
Základy krizové 
intervence

Mgr. Monika Vodová

Seminář klinické psychologie

7.12. 2020



KRIZE



Krize

„Důsledek střetu s překážkou, kterou nejsme schopni 
vlastními silami ani za pomoci blízkých lidí zvládnout v 
přijatelném čase s přijatelnými ztrátami.“ (Vymětal, 1995)

„Normální reakce na nenormální situaci.“ (Komrsková, 
1999)

„Situace, ve které potřeba převyšuje kapacitu.“ (WHO, 
2006)



Spouštěče krize

• Vnější

• Volba

• Změna 

• Ztráta

• Materiální

• Vztahová

• Intrapsychická

• Funkcionální

• Rolová

• Systémová

• Vnitřní („pocitový ledovec“)



Typologie krizí podle Baldwina

Situační krize (vnější spouštěče)

Tranzitorní krize (očekávané životní situace)

Krize zrání (vývojové krize)

Krize z náhlého traumatizujícího stresoru (neočekávané situace)

Neodkladné krizové stavy (psychické poruchy, akutní stavy,..)



Další dělení krize:

Dle způsobu manifestace 

• Zjevné

• Latentní

Dle jejich průběhu

• Akutní krize

• Chronické krize



Fáze vyrovnávání se s 
těžkou životní situací podle 
Kübler-Ross

1. Šok

2. Agrese

3. Smlouvání

4. Smutek, deprese

5. Bilancování

→ rezignace, zoufalství 

→smíření, akceptace











Krizová intervence

= odborná metoda práce s klientem v situaci, 
kterou osobně prožívá jako zátěžovou, 
nepříznivou, ohrožující. 

= napomáhá k dosažení nové psychosociální 
rovnováhy klienta

= soubor technik a strategií při zacházení s 
člověkem v krizi s cílem stabilizovat jeho stav a 
navrátit mu kompetence a nadhled 
zpřehledněním a strukturováním klientova 
prožívání. Pomáhá zastavit ohrožující tendence v 
jeho chování.



Zdroje krizové intervence

• Eklekticita metod;

• Využívá prvky terapií KBT, dynamické, 
satiterapie, logoterapie, rogerovské, 
psychoterapie, Pesso Boyden, relaxační prvky 
atd.



Způsoby krizové 
intervence

• Tváří v tvář (face to face)

• Ambulantní

• Pobytové 

• Terénní 

• Distanční 

• Linky důvěry (telefonické x 
elektronické)

• Krizové linky (v rámci pracoviště)



Zásady pomoci v krizi

• IMPRESS

• IM – immediacy (okamžitě)

• PR – proximity (dostupně)

• E – expectancy (očekávaným způsobem, 
kompetence)

• S – security (bezpečně)

• S – simplicity (jednoduše)



Techniky poradenského 
rozhovoru

• Provázení 

• Aktivní vedení 

• Zrcadlení 

• Sumarizace

• Parafrázování 

• Mapování mechanismů a opěrných bodů 
klienta

• Kotvení 

• Dotazování 

• Pozitivní přeznačkování 



Pět T v krizové 
intervenci

• Ticho

• Teplo

• Tekutiny

• Tišení bolesti

• Transport



Obecné metody v KI

• Navázání a posilování vztahu s klientem

• Nesnižovat význam problému klienta

• Práce s emocemi

• Zpřehlednění problému

• Výběr řešení

• Posílení chování vedoucí k zvládnutí krize

• Hledání nadhledu

• Zapojení krizové vztahové sítě klienta

• Sdílení naděje

• Téma smyslu krize



Práce s emocemi

Prostor pro ventilaci;

Pojmenovávání;

Legitimizace emocí.

▪ Pláč

▪ Strach, úzkost

▪Hněv, vztek



Jak se správně ptát?

Otázku klademe s určitým záměrem, 
proto existuje několik druhů otázek:

✓Cirkulární (hypotetická)

✓ Informativní 

✓Motivační 

Negativní

Sugestivní



Doporučení krizovým 
pracovníkům 

Podle Vodáčkové (2006)

• Pozor na unáhlené rady

• Neslibujte a planě neutěšujte.

• Více naslouchejte než mluvte.

• Nevnucujte vlastní řešení, ať se sebelepší.

• Výběr tématu nechte na klientovi.

• Neskákejte klientovi do řeči.

• Doptávejte se.

• Respektujte klientův čas.

• Používejte srozumitelný jazyk pro  klienta.

• Ptejte se přehledně.

• Pozor na „proč“ otázky.

• Nedělejte teatrální gesta. 



Důležitá čísla
• Ne všechna čísla jsou nonstop!

• Některé z linek mají i možnost reagovat písemně.

Linka bezpečí 116 111

Linka pro rodinu a školu 116 000

Linka seniorů Elpida 800 200 007

Linka život 90 800 157 157

Linka pro oběti trestných činů 116 006

Linka první psychické pomoci 116 123

Zelená linka dluhy 800 722 722

Linka EDA 800 40 50 60



Psychohygiena

• Prevence

• Defusing x Debriefing

• Péče o sebe
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Úkol ze semináře

Představte si, že jste pracovníkem Linky 
bezpečí, která pