovaná 
jednak genetickým potenciálem, ale 
také významně faktory prostředí, jakými 
jsou vliv výchovy, celkového rodinného 
prostředí. Významný je vliv školy, kama-

rádů. Jak se dítě rychle vyvíjí, mění se 
také depresivní symptomy. 

Dětská deprese
 MUDr. Jan Uhlíř  

Pojem deprese u dětí je relativní novinkou. Dlouhou dobu se 
odborníci přeli, zda je vůbec možné, aby se u dětí deprese mohla 
objevit. Dětství je považováno za bezstarostné období plné radosti, 
her. Mezi první osobnosti, které začaly popisovat a dále pracovat 
s depresivními symptomy u dětí byla například Anna Freudová, 

dcera světoznámého průkopníka psychoanalýzy.

Deprese v dětství je mnohem častěji 
spojována s poruchami chování,  
agresivitou a s různými tělesnými stesky.  
V kojeneckém věku, tedy od prvního 
měsíce do prvních narozenin, se popi-
suje takzvaná anaklitická deprese. 
Vzniká po opuštění dítěte jeho primár-
ním pečovatelem, nejčastěji matkou.  
V úvodu se projevuje pláčem, vztekem. 
V dalším průběhu přichází rezignace, 
apatie, odmítání jídla, pití a v krajním 
případě může vést až ke smrti.  
V průběhu dalšího vývoje se z depre-

sivních příznaků dostává do popředí 
podrážděnost a ztráta přirozené dětské 
zvídavosti a iniciativy. U dětí předškol-
ního věku dochází ke ztrátě zájmu o hry, 
začíná se projevovat snížená schopnost 
soustředění se, která se naplno proje-

vuje v mladším školním věku. Děti jsou 
přirozeně stále více sociabilní, nava-

zují vztahy s vrstevníky. Dítě depresivní 
naopak tyto vztahy ztrácí, klesá zájem  
o komunikaci s kamarády. Tento příznak 

Tyto symptomy musíme vždy vztahovat 
k aktuálnímu stupni vývoje dítěte  

a pro odborníky je proto nutné znát 
dokonale jeho správný vývoj.

Existují příznaky, které se neliší  
u dětí a dospělých.  

Patří mezi ně například narušení 
spánku. Buď je to nespavost,  
špatné usínání, opakované 
probouzení, časné vstávání.  

Nebo naopak vleklá únava až 
nadměrná spavost během dne. 
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žívání narušuje normální vývoj, snižuje 
možnosti dětí k dosažení dobrého 
emociálního, akademického a inter-
personálního vývoje. Má vliv na rozvoj 
mozku, propojení mezi nervovými 
buňkami. Dalšími cíli léčby je snížení 
somatických příznaků a samozřejmě 
snížení rizika sebevražedného jednání. 
Správná léčba by měla vést k tomu, že 
dítě se bude nadále normálně vyvíjet, 
bude prožívat radost, cítit se dobře  
a nebude sobě nebezpečné.

A jak by měla správná léčba vypadat? 
Podle různých doporučení by mělo být 
prvním krokem léčby psychologické 
vyšetření s následnou psychoterapií. 
U dětí bývá velmi výhodná rodinná 
terapie, ale mohou být voleny také 
jiné terapeutické směry, které je nutno 
přizpůsobit věku a vývojovému stupni 
dítěte. Doporučována je často kog-

nitivně-behaviorální terapie nebo 
interpersonální terapie. Pokud psycho-

terapie nevede ke zlepšení stavu, nebo 
je deprese v úvodu tak závažná, je 
nutné přikročit k medikaci. Medikace 
společně s psychoterapií vede k nej-
lepším dlouhodobým výsledkům, 

kontaktů s okolím, zhoršením soustře-

dění a školního výkonu. Ale propad ve 
funkčnosti bývá hlubší a nemoc mívá 
postupně zhoršující se průběh a mohou 
se vyskytnout také pozitivní příznaky 
schizofrenie, jakými jsou halucinace  
a poruchy myšlení neboli bludy. Aby to 
bylo ještě složitější, tak halucinace se 
mohou vyskytnout i v případě těžkých 
depresivních příznaků. Dále musíme 
uvažovat nad spektrem úzkostných 
poruch, které ale mohou depresi 
také doprovázet. U dětí ještě připadá  
v úvahu porucha aktivity a pozornosti, 
která pokud není adekvátně léčena, 
může vyústit v depresivní poruchu. 
Pokud jsou dominujícím příznakem 
poruchy chování, bývá obtížné odlišit 
depresi od poruchy opozičního vzdoru 
nebo jiných poruch chování. V nepo-

slední řadě musíme také uvažovat nad 
zneužíváním návykových látek. Můžou 
vyvolávat depresivní symptomy, ale 
také můžou být pro dítě východiskem 
z depresivního stavu, a tudíž jsou až 
sekundárně spojeny s depresí.

Proč je dobré depresivní poruchy 
léčit? Je dokázáno, že depresivní pro-

Kromě výše popsaných specifických 
depresivních příznaků pro dané vývo-

jové stadium deprese, jsou pro děti 
typické somatické stesky. Mezi které 
patří odmítání jídla, nechutenství a další 
somatické příznaky, jakými jsou opa-
kované bolesti břicha, zažívací potíže, 
bolesti hlavy, výskyt různých kožních, 
ale také dechových potíží. Takové 
děti často navštěvují různé lékaře, 
kterými jsou došetřováni a následně 
léčeni. Nezřídka bývají hospitalizované 
v nemocnici. I přes všechny nega-

tivní testy jim různí odborníci doporučí 
nějakou léčbu, což v důsledku vede  
k nadužívání léků, či lékařských zákroků 
a nejsou výjimkou také zákroky invazivní, 
které se sice snaží zmírnit symptomy, 
na které si dítě stěžuje, ovšem neléčí 
původ potíží. Pro depresi, která se pro-

jevuje převážně tělesnými příznaky, 
se někdy používá pojem maskovaná 
nebo larvovaná deprese.

Jak tedy poznat, že dítě trpí depresí? 
Nejdůležitější nástroj pro všechny lékař-
ské specializace, a obzvláště pak pro 
psychiatrii, je anamnéza, neboli zjiš-
tění co nejvíce informací o daném 
pacientovi. Ale jak jsem již zmiňoval, 
nelze vytrhnout kohokoliv z jeho okolí 
a už vůbec ne dítě. Musíme proto zjiš-

ťovat také informace o rodině, škole  
a jiné sociální údaje, včetně vztahů 

s vrstevníky, zájmy. Dobře odebraná 
anamnéza nám může napovědět, 
nebo přímo říct, co dítě, které máme 
před sebou, trápí. Získané informace 
musíme porovnávat se správným 
vývojem dítěte. U předškolních dětí nás 
zajímá, jak si hrají, ať už sami nebo se 
svými vrstevníky, se sourozenci, rodiči. 
A také, jak danou hru prožívají. Když se 
přesuneme k dětem školního věku, tak 
se cíleně doptáváme na to, jak se jim 
daří ve škole. Pátráme po tom, jestli se 
dítě dokáže soustředit na dané úkoly, 
jestli je ve třídě aktivní, projevuje zájem, 
buduje vztahy se spolužáky, účastní se 
aktivit o přestávkách. Je nutno si všímat 
projevů chování u dětí. Cíleně pátráme 
po nevhodném chování, jako jsou pro-

vokace, agrese slovní nebo dokonce 
tělesná, které mohou poukazovat na 
depresivní prožívání dítěte. 

Protože se dětské deprese různě 
schovávají a imitují jiné potíže,  
musí se odborníci rozhodovat 

mezi různými diagnózami, provést 
takzvanou diferenciální diagnostiku. 

Složité bývá odlišit depresi od bipolární 
afektivní poruchy, která se projevuje stří-
dáním depresivní a manické fáze. Na 
první pohled to zní jednoduše, problém 
je v tom, že manická fáze u dětí se pro-

jevuje právě také poruchami chování, 
podrážděností, nespavostí, což jsou 
příznaky, které jsme si popisovali také 
u depresivní poruchy. K tomu se při-
dávají pocity velikášství. Někdy bývá 
potíž rozlišit depresi od počátečního 
stádia psychotické poruchy, schizofre-

nie. Schizofrenie se v časném stádiu 
projevuje ztrátou zájmu, omezováním 



O autorovi

Lékař s atestací v oboru pediatrie. 
Aktuálně pracuje na ambulanci  
dětské a dorostové psychiatrie 
ve Fakultní nemocnici Ostrava.

ale může být volena také samostatně, 
nejčastěji pokud není psychoterapie 
dostupná, nebo dítě či rodina nejsou 
k psychoterapii nakloněni. Z léků se 
používají antidepresiva. V dnešní době 
nejčastěji antidepresiva tak zvané  
3. generace, která mají méně nežádou-

cích účinků. Z těchto antidepresiv se 
využívají v prvním kroku ta, která ovlivňují 
množství serotoninu, což je chemická 
látka, odborně neurotransmiter, obsa-

žený mezi spojeními nervových buněk 
v mozku. Na depresi se doporučuje 
fluoxetin, dále může být volen sertralin, 
fluvoxamin, citalopram, escitalopram. 
Pokud nevidíme účinek léčby, měla by 
se nejprve dávka antidepresiva navy-

šovat do maximálních terapeutických 
dávek, následně zaměnit za jiné z této 
třídy, případně dále zaměnit za jiné 
antidepresivum z jiné třídy, takzvané 
duální, které kromě serotoninu působí 
i na další neurotransmitery v mozku. 
Při nespavosti a nechutenství je často 
volen mirtazapin, který zlepšuje spánek 
a zvyšuje chuť k jídlu. Proto není vhodný 
u dětí obézních či unavených, bez 
energie. U takových je lepší volit ven-

lafaxin, který by měl naopak pacienty 

aktivizovat, ale musíme být opatrní, 
protože v úvodu léčby, kdy dojde  
k navýšení energie, ale depresivní symp-

tomy jsou stále významné, se může 
zvýšit riziko sebevražedného chování. 
Při závažných stavech se může v úvodu 
přidat k antidepresivu nějaký zklidňující 
lék z kategorie benzodiazepinů, jako 
je oxazepam, alprazolam, případně 
klonazepam. Tyto léky by se neměly 
podávat dlouhodobě pro jejich riziko 
vzniku závislosti. Při těžkém a dlouho-

dobém průběhu mohou být přidána 
antipsychotika, což jsou léky primárně 
určené k léčbě schizofrenie, ale novější 
léky z této kategorie mají vliv také na 
depresivní příznaky.

O depresi by se daly psát mnohem 
delší články. Snažil jsem se stručně  
a srozumitelně vyzdvihnout hlavní 
příznaky deprese u dětí, které se  
v mnohém liší od klasické deprese 
dospělých. Také můžete vidět, že není 
tak snadné depresi poznat, že důkladné 
psychologické a psychiatrické vyšetření 
je velmi důležité a že je nutno vyloučit 
jiná onemocnění, která mohou jako 
deprese vypadat, nebo naopak 
deprese může imitovat jiné, především 
tělesné příznaky. Volba léčby by se 
měla vždy přizpůsobit konkrétním 
potřebám dítěte a jeho okolí, nejčastěji 
rodiny a je nutné ji přizpůsobit také 
možnostem regionu.
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TOLIK PŘÁTEL A STEJNĚ SE CEJTIM POŘÁD SÁM
TOLIK DLUHŮ KTERÉ SPLÁCET MUSIM POŘÁD DÁL

ZAPNU BEAT A JE TO TROCHU ÚLEVA, 
ČASTO NEJDU ROVNĚ ALE DOLEVA,

NE ŽE BY TO BYLO ŠPATNĚ,
ALE ŠPATNÝ ÚHEL POHLEDU TI ZAKRÝVÁ SVĚT MATNĚ

I KDYŽ STOJÍŠ ZDATNĚ, JSOU CHVÍLE KDY JE TO SILNĚJŠÍ NEŽ MY
ZLO, FALEŠ A NENÁVIST NEJSI TY

CHVÍLE KDYŽ NEMŮŽEŠ VSTANOUT Z POSTELE
JE TI SMUTNO A STOJÍŠ V KOSTELE

ZPOVĚĎ NEPOMÁHÁ,POŘÁD CEJTÍŠ VINU
ZA TO CO JSEŠ NEBO ŽE NEVÍŠ KDO JSI

A TY SNAŽÍŠ SE BEJT COOL S VELKOU VADOU
NEJSI SÁM SEBOU JEDNÁŠ OD ŽIVOTA S SADOU

CO TI NADĚLIL PROTO NEVIDÍŠ CO OD TEBE ODDĚLIL
JÁ VIDIM VĚCI SKRZ

NĚKDY TO BOLÍ ALE JE FAJN VIDĚT TVRDOU REALITU
JSEM RÁD ŽE MÁM SVOU LABILNÍ MENTALITU

PROMIŇ NĚKDY TO NEJDE, KAŽDÝ ZE SVÉ CESTY SEJDE
HODNĚ CEST PO KTERÝCH MŮŽEŠ JÍT

UMĚT VYBRAT SI TU SPRÁVNOU JE DAR KTERÝ MUSÍŠ MÍT
A TY TO VÍŠ BRÁCHO, TY TO MOC DOBŘE VÍŠ
ČASTO CHÁPEŠ VĚCI LÍP KDYŽ SI TROCHU NÍŽ

ČAS A VZTAHY ZAJÍMAVÁ VĚC
PREJ ŽE NA TOM ZÁLEŽÍ, JE TO JENOM KEC

ÚZKOSTI A DEPKA NENÍ NAŠÍM CÍLEM
PŘESTO JE TO KUS NÁS, NAŠÍM DÍLEM

DOPIJU SI KAFE A JDU ZASE SPÁT
UŽ MĚ NEBAVILO SE V NOCI SÁM SEBE BÁT

 Text složil mladý muž D.M. o své depresi
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sivní problematikou v období dospívání, 
musíme mít na paměti i vývojová hle-

diska. Řada běžných emočních reakcí 
dospívajících mohou vypadat velmi 
podobně. Jde například o náladovost 
s projevy rychlých a výrazných změn 
nálad, což je pro toto vývojové období 
typické. Depresivní příznaky se nevysky-

tují pouze v případě depresivní poruchy, 
ale často je v psychiatrii popisujeme  
i u jiných diagnóz. Je tedy zřejmé, že jde 
o široký problém, který je třeba posu-

zovat individuálně. Stejně tak i volba 
léčby je pak dospívajícímu šita na míru. 

Emoce pod kontrolou

Jak již bylo zmíněno, dospívání bývá 
obdobím mnoha výzev a nejrůzněj-
ších zvratů. Tím také rostou nároky na 
vypořádávání se s nejrůznějšími pro-

blémy. Náš mozek má v tomto období 
nejvyšší kapacitu k učení se novým 
věcem. Nejde však pouze o vědomosti 
potřebné k dosažení vzdělání, ale jsou 
to i další důležité dovednosti, které hrají 
významnou roli v rozvoji osobnosti. Jde 
například o osvojování si zdravých zvlá-

dacích strategií při vyrovnávání se se 
zátěží a stresem. S tím je úzce spojena 
schopnost zvládat a přijímat vlastní 
emoce, a to především ty negativní. Tuto 
schopnost nazýváme emoční regulací. 
Zjednodušeně řečeno: čím lépe se naučí 

Deprese v období dospívání

Mezi významné rizikové faktory sebe-

vražedného chování patří deprese. 
Tento pojem můžeme chápat v mnoha 
souvislostech. Depresivní nálada jako 
stav hluboké sklíčenosti a neštěstí 
přesahuje běžný smutek. Člověk 

ztrácí chuť zapojit se do nejrůzněj-
ších činností, stahuje se do sebe, 

negativně uvažuje o sobě samém.  
V prožívání se objevují pocity selhání, 
viny či beznaděje. Depresivní nálada 
je typická pro depresivní poruchu, one-

mocnění spojené kromě nálady také  
s negativním ovlivněním jiných psychic-

kých a tělesných funkcí. Příkladem může 
být zhoršení paměti, soustředění, moti-
vace, spánku, zvládání únavy a mnoho 
dalších. Pokud uvažujeme nad depre-

Emoční nestabilita  
v období dospívání  

a uplatnění schematerapie

 MUDr. Jana Schwarzová 

Období dospívání tvoří důležitou vývojovou etapu formování naší 
osobnosti. Jde často o bouřlivý proces tělesného, psychologického 
i emočního zrání s vášnivým odmítáním všeho, co se vnucuje. 
Na důležitosti nabývá vývoj nezávislosti a osamostatnění, tvoří se 
významné vazby s autoritami i vrstevníky, vzniká potřeba se k někomu 
citově vázat. Dospívající si hledá vlastní místo ve světě, ujasňuje si 
vlastní životní hodnoty, postoje a cíle, připravuje se na životní dráhu. 
Jde také o období prudkého kolísání nálad, postojů a vztahů. S tím 
vším souvisí i vyšší náchylnost k emočním propadům či krizím, které 
v krajních případech mohou vyústit až k sebevražednému chování. 
Pod tímto chováním nezahrnujeme pouze pokus o sebevraždu, 
ale i uvažování nad ukončením života. Jde o naléhavý stav 
vyžadující často akutní psychiatrické vyšetření, mnohdy i přijetí na 

psychiatrickém oddělení.

dospívající rozumět svým emocím, tím 
lépe dokáže řešit psychickou nepohodu 
i v dospělosti. 

Smutek i stres k životu patří a my si 
postupně osvojujeme různé způsoby, 
jak se v takových chvílích o sebe 
postarat, jak sami sebe uklidnit a uko-

nejšit. Mnozí lidé mohou mít problém 
své emoce správně rozpoznávat. I když 
prožívají pocit intenzivně, jeho popis 
může být pro ně velmi obtížný. Kolikrát 
hovoříme jen o tom, že určité události či 
situace byly pro nás „emotivní“. Anebo 
že jsme prožívali „smíšené emoce“. 
Co takové označení znamená? Naše 
prožívání opravdu často připomíná 
spíše „emoční koktejl“, jehož všechny 
emoční „příměsi“ je těžké rozpoznat, 
ale jeho „složení“ je poměrně zásadní  
v tom, jak dokážeme své emoce zpra-

covat a potažmo jak s nimi dokážeme 
žít.  Abychom mohli správně řídit své 
životy, potřebujeme rozumět tomu, co 
cítíme vůči okolí i vůči sobě. Emoce 
jsou totiž především důležitým signálem 
toho, co se v nás odehrává a jak máme 
tendenci na situaci přirozeně reagovat. 
Ne vždy musíme emoci následovat, 
protože není vždy nejlepším rádcem, 
ale vždy bychom jí měli naslouchat. 
Stejně jako je nepříjemná bolest, 
nemusí být ani emoce vždy příjemná. 
Ale stejně jako bolest, je i nepříjemná 
emoce důležitým signálem a záleží na 
tom, jak ji využijeme. Když se spálíme 
o horký hrnec, ucukneme a nepálíme 
se dále. Když nám někdo ubližuje, 
měli bychom vnímat vztek a bránit se, 
anebo mít strach a utéct. I nepříjemné 
nebo společensky odsuzované emoce 
mají svůj význam a pomáhají nám ori-
entovat se v životě. Nejsou zkrátka 
dobré či špatné emoce, dobré nebo 
špatné je jen to, jak s nimi naložíme.
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Možnosti léčby 

Léčba depresivní poruchy zpravi-
dla zahrnuje několik složek. Důležitou 
součást, zpravidla na počátku léčby, 
tvoří tzv. edukace – a to jak dospívají-
cího, tak i jeho rodiče. Zaměřuje se na 
popis a vysvětlení příznaků, důsledků 
i možných rizik. Z dalších možností se 
nabízí farmakoterapie. V současnosti 
máme k dispozici antidepresiva účinná 
i v léčbě deprese dětí a dospívajících. 
Jak již ale víme, ne vždy emoční potíže 
souvisí s depresivní poruchou. V případě, 
kdy propady nálady jsou důsledkem 
nedostatečné kontroly nad svým 
emočním prožíváním, bývá dle našich 
zkušeností medikamentózní léčba 
zpravidla méně účinná. Kontrola nad  
emocemi je tak součástí osobnostní 
výbavy každého z nás. U dospívajících 
nediagnostikujeme poruchy osobnosti, 
neboť osobnost je v tomto období ještě 
ve vývoji. Často však vidíme osobnostní 
rysy, které negativně ovlivňují kvalitu 
života dospívajícího. V takových pří-
padech tvoří nejdůležitější léčebnou 
složku psychoterapie. Psychoterapie je 
disciplína s jasnými pravidly a ověřenou 
účinností. V případě depresivní poruchy 
jsou prokázány dobré výsledky s kogni-
tivně behaviorální terapií, která vychází 
z předpokladu, že depresivní nálada je 
udržována nefunkčním a negativním 
stylem myšlení a chování. Jako většina 
vědních disciplín, také psychoterapie 
se neustále vyvíjí. Kognitivně behavi-
orální terapie se v poslední době více 
orientuje na emoce a prožitkové tech-

niky. Vznikly tak nové směry, které se 
věnují i léčbě dlouhodobých poruch 
emocí a potíží vycházejících z osob-

nostních rysů. Jedním z těchto poměrně 
nových psychoterapeutických směrů 

je i schematerapie. 

Schematerapie

Schematerapie předpokládá, že emoční 
potíže vznikají v důsledku nenaplnění 
základních emočních potřeb  v dětství 
a v dospívání. Nejsou-li tyto základní 
emoční potřeby adekvátně naplněny, 
výsledkem může být zhoršená schopnost 
jedince vytvářet bezpečné a zdravé 
vztahy, narušené sebevědomí a emoci-
onální nestabilita.

Prostředí, v němž vyrůstáme, musí být 
podnětné k našemu rozumovému 
a citovému vyspívání. Výchova má 
naplňovat potřebu bezpečí, laska-

vosti a tolerance. Stejně tak je však 
důležité, aby byla přiměřeně náročná  
a důsledná. Pro vývoj osobnosti je tedy 
škodlivá výchova jak nadměrně přísná, 
tak i nadměrně rozmazlující. Vývoj 
osobnosti je dále ovlivněn školním pro-

středím a vážnými životními událostmi. 
Může jít o ztrátu někoho blízkého, 
odloučení od rodičů, vážná onemoc-

nění, odtržení od přirozeného prostředí 
a jiné traumatizující vlivy. 

Schémata, která dala název tomuto 
terapeutickému směru, jsou chápána 
jako odpovědi na nedostávání se 
základních emočních potřeb, psy-

chické ubližování, zlé zacházení, ale  
i přílišnou shovívavost. Tato schémata 
jsou uchovávána ve formě vzpomínek, 
tělesných příznaků, emocí, myšlenko-

vých přesvědčení o sobě a o vztazích. 
Často dřímou v nás do té doby, než 
se stanou aktivními a začnou ovliv-

ňovat naše reakce. Stavy, ve kterých 
se schémata aktivují, nazýváme ve 
schematerapii módy. Je vytvořeno jed-

notné názvosloví těchto módů, my si 
však nyní vystačíme s krátkou ukázkou: 
Představte si studujícího teenagera  
s obvykle dobrými studijními výsledky, 
kterému se nepovede test ve škole  
a je ohodnocen špatnou známkou. Jak 
může tento student na svůj neúspěch 
reagovat? V prvním případě bude 
obviňovat všechny kolem, nařkne 
učitele za to, že zadání bylo špatné, 
vynadá rodičům za neumožnění dosta-

tečné přípravy, bude zkrátka útočit 
na ostatní. Jinou reakcí bude naopak 
stažení se do sebe, sebeobviňování se 
a nepřiměřené kritizování sebe sama. 
Anebo bude prožívat určité zklamání, 
ale uvědomí si, že ve škole se nemusí 
vždy všechno povést a každý někdy 
udělá chybu. Nyní ví, že se na příští 
test připraví lépe. Poslední uvedenou 
možnost zvládání bychom označili za 
zdravý mód. Předchozí dvě možnosti 
naopak nejsou pro zdravý osobnostní 
růst výhodné. Takto se dospívající  
v terapii učí prozkoumávat své fungo-

vání ve vztazích a přebírat způsoby 
funkční. 

Schematerapie v úpravě pro dospívající 
pacienty není u nás zatím příliš rozší-
řená. My však vnímáme velkou potřebu 

věnovat pozornost psychickým potížím 
právě v této věkové skupině, neboť 
nárůst pacientů v ambulantním i lůžko-

vém provozu psychiatrického oddělení 
je značný. V současné době probíhají 
ve Fakultní nemocnici v Ostravě přípravy 
ke spuštění ambulantního programu 
zahrnujícího skupinovou psychoterapii 
pro mladé pacienty s projevy sebevra-

žedného či sebepoškozujícího chování. 
Uplatňovat budeme principy skupinové 
schematerapie. Chceme tímto jednak 
zkvalitnit péči o duševní zdraví dospíva-

jících a zároveň zkoumat účinnost této 
terapie na zlepšení kvality života.  

MUDr. Jana Schwarzová

Oddělení psychiatrické Fakultní 
nemocnice Ostrava

Lékař lůžkové stanice a psychiatrické 
ambulance pro děti a dorost
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Většina z nás asi někdy zažila špatnou náladu, cítila se vyčerpaná, 
všechno okolo bylo špatně, nikoho jsme nechtěli vidět, nic jsme 
nechtěli dělat. Možná se jen schovat pod deku, plakat anebo 
prostě spát a spát. Je přirozené, zažívat někdy smutek a je správné 
dopřát si čas na regeneraci. Někdy se ale stane, že období smutku, 
lítostivosti, černobílého vidění světa a sebe sama trvá déle, než by 
bylo potřeba. Člověk ze smutku nedokáže vystoupit několik týdnů 
i měsíců, energie pro život schází a nedaří se ji dočerpat. Pak už 

bychom mohli hovořit o depresi. 

Deprese a dnešní děti  
ve škole pohledem 
školního psychologa

 Mgr. Veronika Dobešová 

Jak rozpoznat u dítěte depresi

Ve společnosti se ještě stále objevuje 
mylná představa o tom, že děti depre- 
semi trpět nemohou, že dětství je 

přece nejkrásnější období našeho života. 
Období radosti, kdy je každá bolístka 
ihned zapomenuta. Ve skutečnosti 
tomu tak není a poruchy nálad u dětí 
jsou častější, než bychom si mysleli.

Projevy dětské deprese mohou být 
proměnlivé jako děti samy a hodně 

se liší v závislosti na věku. Každý z nás 
totiž zvládá těžkosti jiným způsobem, 
učí se jiným vzorcům. To, co je pro 
jednoho žáka jen banalita, může být 
pro druhého nepřekonatelný problém. 

Představme si například druhou třídu. 
Chodí do ní žák, u kterého se objevují 
somatické potíže bez zjevné příčiny. Trpí 
na bolesti bříška a hlavy, mívá teplotu, 
vrátila se enuréza (pomočování). 
Špatně usíná a v noci ho budí noční 
můry. Lékařská vyšetření nic nezjistí. 

Ranní vstávání je náročné a příchod 
do školy se neobejde bez pláče. Neumí 
ještě dobře popsat své emoce, hovoří 
spíše o projevech a chování: „bolí 
mě bříško…já nechci do školy…proč 
nemůžu zůstat s tebou?…“.

Pak je tady žák páté třídy. Má vidi-
telně pokleslou náladu, v očích mu 
chybí jiskra, od spolužáků si drží odstup, 
komunikuje jen málo a obvykle tichým 
hláskem. Může mít sklon k perfekci-
onismu nebo naopak práci předem 
vzdávat. U zkoušení je nejistý, špatně 
usíná nebo má problém ráno vstát. 
Neustále se ujišťuje, že při práci postu-

puje správně. Dokáže hovořit o sobě, 
ale často volí úniková slova jako „já 
to neumím… já nevím… tohle určitě 
nezvládnu… nikdy se mi nic nepodaří…
určitě to zkazím… nemám se rád…“.

A pak tady máme sedmáka. Ve třídě 
má někdy sklon k poutání pozornosti, 
chce se zviditelnit za každou cenu. 
Mívá konflikty se spolužáky, je popud-

livý a vztahovačný.  I když často říká, že 
ho nic nebaví a všechno je nuda, jeho 
chování bývá nepředvídatelné. Někdy 
se projevuje zlostně a vztek obrací proti 
druhým. Jindy bývá plačtivý a velmi 
citlivý na svůj sebeobraz. Pokud ve škole 
pracuje, je nesoustředěný, chybuje  
z nepozornosti, špatně si učivo pamatuje. 
Zpravidla hovoří o druhých, neboť mluvit 
o sobě by bylo příliš zraňující: „všichni 
jsou proti mně… nikdo o mě nestojí…
oni za to můžou… je to jejich vina…“.

To, co mají všechny uvedené příklady 
společného je negativní sebehodno-

cení a nízká sebeúcta. Děti si nevěří, 
mají strach ze selhání, připadá jim, že 
nejsou dost dobré. Často trpí pocity 
viny, ke kterým se přidává úzkost 

nebo poruchy chování. Potýkají se  
s bezmocí, přemýšlí, proč jsou vůbec 
na světě, může se objevit sebepoškozo-

vání nebo až myšlenky na sebevraždu. 
Starší žáci někdy volí jako únikovou 
strategii experimentování s alkoholem 
nebo návykovými látkami. Přidávají 
se k partám, vyhledávají riziko a testují 
hranice.

Školní prostředí jako příčina 
depresí

Pokud budeme vycházet z bio-psycho-

-sociálního modelu lidské psychiky, pak 
odhalit jednoznačnou příčinu vzniku 
dětských depresí nebude jednoduché. 
Poměrně významnou roli hraje dědič-

nost. Když se k ní pak přidají výchovné 
a situační vlivy (například ztráta blízké 
osoby, rozvod rodičů, tlak na výkon 
apod.) spolu se zvýšenou vulnerabili-
tou (zranitelností, pocitů beznaděje, 
bezmoci), můžeme uvažovat o tom, 
že je dítě k poruchám nálad více 
náchylné. 

Role školního psychologa

U všech psychických problémů je 
velmi důležité odhalit je co nejdříve  
a uvažovat v kontextu multidisciplinární 
pomoci. Školní psycholog může být 
nápomocný zejména ve spolupráci se 
zákonnými zástupci či s učiteli. Ti zpra-

vidla zachytí první známky nepohody. 
Školní psycholog pak mapuje, co 

Školní prostředí a jeho nároky  
tak mohou být jedním,  

nikoli jediným ze spouštěcích 
mechanismů.
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ZKUŠENOST
se s dítětem děje. Pro děti může být 
osobou, které se mohou se svým pro-

žíváním svěřit.  Někdy může jít „jen“  
o přechodné, situační potíže v návaz- 
nosti na životní kontext. Školní psycho-

log pak pracuje s dítětem zejména na 
hledání zdrojů, na rozvoji zvládacích 
strategií a posílení sebeúcty. Jindy se 
však může jednat o rozsáhlejší a dlouho-

dobější problémy. V takovém případě 
je to právě školní psycholog, který 
doporučuje externí odborníky (klinic-

kého psychologa, psychiatra), kteří se 
věnují podrobné diagnostice, případně 
navrhují medikaci, ideálně v kombinaci 
s terapeutickým vedením. Zpravidla 
je dítě také odesláno do školského 
poradenského zařízení (zejména do 

Pedagogicko-psychologické poradny),  
které navrhuje podpůrná opatření, 
které pak realizuje škola. Jedním  
z těchto opatření může být i podpůrná 
terapie ve spolupráci se školním psy-

chologem nebo přidělení asistenta 
pedagoga.

Jak můžeme pracovat ve škole 
s depresí u dětí

Individuální podpora je jednou z mož- 
ností, jak žáka ve škole podpořit. 
Vzhledem k tomu, že v dětství a dospí-
vání je vrstevnická skupina důležitější 
než kdy jindy, je ale potřeba pracovat 
také s třídním kolektivem. V době, kdy 
děti tráví čím dál více času na sociál-
ních sítích, se pomalu začíná snižovat 
jejich schopnost číst emoce a prožívání 
druhých. Velmi se tedy osvědčuje roz-

víjet tzv. socio-emoční učení. Děti se 
učí nejen emoce rozpoznat, ale také 
usměrňovat a nebát se je projevit. 
Učí se vzájemnému respektu a tole-

ranci, což přispívá k destigmatizaci 
a většímu přijetí dětí s psychickými, 

ale také s výchovnými nebo výukovými 
potížemi. 

Do situace, kdy někdo z nás nebo našich 
blízkých bude potřebovat pochopení 
a pomoc, se můžeme dostat kdykoli. 
Zkusme si pak pamatovat, že lépe je 
nezaměřovat naši pozornost pouze na 
symptomy a popis problému, ale spo-

lečně hledat cestu k řešení, vzájemně 
se respektovat a podporovat, věřit v to, 
že změna je možná… a u dětí to platí 
stonásobně.

O autorce

Mgr. Veronika Dobešová

Pracuje sedm let jako školní 
psycholožka na ZŠ, dříve 

pracovala jako učitelka v MŠ. 
Vystudovala jednooborovou 

psychologii na UPOL, absolvovala 
psychoterapeutický výcvik  

v Transformační systemické terapii 
Virginie Satirové a má vlastní 

poradensko-terapeutickou praxi.

Deprese. Říkáte si, že máte jen špatný 
den. Říkáte si to den po dni, dokud 
si nezačnete uvědomovat, že je to 
vlastně každodenní rozpoložení. Věci, 
které pro vás byly každodenní rutinou 
se najednou staly těžkým úkolem, 
nemáte pro ně energii, náladu. Dá se 
to celé přirovnat k bolesti hlavy, která 
nechce ustát, a vy už nevíte, jak se 
této bolesti zbavit. Pohltí Vás a nemáte 
žádnou sílu se jakkoli bránit. Čím déle se 
tímto trápíme, tím více energie nás to 
stojí. Postupně se vzdalujeme od našich 
přátel, rodiny, nemáme na nikoho 
náladu. Najednou si uvědomíte, že 
žijete pomalu, zaseknutí ve svém životě. 
Dny se táhnou, ani nevíte, jestli chcete, 
aby ten další den přišel s tím, jak vám 
každý den je. Vstáváte s tíhou na hrudi 
a usínáte s ní. Ležíte v posteli a díváte 
se do stropu na jedno místo, nevíte 
proč. Víte, že jen marníte čas, ale nic 
jiného dělat nechcete. Na nic jiného 
ani nemáte sílu. Chcete tohle ukončit, 
jedna část vašeho já chce mít zase 
dobrou náladu, potkávat přátele, ale 

vše to zavrhnete. Říkáte si, že to nemá 
cenu. Nemá to smysl. Nic už pro vás 
nemá smysl. Opravdu si myslíte, že je to 
celé jen špatná nálada?

Anonymní výpověď a kresba klientky 
dlouhodobě bojující s depresí

Opravdu si myslíte, 
že je to celé jen 
špatná nálada?

15
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Jaké máte na Vašem dětském oddělení 
zkušenosti s depresí u dětí?

Depresivní a depresi blízké projevy jsou 
jednou z psychických obtíží, které na 
našem oddělení pomáháme dětem  
a jejich rodinám pochopit, zpracovat  
a překonat.

Děti se na naše oddělení dostávají ve 
chvíli, kdy ambulantní lékař uzná, že 
jejich potíže jsou natolik výrazné, že 
běžná podpora v přirozeném prostředí 
selhává, a proto potřebují intenziv-

nější péči. Může jít přímo o poruchu 
nálady, depresi jako takovou, 

ROZHOVOR

V následujícím rozhovoru s psychologem Mgr. et Mgr. Davidem 
Havelkou, PhD. z Psychiatrické léčebny Šternberk Vám přiblížíme 
zkušenosti tohoto zařízení s léčbou dětských pacientů trpících 
depresí. Dozvíte se, v jakých případech je možné dítě hospitalizovat, 
jakými metodami s dítětem pracují a jaký má léčba efekt a přínos 

pro dítě i celý rodinný systém. 

nebo o závažné reakce na akutní či 
dlouhodobou zátěž (úmrtí blízké osoby, 
komplikovaný rozvod, týrání či zane-

dbávání, neřešená šikana), pokus  
o ukončení života, závažné či dlouho-

dobé sebepoškozování, atd.

Když se zamyslíme nad jednotlivými 
symptomy depresivní poruchy, kterými 
jsou mimo jiné snížená nálada, nega-

tivní pohled na sebe samého, absence 
výhledu do budoucna, pokles výkon-

nosti, somatizační obtíže, či nadměrné 
obavy, tak je možno nějakou z těchto 
obtíží nalézt u naprosté většiny našich 
pacientů.

Naším úkolem v procesu léčby, je 
nejen pomoci dítěti a jeho rodině tento 
problém pojmenovat a zaléčit, ale také 
mu pomoci odhalit a začít pracovat 
i na dalších vrstvách a obtížích, které se 
pod ním ukrývají a daný problém ovliv-

ňují nebo násobí.

Velkým přínosem hospitalizace při práci 
s těmito obtížemi je možnost dítě pozo-

rovat (procesuálně diagnostikovat), 

poskytovat mu podporu a terapeu-

ticky na něj působit 24 hodin denně  
7 dní v týdnu v rámci multidisciplinárního 
týmu. I díky tomu je možno v průběhu 
pobytu dosáhnout výrazného zlepšení 
psychického stavu.

Jak terapeuticky, medikačně či jinak 
pracujete s depresivními stavy ve 
Vašem zařízení?

Na našem oddělení zastáváme celostní 
pohled na zdraví a nemoc. Ten zahr-
nuje minimálně tři oblasti - tělesnou, 
psychickou a sociální. S oblastí spiritu-

ální pracujeme jen okrajově.

Deprese má své tělesné příčiny a těmi 
je narušená neurotransmise v mozku. Je 
to jako u cukrovky, která má své tělesné 
příčiny. Proto lékař i zde v případě 
potřeby předepisuje léky. Ty pomohou 
nejen s úpravou fungování mozku, 
ale přispějí i k psychickému uzdravení  
a urychlí proces práce v psychotera-

pii. Bohužel se stále ještě setkáváme 
s předsudkem (některých rodičů či 
nezdravotnických pracovníků), že léky 
jsou škodlivé a jejich užívání na „pro-

blémy s náladou“ je nepatřičné. To je 
pro nás velkou záhadou, protože nad 
tím, že diabetik (což je také nemocný 
člověk) užívá léky, se nikdo z výše zmí-
něných nepozastavuje.

Medikace není zdaleka jediným pro-

středkem léčby. Vyjma tělesné stránky 
se věnujeme i léčbě oblasti psychické 
a sociální. To činíme prostřednictvím 
individuálních a skupinových psy-

choterapií, které jsou zaměřeny na 
zpracování emocí, poskytnutí podpory, 
pochopení příčin, tvorbu náhledu, 
psychoedukaci, posílení sebepojetí 
a nácvik a rozvoj strategií pro pře-

David Havelka: Pobytová 
léčba dětských pacientů 
trpících depresí se u nás 
opírá o celostní pohled
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konávání obtíží. Vyjma těchto metod 
užíváme i pomocných terapií, které 
pomáhají dětem obnovit činnosti nebo 
dovednosti, které byly vlivem onemoc-

nění v pozadí, za pomoci ergoterapie, 
posezení nad knihou, canisterapie, 
kondičního cvičení, relaxace atd.

Deprese také často a výrazně narušuje 
aktivitu, denní režim a výkonnost dětí. 
Pro úpravu tohoto využíváme režimové 
léčby – kdy znovu vedeme děti k postup-

nému obnovení jejich povinností a péče 
o vlastní osobu prostřednictvím pravi-
delného režimu a dohledu na plnění 
běžných povinností.

Důležitou část práce terapeuta tvoří  
i komunikace s rodiči, která probíhá 
formou pravidelných osobních setkání  
a telefonických konzultací a je zaměřena 
na edukaci rodičů a posilování jejich 
výchovných a rodičovských kompetencí 
pro práci s daným onemocněním.

Na rozdíl od dospělých oddělení je  
u práce s dětmi třeba brát v potaz 
i vývojový aspekt, a proto personál 
pracuje nejen terapeuticky, ale klade 
důraz i na výchovu a vzdělání. Děti pra-

videlně docházejí do školy a dospělí na 
oddělení se zaměřují na rozvoj jejich 
sociálních, komunikačních a prak-

tických dovedností. Jako vodítka 
k tomu užíváme mimo jiné motivač-

ních systémů, které dětem průběžně 
graficky znázorňují jejich úspěchy  
a pokroky.

Pro léčbu během hospitalizace je důle-

žité také uspořádání do terapeutické 
komunity.  Komunita je společenství lidí, 
kteří na sebe vzájemně působí a mají 
společný cíl. 

Děti při dobrém vedení dospělými,  
si vzájemně poskytují vrstevnickou 

oporu, vzory chování a prostor  
pro vzájemný nácvik dovedností.

Pracujete s dětskými pacienty trpící- 
mi depresemi i některou inovativní  
metodou?

Dnes se hodně hovoří o multidiscipli- 
nárním přístupu, jako o inovaci. Jsme 
takto zvyklí postupovat už řadu let, 
proto si nejsem jist, zda se to dá nazvat 
inovativními metodami. Vždy pracu-

jeme s vědomím, že dítě mělo nějaký 
život před hospitalizací, bude ho mít 
i po hospitalizaci, a že nikdy v tomto 
životě není samo – má rodinu či jiné 
osoby, které jej na cestě životem prová-

zejí. Takže intenzivně spolupracujeme 
s rodinami, předáváme si informace 
s odborníky, kteří s dítětem pracovali 
před hospitalizací, či ho budou dopro-

vázet po ukončení hospitalizace. 
Předáváme rodinám kontakty na 
možné zdroje podpory. V některých pří-
padech stojí za depresivním prožíváním 
dítěte psychosociální deprivace, týrání, 
zanedbávání atd. V těchto případech 
komunikujeme se složkami návazné 

péče, abychom eliminovali nebezpečí, 
že se toto bude opakovat.

Jako velký přínos vnímám také možnost 
spolupráce odborníků širokého spektra 
odborností – na našem oddělení 
pracují lékaři, psychologové, zdravotně 
- sociální pracovník, zdravotní sestry, 
pedagogové. Docházejí k nám fyziote-

rapeuti, arteterapeuti, klinický logoped. 
Tato multidisciplinarita pomáhá vidět 
problém dítěte z více úhlů – komplex-

něji, a tak nastavit léčbu jeho obtíží 
výrazně specifičtěji a efektivněji.

Jsme také moc vděčni našim dobro-

volníkům z řad studentů dramaterapie, 
psychologie či jiných oborů, za to, že 
pomáhají dětem zpestřovat nároč-

nou dobu jejich hospitalizace, či za 
jejich pravidelné doučování dětí, které  
i vlivem deprese selhávaly ve škole.

Jaký vnímáte efekt a přínos léčby? 

Vše o čem jsem hovořil výše, pomáhá 
dítěti harmonizovat jeho duševní stav, 
zpracovat obtíže, které k problémům 
vedly a seznámit se s mechanismy, 
které mu pomohou tyto obtíže zvládat 
a v budoucnu překonávat. Bylo by však 
naivní se domnívat, že dětské oddělení 
je opravna – nestačí k nám dítě umístit 
a vyzvednout si ho změněné a naprosto 
zdravé. U psychických poruch je to jako 
u všech ostatních nemocí. 

Na oddělení dítěti pomůžeme,  
pozitivní změny nastartujeme,  

ale na terapeutickou  
a výchovnou práci je třeba  

navázat i v domácím prostředí. 

Mgr. et Mgr. David Havelka, PhD.
Psycholog ve zdravotnictví, 

Primariát VI. - Pedopsychiatrie
Psychiatrická léčebna Šternberk

Velká řada dětí se poté zvládne znovu-

zapojit do běžného života kvalitně. 
Nicméně podobně jako u všech ostat-
ních nemocí se může i dobře zaléčená 
deprese v některých případech vrátit. 
V takovém případě pak není vhodné 
hledat viníka, či obviňovat dítě, ale 
snažit se rychle a konkrétně pojmeno-

vat příčiny opětovného rozvoje 
problému a být aktivní ve vyhledání 
jejich řešení či odborné pomoci. 
Jednou z možností řešení je i rehospitali-
zace. Řada rodičů i dětí bere opětovné 
umístění do nemocnice jako selhání, 
nicméně i to je někdy součástí léčby. 
Dítě prostě potřebuje na její zvládnutí 
více času.  

Rozhovor vedla Monika Matulová
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pracujeme individuálně a snažíme se 
vycházet z toho, co se děje na pokoji, 
jaká je tam atmosféra, jaké tam mají 
hračky, kdo se tam zrovna nachází. 
Ten humor vzniká v 99 % přímo na místě  
a oni chápou, že je opravdu jen jejich 
a pro ně. 

Dostal jste se Vy sám někdy do 
deprese? Posiluje Vás Vaše práce 
improvizátora nějakým způsobem? 

Role improvizátora, nebo improvizač-

ního herce je skvělá v tom, že mě učí, 
nebo nás učí přijímat situace, jaké jsou 

a reagovat na ně v tu danou chvíli. 
Snažit se velmi aktivně a pozitivně 
komunikovat s okolím. Samozřejmě, 
že v životě to není vždycky tak jako 
na jevišti. Ale ta pružnost, kterou se 
učíme, to přijímání informací, emocí, 
být otevřený, vlastně komunikovat, být 
otevřený přijímat vstupní informace 
od někoho z okolí, zpracovat je a zase 
zpátky vracet tak, aby i oni je mohli při-
jmout… To je obrovský dar, který mění 
náhled na život a který nám pomáhá 
řešit spoustu situací. 

Setkal jste se s depresí nebo silným 
psychickým, či citovým prožitkem  
v nějaké ze svých rolí? Jak jste se s tím 
vypořádal? 

S depresí nebo s nějakou negativní 
emocí se setkáváme ať už na dět-
ských odděleních, nebo na geriatriích 
u seniorů celkem pravidelně. U seniorů 
je někdy velká chuť umřít, ale vlastně 
nemohou. A tady je to fakt náročné, 
protože my se snažíme jim ještě ty 
poslední dny zpříjemnit a přinášet chvíle 
radosti, aby mělo smysl žít. Co nás asi 
posiluje a přináší nám energii do práce 
je, že máme okamžitou zpětnou vazbu.  

Pokud je práce dobře udělaná, děti, 
rodiče, senioři se smějí. Přinášíme něco 
pozitivního a odnášíme si jejich reakci.  
U dětí je to smích, u seniorů často jiskry 
v očích. To je to, co nás znovu nabíjí  
a znovu nám dává tu energii, byť i my 
tam necháme často kus sebe.

Do budoucna máte v plánu kurz impro-
vizace pro terapeuty. Co by mělo být 
jeho náplní a jaká je hlavní myšlenka? 

Ano, plánujeme kurzy, které by mohly 
pomoci terapeutům v práci se skupi-
nami. Jde o kurzy využívající cvičení 
z improvizačního divadla. Naše 
workshopy mohou pomoci akcelero-

vat tvorbu terapeutického vztahu se 
skupinou klientů.  Přináší nové nástroje 
pro pochopení toho, co nás blokuje  
a co nám pomáhá při utváření vztahů 
a vazeb klientem v životě. Dále také 
přináší nástroje k prozkoumání a poro-

zumění, kterým osobnostním polaritám 
(způsobům reakce) dává klient před-

nost a používá je automaticky, a které 
naopak z nejrůznějších příčin upoza-

ďuje. Rovněž nabízí klientům možnost 
si v rámci bezpečí improvizačních rolí 
zkusit rozvíjet tyto opačné vlastnosti. 

Rozhovor vedla Adéla Ščuková

Jedna z Vašich velkých rolí je být tzv. 
klaunem na dětském nemocničním 
oddělení. Setkáváte se s dětmi, které 
trpí stavy vyvolávajícími deprese? 

Pravidelně se setkáváme s dětmi, které 
prochází fázemi přijetí těžkých nemocí. 
Naším prostředkem a cílem, jakožto 
zdravotních klaunů, je narušit stereotyp 
prostředí, ve kterém se ocitli a ukázat 
jim, že i v rámci této životní etapy, kdy 
se setkali a zažívají nějakou vážnou 
chorobu, nebo úraz, se dokáží smát.  
A to nejenom oni, ale i lidé kolem nich, 
kteří s nimi tu nemoc prožívají, jako 
rodiče, babičky, personál. To znamená, 
že my jakožto klauni přicházíme  

a děláme si legraci ze všeho. Klaun 
má jednu výhodu! Klaun si může 

dělat legraci ze všech věcí, které stan-

dardně dospělý člověk nemůže a tím 
ukazuje trochu jiný svět a vrací radost 
z a do života. My nemáme žádná tabu. 

Přistupujete ke každému dítěti stejně 
nebo máte prostor se zaměřit na 
jedince? 

Základním principem naší práce je 
pracovat individuálně. Personál ví, že 
rozhodně nechceme, aby nám svolávali 
děti na jedno místo do nějaké herny, ale 
naopak přicházíme za každým dítětem 
individuálně. Pokud je více dětí na 
jednom pokoji, snažíme se pracovat tak, 
abychom jim zprostředkovali společný 
zážitek, ve kterém je ale každý z nich 
pro nás hrdinou. To znamená, že ano, 

Člen Divadla improvizace Odvaz Vladislav Kos o sobě říká, že 
pokud zrovna ne-improvizuje na jevišti a neoblažuje svým zjevem, 
zpěvem a projevem své diváky, tak improvizuje při opravě domu.  
I když je tam vše OK, zkouší, co z improvizované výchovy zabere 
na jeho dvě děti Elu a Huga. V případě, že jsou jeho děti nadšeny  
z otcovy improvizace, vrhne se na účastníky Improacademy  
a zkouší, co vydrží. Někdy se mu stane, že vše improvizované dopadá 
dobře a v tu chvíli si řekne: ,,No tak proč ne“, a improvizovaně se 

vyskytuje v nemocnici, jako zdravotní klaun.

ROZHOVOR

Vladislav Kos 

Silné zážitky nás nemění, 
ale posunují

 Mgr. Vladislav Kos 



Pediatr

Je první záchytnou sítí pro rozpoznání změny stavu a deprese. 
Vypisuje poukaz k vyšetření u klinického psychologa, 
pedopsychiatra či neurologa. Může předepisovat některá 
psychofarmaka. 

Provádí diagnostiku a násled-

nou léčbu celého spektra 
dětských psychiatrických poruch 
pomocí psychoterapie a farma-

koterapie. Vyřizuje pobyt dítěte  
v psychiatrických nemocnicích  
a léčebnách.

Nabízí pobytové terapie pro 
děti s psychickými poruchami,  
s disharmonickým vývojem, 
nebo biologickou léčbu spolu se 
širokou škálou psychoterapeutic-

kých postupů. Vlastní práci s dítětem si 
mohou všimnout varovných 
signálů a doporučit dítěti  
a rodině návštěvu odborníka.

Poskytují včasnou a krátkodobou pomoc  
a podporu dětem do 18 let a jejich blízkým  
v náročných životních situacích souvisejících 
s osobními, rodinnými, vztahovými, sociálními 

či školními problémy. 

Poskytují anonymní a rychlé formy telefonické 
či e-mailové pomoci. Kontakt na Linku bezpečí 
116 111, pomoc@linkabezpeci.cz. 

Zabývají se spolupůsobením faktorů 
duševních, tělesných a sociálních stre-

sorů, zatěžujícími životními situacemi, 
vedoucími ke komplexním psychoso-

matickým a somatopsychickým one- 
mocněním.

Různé volnočasové aktivity jako jsou kroužky, nízkoprahová centra, základní umělecké školy, sportovní kluby, komunitní setkávání, církevní organizace či různé druhy komunit-
ních a přátelských setkávání si mohou všimnout varovných signálů a doporučit dítěti a rodině návštěvu odborníka.

Provádí psychologickou diagnostiku 
a terapie pro děti a rodiče. 

Klinický psycholog 

Psychiatrické nemocnice

Pedopsychiatr

Školní psychologové,  
členové školního  
poradenského  
pracoviště a učitelé

Psychosomatické ordinace a kliniky 

Linky bezpečí, krizové linky a linky důvěry

Krizová centra pro rodiny s dětmi,  
dětská krizová centra

Při vlastní práci s dítětem si 
mohou všimnout varovných 
signálů a doporučit dítěti  
a rodině návštěvu odborníka.

Pedagogicko-psychologické 
poradny, speciální pedagogická 
centra, střediska výchovné péče

Podpůrná síť  
služeb pro děti
a dospívající 
potýkající se  
s depresemi
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Co se od nás děti (ne)mohou naučit?

Pro své děti jsme vzorem. Učí se od nás 
jak si vyčistit zuby, jak vařit, a taky to, 
jak zvládat různé životní těžkosti. Vidí na 
nás, o čem se může a nemůže mluvit, 
které pocity se smí a nesmí projevo-

vat navenek. Učí se od nás i to, jak si 
poradit se svými náladami. Když od 
nás odkoukají, že smutek, zlost nebo 
strach v životě nemají místo, budou 
se je snažit zatlačit někam, kde k nim 
nikdo nebude mít přístup. Nedozví se, 
že “vybrečet se” může člověku ulevit,  
i když už je dospělý.

Jak moc odlišně od nás dospělých 
vnímají takovéto pocity děti?

Děti nemají životní zkušenosti dospě-

lých. Nezažily, že bolest přejde. Nevědí, 
že spory se urovnají. Že se vztahy pro-

měňují. Krize skončí, vztahy se upevní 
a někdy taky ne. Jednu lásku nahradí 
jiná, stejně hodnotná. Jejich problém 
je v tu chvíli pro ně vždycky obrovský. 
Už se stalo, že si dítě sáhlo na život  
z důvodů, nad kterými by se dospělý 
pousmál. I kdyby se bylo svěřilo. 

S jakými příznaky pokleslé nálady 
nebo deprese k vám děti a dospívající 
přicházejí?

Děti a dospívající s nějakou formou dep-

resivních stavů přicházejí do Krizového 
centra pro děti a rodinu poměrně 
často. Když je dítě bez nálady, bývá 
smutné, podrážděné a nic ho nebaví, 
rodiče si toho obvykle všimnou. Když 
se navíc přidají některé výraznější 
projevy, jako třeba noční můry, výroky 
typu “raději bych nebyl,” “život už 
mě nebaví” nebo to, že si dítě začne 
ubližovat, zpravidla to pak rodiče 

vyděsí natolik, že sáhnou po telefonu  
a hledají pomoc. Třeba u nás.

Přicházejí k nám také děti, jejichž 
potíže na první pohled nevypadají jako 
deprese. Zlobí, jsou vzteklé, drzé na rodi- 
če a učitele, zlé na sourozence nebo 
spolužáky. Děti, které nechtějí chodit do 
školy nebo se začaly špatně učit. Děti, 
které mají nevysvětlitelné bolesti břicha, 
hlavy nebo končetin. I takto může 
někdy vypadat dítě s depresí. Zejména 
mladší děti velmi často vyjadřují své 
pocity tělesně. Neumí slovy popsat, co 
se v nich odehrává, a někdy to ani samy 
nepoznají. Nezasvěcenému pak můžou 
připadat drzé, zlé, líné nebo nevděčné. 
My ale v takových případech naopak 
zbystříme pozornost. Děti totiž nikdy 
nezlobí schválně. 

Smutné děti v Krizovém 
centru pro děti a rodinu

 Mgr. Jenifer Kaločová 

ROZHOVOR

Mgr. Jenifer Kaločová působí jako psycholožka v Krizovém centru 
pro děti a rodinu. Při své pracovní činnosti se velmi často setkává 
u dětí se smutnými náladami i s depresemi, které mívají z pohledu 
dospělého různé netypické projevy, jako jsou somatické bolesti či 
zlobení, vztek, neochota učit se a jiné. Zdůrazňuje, že i v případě 
učení se zpracovávat projevy emocí, děti následují vzory svých 
rodičů. Nabízí také jednoduché návody, jak můžete ihned dítě 
podpořit ve zlepšení nálady, jak udržovat dobrou mysl u dětí  

i u sebe. Více se dozvíte v následujícím rozhovoru.

A nebylo by vlastně spíš zvláštní, kdyby 
v takových chvílích byly děti veselé?

Smutek, zlost a pocity beznaděje 
obvykle nepřicházejí samy od sebe. 
Nejčastěji bývají reakcí na něco, co se 
v životě dítěte děje. Nezřídka se potká-

vám s rodiči, kteří mi vyprávějí, že jim 
v nemocnici umírá dědeček a mají 
starost o staršího syna, který se chová 
zvláštně. Je zvýšeně citlivý, hodně pláče 
a nechce spát v pokoji sám. Jindy je to 
zase maminka, která se bojí o dceru. Je 
nevysvětlitelně podrážděná, má potíže 
ve škole a bývá ufňukaná. Navíc se teď 
s manželem rozvádějí. 

Život plyne směrem nahoru a dolů. 
Je přirozené, když se naše nálady 
a pocity podle toho střídají. Nejsme 
vždycky šťastní. Někdy jsme taky 
naštvaní, smutní a znechucení. Někdy 
se bojíme. Z různých důvodů se stává, 
že nechceme, aby se o těchto našich 
pocitech dozvěděli ostatní. Snažíme 
se vypadat spokojení, vyrovnaní a silní. 
Někdy to děláme i před svými nejbliž-

šími. “Nemůžu se teď ani pořádně 
vybrečet, nechci, aby to viděly děti.”  
si říkáme…

Děti zlobí, když je něco zlobí.

Děti zkrátka zrcadlí to,  
co se v rodině děje.
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k tomu, že dítěti budou velmi struktu-

rovat čas a budou se snažit, aby přišlo 
na jiné myšlenky. Pro zdravý vývoj je 
ale nezbytné mít taky čas, kdy dítě 
nedělá nic. Při pohledu zvenčí to 
vypadá jako zahálka, ve skutečnosti 
je to ale čas pro zrání a růst. Příliš 
nabitý rozvrh a čas strukturovaný 
zvenčí může někdy nadělat víc škody 
než užitku. 

•  Dostatek světla. Světlo má prokaza-

telný vliv na naši náladu, fototerapie 
je jeden ze způsobů léčby poruch 
nálad.  Může to znít zvláštně, ale 
výrazné jasné světlo v místnosti, kde 
dítě tráví čas nebo častý pobyt venku 
na sluníčku ovlivňuje chemii mozku  
a pomáhá cítit se šťastnější. 

•  Pestrá strava. Doporučení, které 
nikoho nepřekvapí. S plným bříškem 
se život snáší snáz a jídlo funguje i jako 
zlepšovač nálady. Některé potra-

viny obsahují látky, ze kterých si naše 
tělo vyrábí “šťastné hormony.” Mezi 
taková užitečná jídla patří banány, 
mandle, jablka, jogurty, čokoláda, 
melouny, vejce, fazole, nebo ryby.

•  Buďte spolu. Část svého času věnujte 
aktivitě, kdy jste opravdu spolu.  

Pokud vidíte, že se s vašim dítětem něco 
děje, pravděpodobně zažívá něco, co 
je přirozené a v pořádku. Je ale dobré 
zbystřit. A raději nic nepodcenit.

Mátě nějaké „babské rady“, návody, 
co zkusit u svého dítěte mající skleslou 
náladu?

Pokud jako rodiče vidíte, že se vaše 
dítě trápí, je to pro vás nejspíš dost 
těžké, možná i proto, že s tím nemů-

žete moc udělat. Nabízíme vám proto 
několik jednoduchých věcí, které teď 
udělat můžete. Samy o sobě možná 
depresi nevyléčí, trápení nezaženou. 
Každopádně mohou trochu pomoct. 
A cokoli, co teď dítě podpoří, je dobré.

•  Dostatek pohybu. Staré dobré endor-
finy. Pokud má vaše dítě rádo pohyb, 
dopřejte mu ho co nejvíce. Sportovní 
kroužek mu poskytne možnost být 
s vrstevníky a přijít na jiné myšlenky. 
Jestli to není pro vaše dítě to pravé 
ořechové, vzpomeňte na to, jakou 
radost může přinést obyčejné skákání 
na trampolíně nebo i výlet na kole. 

•  Čas na nudu. Rada s dostatkem 
pohybu a obava o to, aby si dítě neu-

blížilo, může rodiče snadno svést  

Nejenom fyzicky, ale i mentálně. 
Je jedno, co budete dělat, jestli si 
budete hrát, nebo spolu třeba péct 
štrůdl, ale dělejte to tak, abyste  
u toho byli plnou pozorností s dítětem. 
Nebo můžete doma zavést speci-
ální čas, třeba 20 minut každý týden, 
které věnujete pouze jednomu dítěti. 
Strávíte jej spolu, nikým nerušeni, jen 
vy dva. A dělat budete to, co zrovna 
v tu chvíli chce dítě. Není to rodič, 
kdo určuje program. 

Léčba depresí u dětí bývá během na 
dlouhou trať. Nečekejte rychlé výsledky. 

Krizové centrum pro děti a rodinu v Ostravě vzniklo s cílem poskytovat krizovou 
pomoc a podporu dětem do 18 let a jejich blízkým v náročných životních 
situacích, které souvisejí s osobními, rodinnými, vztahovými, sociálními či 
školními problémy. 

Pomáháme zorientovat se v tom, co děti a jejich blízké trápí a podporujeme 
je při hledání řešení krizové situace. Děláme to různými způsoby. Někdy 
prozkoumáváme, co se vlastně děje, ponořujeme se do hlubin duše a někdy 
si jenom povídáme.
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Já osobně jsem se ještě nikdy nepo-

tkala s dítětem, u nějž by depresivní 
stav vznikl z ničeho nic, jen narušenou 
chemií mozku. Smutek, zlost a pocity 
beznaděje bývají reakcí na něco, co 
se v životě dítěte děje. Někdy to mohou 
být věci, které jsou v naší moci změnit, 
jindy se s nimi ale musíme naučit žít. 
A než se to stane, nezávisle na tom, 
jestli nám k tomu budou pomáhat léky 
anebo to půjde bez nich, uplyne řada 
měsíců. Dávejte mezitím na sebe pozor. 
Držíme vám palce.

Rozhovor vedla Monika Matulová.

	 	Jahnova 867/12,  
709 00 Ostrava

	css@css-ostrava.cz

		 595 054 019

		 www.css-ostrava.cz

Centrum sociálních služeb 
Ostrava, o.p.s. Mgr. Jenifer Kaločová
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Jak byste popsala dětství Valerie a její 
povahu?

Má dcera Valerie byla od dětství 
zapálenou sportovkyní, všechny různé 
sporty ji šly, závodně se věnovala 
bojovému sportu. Celkově se dosti 
hýbala a byla tím dítětem, které si 
rádo někdy pochutnalo i na tabulce 
čokolády. Mé reakce na konzumace 
sladkostí byly asi stejné jako u každého 
jiného rodiče. Dceři jsem říkala, aby si 
část čokolády nechala na později, ale 
jinak jsem ji ve stravování neomezovala. 
Vždyť v jejím věku je běžné, že 
děvčata se najednou vytahují a pár 
nadbytečných kil jde tak samo dolů. 

Valerie byla vždy klidné, tiché dítě, 
spíše introvertní. Měla pár kamarádek, 
ze školy nosila velmi dobré známky  

a učení ji šlo tak nějak samo. Je moc 
hodná a všem ráda pomáhá. Ale 

je i dosti tvrdá sama na sebe. Navíc je 
to beran. Ve škole je oblíbená. Valča 
nekouří, nepije, nemaluje se a sama 
říká, že to nemá zapotřebí. 

Kdy myslíte, že začal současný 
problém?

Nyní je Valerii 15 let. V jejích 13 letech 
jsme šly na běžnou preventivní pro-

hlídku k naší tehdejší pediatričce a tady 
vnímám, že asi začal celý ten problém. 
Sestřička při vážení jí řekla, že by měla 
zhubnout 10 kg. Měřila 168 cm a vážila 
60 kg. Valča najednou ze dne na den 
přestala jíst. Přišlo to jako blesk z čistého 
nebe. Já si až po 4 dnech všimla, že 
úplně přestala jíst, protože si odnášela 
jídlo do pokojíčku, které jsem potom 
různě nacházela vyhozené či schované. 
Během měsíce zhubla 11 kg, začaly 
jí padat vlasy, kdy přímo hrsti vlasů jí 
zůstávaly v ruce a tvořily se na hlavě 

PŘÍBĚH

Deprese má mnoho příčin, stejně tak má několik druhů a může se 
začít projevovat kdykoliv. Přinášíme Vám příběh dítěte bojujícího 
s depresí očima její maminky, které za poskytnutí rozhovoru moc 

děkujeme.

Sžívání se s depresí 
u mého dítěte

lysinky. Šly jsme proto opět k pediatričce 
se poradit co dál a ona nás odeslala  
k psycholožce. Paní psycholožka nám 
víceméně sdělila, že se nic závažného 
neděje. Ale holka nejedla dále. 

Jak jste se s nechutí k jídlu snažili 
bojovat a kdy jste zjistili, že dceřiny 
pokleslé nálady jsou závažné?

Zkoušeli jsme konzumovat a připravovat 
různé druhy strav a diet.  Nakoupila jsem 
spoustu nízkokalorických věcí. Valča 
jedla jen jednou denně. Bylo to depre-

sivní jak pro mne jako matku, tak to bylo 
náročné i pro mou dceru. Dodnes stále 
řešíme různé z toho plynoucí problémy. 
Bojový sport Valča zrušila, protože již 
neměla tak dobré sportovní výsledky 
a týmovým spoluhráčům vadilo, že jim 
občas kazila výsledky a vytýkali jí to. 
Proto se rozhodla z tohoto sportu odejít. 
Vlastně veškeré sporty vzdala, i ty které 
dělala rekreačně. Už nemá ani žádné 
bližší a důvěrné kamarádky, přestala 
komunikovat s celým okolím. I ve škole 
se viděla škaredá, tlustá a stal se z ní 
ještě větší introvert. Stranila se kolektivu. 
Z domu téměř stále nevychází.  Ještě 
před nedávnem se nezajímala o školu 
vůbec. Celé ty poslední dva roky se jí 
snažím nahrazovat kamarádku, ale vím, 
že nejsem její vrstevnice, ale máma a že 
mé energetické tempo je oproti jejímu 
velmi rychlé. Sedí „zalezlá“ doma, 
nemá sílu na sportování a nemůže ani 
ujít delší trasu. Nebaví ji to. 

Valča zhubla nejvíce na 49 kg. Rozhodla 
jsem se změnit dceřinu praktickou 
lékařku, což se ukázalo jako dobrý krok. 
Paní doktorka po dohodě se mnou 
dceři pohrozila, že pokud nepřibere na 
50 kg, tak ji nechá umístit na psychia-

trii. Zvolili jsme tedy s paní doktorkou 

tvrdší a autoritativní přístup. Každý den 
a dlouho jsem docházela s Valerií k ní  
a tam ji vážili. Valči se dařilo dlouho držet 
na 50 kg. Pokud malinko přibrala, tak si 
hned začala ubírat stravu. Chodily jsme 
i k výživovému poradci. Stále přemýšlí  
o potravě jako nepříteli. Valerie má teď 
53 kilo, ale je to pro ni katastrofa. 

Zpětně vidím, že to, co jí řekla dětská 
sestra o hubnutí, si vzala až moc k srdci. 
Ranila ji slova o její váze. Po úbytku 
hmotnosti se začala vysílením třást, 
přišly i velké deprese. Jako rodič se cítím 
v těchto stavech bezradná. Někdy řvu 
po ní, někdy s ní brečím, někdy ji konej-
ším. Myslím si, že její depresivní stavy 
zhoršuje to, že nevychází z pokoje, že 
je spíše tak sama pro sebe. Zkoušela 
jsem jakýkoliv přístup. Bohužel, i když 
je můj muž v mnoha ohledech skvělý 
a je moje zlatíčko, tak emocím moc 
nerozumí a neumí nám dát emoční 
podporu. Nechce se mi snažit mu to už 
ani vysvětlovat. Co se týká emočních 
stavů mé dcery, tak jsem na to sama. 

Jaké jsou další projevy a jak s depresí  
i vztahem k jídlu pracujete nyní?

Myslím si, že její deprese vyplývá  
i z úbytku váhy, z toho že tělo je bez 
vitamínů, že hormony jsou rozhozené. 
Už se z toho všeho hrabeme dva roky. 
Než jí začaly opět růst vlasy, tak jsem ji 
ostříhala nakrátko, vlasy jsme prodaly 
a utržené finance jsme daly na její 
oblíbený psí útulek. Snažím se vymýš-
let různé pozitivní věci, hledat přesah  
v těch věcech, které se dějí. 

Co se týká depresí, tak se to zmírňuje 
velmi pomaličku. Začaly jsme dochá-

zet na terapie k panu psychologovi  
a vidím první drobné krůčky k zlep-
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ROZHOVOR
šení stavu. Nyní již i dcera za ním ráda 
chodí. Její důvěra a spolupráce  
s panem psychologem se vyvíjí poma-

linku. Sice nevím, o čem si povídají, 
ale občas, když se Valerie v hovoru 
vrátí k tomu, co jí pan psycholog řekl, 
tak vidím, že si k němu buduje důvěru.  
Valerie si v jejich psychoterapeutickém 
vztahu našla jistotu, že si může otevřeně 
popovídat s někým, kdo jí rozumí. 

V rámci psychoterapie s celou naší 
rodinou je dobré to, že i mne pan 
psycholog umírňuje, že se u něj mohu 
vybrečet, což mi velmi pomáhá. Pan 
psycholog mi radí, kde ve vztahu  
k dceři mám ubrat, v čem na ni nemám 
tlačit. Velmi nám oběma pomáhá.

Jakých dalších varovných signálů spo-
jených se změnou stravování a nálad 
by si měli rodiče všímat?

Když si začne nosit dítě jídlo do svého 
pokoje a nechce jíst společně. Valerie 
začala chodit nahoru do svého 
pokoje, aby nebylo vidět, co snědla. 
Vyhazovala různě jídlo ven, do koše. 
Důležité je si všímat podezřelého úbytku 
váhy, náladovosti, plačtivosti, zhoršení 
známek ve škole. Také jsou varovnými 
signály neustálé polehávání a spaní, 
zavírání se ve svém pokoji.

Jaké máte doporučení pro jiné rodiče 
řešící depresivní stavy u dítěte?

Vzkázala bych rodičům, aby se poku-

sili být v klidu a chápaví. Těm, kteří mají 
rychlejší životní a své vlastní osobní 
tempo, jako já, tak zpomalit a nemít 
tolik nároků na dítě. Také je důležité 
hledat ve svém okolí lidi, ať odborníky 

nebo laiky, kteří nám mohou pomoci. 
Nám například pomohla současná 

paní pediatrička nebo dceřin učitel, 
který si také všímal rapidního propadu 
školních výsledků a toho, že se Valerie 
straní kolektivu. Spolu s nimi jsme tak 
mohli všichni jednotně k dceři přistupo-

vat a dohlídnout na ní. Nyní je dcera 
opět na skvělých známkách. Taky vidím, 
jak je důležité u ní budovat a posilovat 
její sebevědomí.

Využíváte i léčbu farmakoterapií? 

Co se týká farmakoterapie, tak každé 
ráno bere dcera půl tabletky antidepre-

siv, které ji předepsala obvodní lékařka 
po konzultaci s psychiatrem. Jde o dlou-

hodobou léčbu, která zlepšuje náladu. 
Paní doktorka nám napsala ještě jeden 
lék, který působí proti stavům úzkosti  
a navozuje pocity uvolnění a uklidnění 
a to pro případ, kdyby na dceru přišly 
úzkostné stavy, záchvaty pláče. Ten 
bere jen výjimečně, při těchto akutních 
stavech.

Co vás ještě čeká v nejbližší 
budoucnosti?

Nyní nás čeká ještě řešení obnovení 
menstruačního cyklu, neboť od doby 
extrémního zhubnutí nemá dcera vůbec 
menstruaci. Hodně se kvůli jejím posto-

jům k tělu bojím toho, aby nebyla dceři 
nastavena hormonální léčba a aby  
z toho nepřibrala. Také budeme  
i nadále docházet na rodinnou psy-

choterapii za panem psychologem  
a budeme dodržovat farmakoterapii. 
Celkově se budeme snažit pracovat 
na zlepšení emočního stavu dcery a na 
jejím stravovacím režimu a postoji k jídlu.

Rozhovor vedla Monika Matulová
na základě osobní výpovědi klientky, 

která si nepřála zveřejnit své jméno. 

Jakým problémům metoda Kids‘ Skills 
primárně napomáhá? S jakými pro-
blémy k Vám děti docházejí?

Kids‘ Skills vznikly jako výsledek dlou-

hodobé supervizní práce v jedné 
mateřské škole ve Finsku. Tato školka je 
určena pro děti s vážnými poruchami, 
jako např. autismus, poruchy chování, 
a pro děti se speciálními potřebami. 
Název  Kids‘ Skills znamená v překladu 
dětské dovednosti. Odkrývá tak jádro 
přístupu: děti jsou schopné se učit nové 
věci, pokud k tomu mají vnitřní moti-
vaci a podporu svého okolí. Problém je 
vnímán jako příležitost naučit se novou 
dovednost, která zatím není rozvinuta 
nebo u dítěte zatím chybí. Pro děti je 
přirozené učit se nové věci, je to pro ně 
přirozenější než mluvit o problémech  
a o jejich selhávání.

Jak v praxi metoda vypadá? Je zde 
jeden obecný postup nebo záleží napří-
klad na věku a individualitě dítěte? 

Kids‘ Skills jsou určeny pro děti od 3 let 
věku a lze je použít napříč věkovým 
spektrem u různých problémů dětí (pro 
starší děti a adolescenty jsou pozmě-

něny určité kroky a také společný 
jazyk). Filozofie Kids‘ Skills se snaží být 
jednoduchá a stojí na třech princi-
pech: naděje, spolupráce a tvořivost.

Metoda Kids´ Skills  je tvořena 12 kroky. 
I když jsou jednotlivé kroky Kids‘ Skills 
promyšlené (a jejich posloupnost 
také), nevnímáme je jako neměnnou 
proceduru, která by se vždy měla dog-

maticky dodržet, ale spíše jako nabídku 
12 nástrojů, které máme k dispozici při 
společné práci s dětmi.

Pavel Vítek je členem týmu Dalet, který rozvíjí přístup zaměřený na 
řešení. Tento přístup následně využívá v praxích s klienty a současně 
v něm, spolu s kolegy, vzdělávají další pracovníky v různých kurzech  
a výcvicích. Jednou z metod využívající při práci s dětmi, jejich rodiči 
a celou komunitou je metoda Kids‘ Skills. Metoda  Kids‘ Skills je způsob, 
jak pracovat s různými druhy problémů tvořivě, hravě, efektivně  
a přitom nepatologizujícím a na spolupráci zaměřeným způsobem.

Zázrak dětských 
dovedností

 Mgr. Pavel Vítek 
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Kroky Kids‘ Skills:
1.  Přeměna problémů na dovednosti 

– zjistit, jakou dovednost dítě potře-

buje k tomu, aby překonalo problém 
či trápení.

2.  Dohoda o dovednosti, kterou se dítě 
bude učit – dojednání s dítětem, 
kterou dovednost se začne učit.

3.  Zkoumání přínosů – pečlivé zkoumání 
výhod nové dovednosti pro dítě 
samotné i pro další lidi.

4.  Pojmenování – vymyslet společně  
s dítětem zajímavé a atraktivní jméno 
pro novou dovednost.

5.  Výběr „pomocníka“ – dítě si vymyslí 
postavu (z pohádky, nějaké zvíře, 
hrdinu…), která symbolizuje danou 
dovednost.

6.  Hledání podpory – zjistit, kdo by mohl 
dítě při učení se nové dovednosti 
podpořit.

7.  Posílení sebedůvěry – pomoci dítěti 
zjistit, proč může věřit, že se novou 
dovednost dokáže naučit.

8.   Plánování oslavy – probrání s dítě- 
tem, jakým způsobem oslaví to, až 
se novou dovednost naučí.

9.   Detailní popis dovednosti – necháme 
dítě popsat nebo názorně předvést, 
jak bude nová dovednost konkrétně 
vypadat.

10.  Zveřejnění – necháme dítě vhodným 
způsobem zveřejnit, na jaké doved-

nosti pracuje.
11.  Trénování dovednosti – dohod-

neme se s dítětem kdy, kde a jakým 
způsobem bude novou dovednost 
trénovat.

12.  Připomenutí – dohodneme se  
s dítětem, jakým způsobem chce 
připomenout novou dovednost, 
když na ni třeba někdy zapomene 
nebo se problémové chování vrátí.

13.  Oslava – když se dítě naučí 
dovednost, je čas připravit oslavu  

a spojit to s poděkováním všem 
podporovatelům.

14.  Učení dalších dětí – umožněme 
dítěti naučit novou dovednost 
někoho dalšího.

15.  Další dovednost – dohodneme se  
s dítětem o další dovednosti, kterou 
se chce naučit.

Jaká je Vaše rada, pokud by se 
někdo ptal, zda je nutné kroky přesně 
dodržovat?

Lidé se někdy ptají, zda je nutné zahr-
nout úplně všechny kroky nebo zda 
je třeba dodržovat přesné pořadí jed-

notlivých kroků. Ben Furman, tvůrce 
modelu Kids‘ Skills k tomu říká: „Když lidé 
chodí na lekce tancování, někdy se 
ptají svých učitelů, zda je lepší potom  
v tanečním sále improvizovat anebo 
raději dodržovat přesně ty kroky, které 
se naučili na kurzu. Učitelé tance 
obvykle odpovídají, že je užitečné začít 
při tanci přesně s těmi kroky, které se 
naučili a s experimentováním počkat až 
do chvíle, kdy se budou během tance 
cítit dostatečně jistí a bezpeční a až se 
sladí s rytmem hudby. Tehdy je možné 
experimentovat – měnit pořadí kroků, 
vynechat některé kroky nebo naopak 
nějaké nové kroky k tanci přidat. Tento 
princip se hodí i pro Kids‘ Skills. Když 
budete poprvé využívat tento model, 
měli byste jej vyzkoušet pokud možno 
tak, jak je popsaný. Jakmile si jednotlivé 
kroky osvojíte a osvojíte si i určitý „cit“ 
pro Kids‘ Skills, můžete začít různě expe-

rimentovat a hledat si vlastní způsob 
využití principů Kids‘ Skills.“

Model Kids’ Skills využívám ve své 
praxi a současně v něm společně  
s kolegy v týmu Dalet vzděláváme další 
pracovníky a rodiče. Na základě pově-

ření autorů tohoto modelu jsme jeho 
garanty v ČR. Absolventi vzdělávacího 
programu Kids‘ Skills získají certifikát 
s akreditací MPSV a po předložení 
písemné práce mohou získat meziná-

rodní certifikát Kids’ Skills kouče a být 
uvedeni v mezinárodním seznamu Kids’ 
Skills koučů.

Mohla by některá z metod, které 
využíváte napomoci depresi, či úzkosti 
u dětí? Dalo by se díky nim předejít 
takovýmto stavům?

V přístupu zaměřeném na řešení, 
včetně modelu Kids’ Skills, věříme, 
že pro budování řešení, není nutné 
podrobné zkoumání problému, jeho 
příčin a jejich odstraňování. Naopak 
věříme, že se můžeme přímo zaměřit 
na budování něčeho nového, žádou-

cího, co bude místo problému. Věříme, 
že řešení nemusí vůbec souviset  
s odstraňováním problému. V Kids’ Skills 
je toto vyjádřeno myšlenkou autorů 
modelu, že děti nemají problémy, 
ale mají dovednosti, které se zatím 
nenaučily nebo se je naučily málo  
a je třeba, aby se je naučily nebo se 
v nich zlepšily. Pokud přistupujeme  
k práci s dětmi s touto myšlenkou, je od 
začátku přítomna naděje na zlepšení 
a současně děti rády spolupracují. Je 
pro ně totiž mnohem přirozenější učit se 
něco nového, než odstraňovat něco 
nežádoucího.

Jak děti mohou vnímat to, že k Vám 
docházejí? Nemohla by tato skutečnost, 
že jsou v podstatě diagnostikovány, 
přinášet nějaké zhoršení? 

Ve své práci psychoterapeuta a dět-
ského kouče já sám problémy dětí 
nediagnostikuji. Často se ale stává, 

že děti přichází s nějakou diagnózou 
nebo pojmenováním svého trápení od 
někoho jiného, kdo je v jejich životech 
důležitý, ať už to jsou samotní rodiče, 
či jiní odborníci. Někdy si i děti samy 
nějak pojmenovávají své trápení nebo 
se připojují k pojmenování, které jejich 
trápení dal někdo jiný. Jsou případy, 
kdy může být tato diagnóza užitečná, 
protože umožňuje dítěti a jeho okolí 
lépe fungovat (např. na dítě s „diagnó-

zou ADHD“). Pokud je diagnostikování 
nějak užitečné, společně s dítětem 
to prozkoumáme, včetně toho, jak 
mu dítě rozumí, a hledáme, jak je uži-
tečné a jak by bylo možné ho ještě víc 
využívat. Častěji ale prozkoumáváme 
silné stránky a zdroje dětí, nejčastěji 
v jejich zájmech a koníčcích a spo-

lečně hledáme, jak je mohou využít 
pro žádoucí změnu. Většinou v podobě 
rozvoje nové dovednosti. Protože se 
děti při spolupráci se mnou většinou učí 
něco nového a zažívají u toho úspěch, 
tato spolu-práce je baví a vede ke zlep-

šení v jejich životech a často i v životě 
celé rodiny. Být svědkem a spolutvůr-
cem těchto chtěných změn v životech 
mých klientů je pro mě tím, co mě na 
mé práci nejvíc baví.

Rozhovor vedla Adéla Ščuková

Mgr. Pavel Vítek
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Jako facilitátorka jsem vedla Setkání 
okolo dětí a dospívajících s různými 
obtížemi a typy diagnóz. Nejčastěji se 
jednalo o děti s poruchou autistického 
spektra, ADHD a s depresivní poruchou.

Děti s depresivní poruchou byly již 
dospívající a setkání se osobně účast-
nily. Domnívala jsem se, že pozvání 
na Setkání okolo dospívajícího možná 
odmítnou. Také jsem předpokládala, 
že pokud dorazí, budou spíše poslou-

chat a nenajdou odvahu mluvit před 
skupinou jim známých i neznámých lidí.

Mýlila jsem se! Ne v tom, že by ty 
obavy a strach neměli, ale v tom, že 
je nepřekonají. Dospívající dle jejich 
slov očekávali, že to pro ně na setkání 
nebude příjemné a jednoduché, ale 
dorazili a hovořili nahlas, otevřeně. I je 
samotné to překvapilo.

Já jsem díky tomu mohla poznat mladé 
lidi, kteří do značné míry vědí, co jim 
vyhovuje, čeho by chtěli dosáhnout, 

ale někdy jen neví, jak na to, nebo 
nenajdou sílu to udělat a vytrvat  

v tom. Nic nového pod sluncem! I když 
já jsem dospělá, tak vlastně jsem na 
tom často stejně jako oni.

Nevím, co všechno se podílelo na 
vzniku jejich psychických potíží a co 
všechno budou potřebovat k tomu, 
aby jejich depresivní stavy plně vymi-
zely. Věřím však, že potřebují mít pocit 
jistoty a ve svém okolí lidi, kteří dokážou 
společně komunikovat a táhnout za 
jeden provaz.

Proto je tady Setkání okolo dítě a požá- 
dat o něj může každý.

Mgr. Andrea Harazinová
facilitátorka Setkání okolo dítěte 

Setkání okolo dětí  
a mladistvých  

s depresivní poruchou
 Mgr. Andrea Harazinová 

Více informací o Setkání  

okolo dítěte naleznete  

na webových stránkách  

https://naserovnovaha.cz/

Telefonní kontakt: 604 215 602 

E-mail: mdt.rovnovaha@gmail.com 

Protože výchova dítěte ve složité životní situaci či výchova dítěte  
s obtížemi není vždy jednoduchá, rozhodli jsme se udělat něco pro 
její zjednodušení. Poslech pohádek je příjemně stráveným časem  
a  v jejich zápletce se objevuje pomoc s návodem jak dále. Pohádky 
vznikají se zaměřením na péči o dítě kojeneckého věku, o děti  

s ADHD, s autismem, s náročnější pubertou a jinými obtížemi.

Cestou pohádek a příběhů...

 Mgr. Jakub Majetný 

,,Dneska jde táta domů, už bude 
večer a těší se, čím malého Míšu 
překvapí. Už z dálky slyší křik a pláč. 
Máma medvědice ho vítá a ukazuje 
tátovi na rozházené hračky na zemi, 
všude je nepořádek. Ale kde je Míša? 
Ani nepřišel tátu přivítat. Zalezl si úplně 
dozadu a zachumlal se do všech větví 
a listí, aby ho nebylo vůbec vidět. 
Občas se z hromádky ozve jen zavrčení 
a někdy vykopne chlupatá malá 
medvědí noha. Máma je unavená  
z toho dnešního běhání a hlídání.“

Aktuálně v Rovnováze připravujeme 
pásmo takovýchto terapeutických 
pohádek pro vás a vaše děti. Každá 
pohádka bude pomocníkem v tom, 
jak projít jednotlivým životním obdobím. 
Pohádky vznikají jako inovace sociální 
práce. Díky pohádkám s příjemným 
hudebním doprovodem a krásnými 
ilustracemi si tak odborníci mohou zjed-

nodušit a především zpříjemnit práci 
s dětmi a rodiči, či ji obohatit o vývo-

jový pohled, na kterém jsou pohádky 
postaveny.

Pohádky vás provedou lesem plným 
zvířátek. Seznámíte se se zamilovanými 
medvědy, kteří čekají miminko, ale né vše 
je u nich tak, jak by čekali. Nebo se sovím 
hnízdem, kde se máma sova snaží utišit 
malého sovíčka. Nebudou chybět ani 
rozdivočené veverky, moudrý dub a dospí-
vající ježek, který se učí zacházet se svými 
ostrými bodlinami. Pokud chcete vědět, 
jak to s malým Míšou a dalšími hrdiny 
dopadne, přijďte na představení. 

To proběhne na konferenci Mezi námi 
(6. - 7. 10. 2020) nebo na konferenci 
Psychologické aspekty pomáhání 
(10. - 11. 11. 2020). Vše potřebné 
najdete na webu naserovnovaha.cz/
cestoupohadek.

Inovace v sociální práci aneb cestou 
pohádek a příběhů, reg.č. CZ.03.2.63/
0.0/0.0/19_098/0015196

Projekt je financován:

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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A do tohoto světa chceme přinést rov-

nováhu a bezpečí. 

Celý proces začíná tím, že klient spo-

lečně s terapeutem prozkoumává svou 
zkušenost (pocit, obraz, dojem) znázor-
něnou metaforicky v pískovišti pomocí 
figurek. Dozvídáme se, jak se tam kdo 
cítí, co čeká, co potřebuje, co by si přál, 
co stojí v cestě, co je potřeba změnit, 
přidat, odebrat, kde na to vezmeme 
sílu, kdo nám může pomoci atd.

Dítě  prožívá svůj vlastní vnitřní svět  
v odrazu příběhu postav metaforic-

kého světa v pískovišti. Spolu s nimi 
vnímá napětí, ohrožení, smutek, izolaci, 
překážky, vyrovnává se se ztrátami,  
s nedostatky. Spolu s nimi hledá cesty 
ke změně, všímá si zdrojů a oceňuje 
je, vytváří nové možnosti, podněcuje 
naději, dosahuje přijetí, nastoluje rov-

nováhu, prožívá úlevu, zklidnění, radost. 
Vytváří novou metaforu. Malý klient 
je ponořen do prožitku a často ani 
nevnímá, že pracuje na léčbě svých 
vlastních potíží. Celý tento prožitek se 
však odráží v jeho nervovém systému. 
Mozek reaguje na změnu v prožívání  
a obnovu bezpečí tím, že zapojuje jiná 
mozková centra, vylučuje jiné látky, 
díky tomu se začínají měnit tělesné 
pocity a tvoří se nové trvalé neuronové 
spoje. Postupně dochází k uzdravení. 

Terapeut se snaží naladit na dítě, 
vytvořit přijímající, neodsuzující, pod-

nětné prostředí, ve kterém mohou  
v metaforách na pískovišti obživnout 
vnitřní procesy, překážky a způsoby, 
se kterými se dítě tak typicky vyrov-

nává. Tyto obrany, které mají sloužit  
k zajištění bezpečí, však v reálném 
životě způsobují psychické potíže. Spolu 
s dítětem můžeme jejich úsilí o zacho-

vání bezpečí ocenit a pak je proměnit 
tak, aby neškodily. Najít nový, zdravější, 
vyrovnanější způsob. 

U depresivního dítěte nás například 
nepřekvapí, když uvidíme zlost, agresi-
vitu, podrážděnost, neklid, které dítěti 
pomáhají zvládnout smutek a bolest, 
nacházející se pod povrchem. V pís-
kovišti se pak objevují trojhlaví netvoři 
a zlé saně, které ale vlastně chrání 
opuštěného smutného králíčka, který 
potřebuje lásku a přijetí. Jindy je pís-
koviště prázdné a v rohu se krčí jediná 
postavička, neschopná pohybu. Cílem 
práce je pak prozkoumat, co potře-

buje a postarat se o ni. 

Při léčbě dětské duše je velmi důle-

žitá aktivní spolupráce rodiny, kterou 
můžeme přizvat k vytvoření společ-

ného příběhu v pískovišti a pomoci tak 
k hlubšímu pochopení vztahů a potřeb 
jednotlivých členů a k nastolení léči-
vých změn.

Imaginativní hra má jednoduše v psy-

choterapii dětí své nezastupitelné 
místo, zvlášť v době, kdy si tímto způso-

bem děti hrají stále méně. 

PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D.

klinická psycholožka, Frýdek-Místek
Certifikovaná NSST terapeutka

Zmíněné vybavení, tedy malé, plytké 
pískoviště naplněné sypkým akvarijním 
pískem a celá řada figurek a jiných 
rekvizit se používá v sandtray terapii - 
terapii hrou v pískovišti. To, co na první 
pohled vypadá jako prostá hra, je 
však komplexní psychoterapeutická 
metoda, využívající nejnovější poznatky 
o nervovém systému člověka. 

Metodu využívají různé psychotera- 
peutické školy. Jedním z nejpropraco-

vanějších modelů je NSST kanadské 
terapeutky Dr. Madeleine De Little, který 
spojuje neurovědu, sandtray terapii 
a transformační systemickou terapii 
Viginie Satirové. Principem metody je 
využití představivosti klienta, jeho krea-

tivity a hry pro nastolení hluboké vnitřní 
změny. Dítě často nedokáže odpově-

dět na otázky typu proč je smutné, 

co ho trápí, proč nechce chodit do 
školy, proč se bojí a podobně. Pokud 
po něm chceme racionální analýzy 
příčin jeho nepohody, tak jej často 
vystavujeme dalšímu stresu a pocitu 
selhání, protože taková analýza je 
něco, čeho bývá schopno až na prahu 
dospělosti a mnohdy ani tehdy ne. 
Jestliže mu ale dáme příležitost vyjádřit 
hrou to, jak se cítí, jak vnímá svou situaci 
v rodině, mezi dětmi, co by potřebo-

valo, po čem touží, bývá to o poznání 
jednodušší a naděje na úlevu roste. Jde 
nám o využití kreativní prožitkové pravé 
mozkové hemisféry spíše než o logiku  
a analýzu hemisféry levé. Potřebujeme 
se dostat do podvědomého světa, kde 
neplatí přesná racionální pravidla, kde 
každá otázka nemá jednu přesnou  
a správnou odpověď, kde se věci ode-

hrávají spontánně a někdy chaoticky. 

V poslední době se v psychologických ambulancích stále častěji 
setkáváme s vybavením, které spíše připomíná hrací koutek 
mateřské školy - malé pískoviště a spousta figurek. Chodí si snad 
děti (nebo dokonce i dospělí) k psychologovi jen hrát? Vlastně tak 

trochu ano a přitom ne. 

Terapeutické využití 
hry v malém pískovišti

 PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D. 
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potíže vůbec vstát z postele nebo pře-

sunout myšlenky od tématu sebevraždy 
někam jinam. V tomto případě je 
pochopitelné, že to nemůže vést skoro 
k žádné, či jen velmi omezené činnosti, 
natož tak k té umělecké. Pokud jste ale 
citlivý člověk, může se stát, že máte ten-

dence k úzkostem, panickým stavům 
(které mohou vést právě až k depresi) 
a že je můžete ventilovat skoro jako 
takovou arteterapii nebo je jinak, třeba 
i vědomě, zpracovávat ve své tvorbě. 
Pokud jste navíc umělec, lze tento váš 
produkt považovat za umělecké dílo.

Proč vznikají deprese u umělců? Jsou 
tak uvědomělí, nebo moc přemýšlejí 
nad problematikou, kterou jindy člověk 
přechází bez povšimnutí?

Mám pocit, že to často bývá spojeno 
právě s vysokou citlivostí. Představme si 
kresbu ptáka v letu. Abychom ho doká-

zali vystihnout, musíme mít výborné 
pozorovací schopnosti. Laicky řečeno 
něco, co nám obraz ptáka uloží hlou-

běji do nervového systému, kde bude 
dále zpracováván. To si vyžaduje vyšší 
míru citlivosti. Takovýto člověk však 
většinou není schopen tuto vyšší míru 
citlivosti omezovat pouze na pozitivní 
věci. Opravdu si všímá a zasahují ho  
i jiné skutečnosti. Pokud o sebe člověk 

s tímto nadáním neumí dostatečně 
pečovat, pak se může stát, že upadá 
do úzkostných až depresivních stavů.

Přináší deprese do umění něco 
pozitivního? 

Ano, jistě. Umění je vyjádření se. Sdělení. 
Ne vždy musí být ona „zpráva“ kladná, 
přesto nám její přijetí může mnohé 
pozitivní přinášet: uvědomění, emoce, 
nebo estetický zážitek. Pokud by Van 
Gogh netrpěl bipolární poruchou, jeho 
umění by pravděpodobně vypadalo 
jinak. Nemůžeme říct, zda by bylo 
lepší, pozitivnější, či odhadnout, zda 
by v tom případě opravdu neupadl  
v zapomnění. Rozhodně však nemů-

žeme tvrdit, že by jeho Pole s havrany 
nepřinášelo nic pozitivního.

Jak by se mohla deprese umělců, 
vložena do jejich děl, odrazit ve 
společnosti? 

Je nutné si uvědomit, že deprese již 
je civilizační chorobou. Velmi četnou  
a nebezpečnou. Jsme křehcí a velice 
zjednodušeně lze říci, že kapitalis-
tické prostředí, založené na výkonu 
vedoucímu ke zvýšenému intenziv-

nímu konzumování, depresím a jiným 
nejen psychickým nemocem nahrává. 
Současné umění se na to již delší dobu 
snaží velice hlasitě upozornit - mnohá 
díla opravdu expresivně, jiná sofisti-
kovaněji. Není těžké si představit, že 
autoři, kteří toto téma ve své tvorbě 
zpracovávají, si sami podobnou zkuše-

ností prošli, prochází nebo s ní mají tu 
čest - jako pozorovatelé svého blízkého 
či vzdáleného okolí. Měli bychom jim 
naslouchat.

Rozhovor vedla Adéla Ščuková

Při Vašem studiu jste se setkávala  
s historií umění. Nyní máte možnost 
pozorovat to současné. Deprese v umě- 
ní je velké téma, pozorujete nějaké 
dobové rozdíly v umělecké tvorbě pod 
vlivem právě tohoto onemocnění? 

Nemyslím si, že by se měnily účinky 
deprese nebo úzkosti na umělecké 
dílo…to bude vždy věc značně indi-
viduální, subjektivní. A taky ne každé 
dílo, které vzniká pod rukama nebo  
v hlavě člověka, který je depresivní, bych 

označila za umění. Co se ale mění, je 
reflexe, vnímání a reakce společ-

nosti na depresi, potažmo na lidi touto 
nemocí sužovaných. A taky na umění. 
To současné je nebývale otevřené  
a tolerantní, nabádá k akceptaci plu-

rality názorů, k empatii, inkluzi. Mění se 
tedy podmínky umělců a mění se také 
léčba. Mnoho z umělců s depresí je pod 
medikací. Dokážu si představit, že i tato 
skutečnost má na podobu díla vliv.

Působí deprese, či úzkosti u dnešních 
umělců vůbec na to, aby tvořili? 

Je to trochu ambivalentní otázka. Pokud 
jste v těžké depresi, dělá vám nejspíš 

Působí jako autorka a lektorka edukačních programů v galerii 
současného umění PLATO Ostrava a externě jako učitelka dějin 
výtvarné kultury na střední škole. Spolu s kamarády, kteří ji založili, se 
podílí na provozu Kalerie s čupr uměním Saigon, určené zejména 
pro podporu místní vizuální scény především z řad mladší generace 
umělců. Nerada své názory proklamuje veřejně, poněvadž si je 
vědoma jejich lehké zpochybnitelnosti a vědecké nepodloženosti, 
opírající se o nepochybně nesprávnou důvěru ve svou intuici  
(v překladu to znamená, že se jedná o lenost svá tvrzení potvrdit 
exaktními hypotézami vědeckých autorit). Je šťastně vdaná, jejich 

domácnosti velí jezevčice Olinka.

Vliv deprese na 
uměleckou tvorbu

 Alice Sovadinová 

ROZHOVOR 
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Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy 
vnímám v závažnosti. Klinická deprese je 
dlouhodobý a těžký stav, se kterým musí 
pomoci odborníci na duši. „Depka“, 
to je označení špatné nálady, třeba 
z něčeho, co se nepovedlo dle před-

stav. Naštěstí s těmito stavy nemívám 
zkušenost. Možná je to i tím, že dávám 
svým emocím rychlý průchod a ventiluji 

smutek a patologický smutek, melan-

cholie. Přirozený smutek, třeba reakce 
na smrt blízkého člověka, potřebuje 
čas k odeznění, nemá se potlačovat 
farmaky. S melancholickou povahou, 
na rozdíl od skutečné endogenní či 
exogenní deprese, nic moc nenadě-

láte, tam doporučuji nádhernou stať 
Romano Guardiniho „Těžkomyslnost  
a její smysl“ a také poznámku o „světa-

bolu“ v báječné knize C.S. Lewise: Rady 
zkušeného ďábla.“

Všem přeji pevné zdraví 

Tomáš Halík
Zeptali jsme se osobností z různých odvětví na otázku:

Jak vnímáte rozdíl mezi klinickou depresí a takzvanou „depkou“, 
tedy špatnou náladou, poruchou nálady? Jaké jsou Vaše osobní 

zkušenosti s těmito stavy?

Rozdíl mezi  takzvanou „depkou“ - tedy 
změnou, poruchou nálad, špatnou 
náladou a  klinickou depresí, je jako 
mezi aktem a smutečním aktem, nebo 
mezi kazajkou a svěrací kazajkou.  Na 
špatnou náladu si můžeme vyvětrat 
místnost, dát si teplou koupel, porci 
knedlíků navíc, pustit si Harryho Pottera 
v televizi. Z klinické deprese se nemů-

žeme vyběhat ani vymodlit (což říkám 
vědomě jako kněz a člověk modlitby), 
nýbrž je třeba nasadit léky a vstoupit 
do psychoterapie. Se špatnou náladou 

Pohled osobností
na depresi 

mám bohaté zkušenosti pokaždé, když 
vidím a slyším v TV některé naše poli-
tiky. To řeším tím, že TV vypnu a dám 
se do nějaké užitečné práce. S klinic-

kou depresí mám zprostředkovanou, 
ale blízkou zkušenost s přáteli, s klienty 
v době, kdy jsem byl psychoterapeu-

tem v protialkoholním oddělení Fakultní 
nemocnice a ze zpovědí a duchov-

ních rozhovorů. Zpověď a duchovní 
prostředky, proces vyznání, odpuštění 
a smíření  pomáhají v případě léčení 
skutečné viny. V případě chorobných 
pocitů viny pomáhá psychoterapie, 
která je ale naopak bezbranná, když 
jde o reálnou vinu. Existuje přirozený 

Mons. prof. PhDr.Tomáš Halík  

Th.D., dr.h.c. 

profesor Filozofické fakulty UK,
prezident České křesťanské akademie 

a farář Akademické farnosti, 
viceprezident Council for Research in 

Values and Philosophy ve Washingtonu

je hlavně sportem. Snažím se brát to, 
co mi život nabízí a netrápím se pře-

mýšlením nad tím, co by mělo být jinak.  
Z toho, co se mi povede, se raduji,  
z toho, co se tak úplně nepovede, si 
beru ponaučení, s čím neumím hnout, 
to nechám být. Dokud jsme všichni živi, 
zdrávi a máme co jíst, tak jsme v pod-

statě šťastnými. Co se týká zkušeností  
s depresemi v okolí, tak si vybavuji dva 
hráče, kteří prošli Baníkem a trpěli bipo-

lární afektivní poruchou osobnosti. Do 
té doby jsem vůbec netušil, o co jde, 
a že to je tak těžká nemoc. U obou 
kluků to vypuklo v jejich mládí a bez 
jakýchkoliv varovných signálů. Bohužel 
oba s touto nemocí neuměli žít. Proto 
je dobré nepodceňovat takové nepo-

chopitelné výkyvy nálad a nebát se 
navštívit odborníky. Všem čtenářům 
Kolibříka přeji pevné zdraví.

Milan Baroš

fotbalista FC Baník Ostrava 
bronzový vicemistr Evropy z roku 2004

vítěz Ligy Mistrů UEFA z roku 2005

„Jak vnímáte rozdíl mezi klinickou depresí a takzvanou „depkou“, tedy špatnou 
náladou, poruchou nálady? Jaké jsou Vaše osobní zkušenosti s těmito stavy?“
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Naše
rovnováha z.s.

PODPORA RODIN A DĚTÍ
S HENDIKEPEM

Pro koho pracujeme a komu naše služby nabízíme?

Jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků,
zdravotníků (praktických lékařů, pediatrů, psychiatrů, neurologů,  
klinických psychologů, fyzioterapeutů a všech dalších lékařských  
i nelékařských profesí).

K naší činnosti patří organizace a propagace  
multidisciplinárních týmů, vzdělávací programy,  
pořádání konference Mezinámi a podpora rodičů  
a dětí s libovolným typem hendikepu.

Proč jsme vznikli?

Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem  
působení je pomáhání a rozvoj.

Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností  
předávat, je spolupráce, profesní pokora a hledání nových  
možností vedení případu,vzdělávání, léčby a celkové péče  
o lidi s duševními nebo sociálními problémy.
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Podporují nás:

Neosobuji si jakkoliv právo rozeznávat 
klinickou depresi od toho, co nazý-

váme „depkou“ a pod co se zhusta 
schovává obyčejná blbá nálada.  
V mém okolí však už od útlého dětství 
byly v podstatě vždy případy depresí 
na hranici medikace nebo už za ní. 
Časem jsem tak vypozoroval, že ona 
hranice mezi oběma výše zmíněnými 
stavy je přinejmenším široká, pokud 
ne rovnou plovoucí. A zcela upřímně, 
nezávidím nikomu, kdo ji má z vnějšku 
určit a posuzovat. 

V podstatě až do mých čtyřiceti let 
mi nebylo dopřáno poznat a pocho-

pit, že oba dva tyto stavy je možné do 
značné míry ovlivnit prostou změnou 
pozice pozorovatele. Abych se rovnou 
vysmeknul z pozice samozvaného ezo-

kouče, jedním dechem dodávám, 
že jakkoliv to v případě „depky“ platí 
téměř stoprocentně, v případě mnou 
viděných klinických depresí to jistě 
nebude samospásná metoda. U těch 
vážných stavů se laicky řečeno zašlo 
příliš daleko, než aby se dalo snadno 
vrátit po vlastních stopách. Čím jsem si 
však jist na sto procent je, že změna úhlu 
pohledu v obou případech pomůže – 
výrazně pomohla nejen mně. 

Ne nadarmo se východní techniky 
práce s myslí orientují velmi často na 
onu změnu ve vnímání sebe sama, 

na změnu v sebeprožívání. Tatáž 
lidská situace viděna z různých hledi-
sek si není ve svém důsledku kolikrát 
ani podobná! A jedinec, lapený ve 
stále stejném vzorci uvažování o sobě 
ve vztahu ke světu, pak téměř oka-

mžitě zjišťuje, že co doteď považoval 
za definitivní, neměnné a dané, je jen 
jednou z variant skutečnosti. Jak já to 
vidím, je právě tento okamžik oním 
bodem zlomu, který člověku umožní 
se nadechnout a začít plánovat cestu 
z temné jeskyně. Podmínkou je samo-

zřejmě touha jeskyni opustit. 

David Stypka 
písničkář a hudebník

„Co jeden muž nazývá Bohem, jiní to samé nazývají zákony fyziky.“ — Nikola Tesla

Všechny tři články mě vedly k jedné myšlence. Psychologové, východní filosofové, 
kvantoví fyzici či duchovní mnohdy stejné jevy popisují odlišně, ale při hlubším 
zkoumání pochopíme, že jen jinými slovy vyjadřují ty samé pochody.

Rozhovory vedla Monika Matulová




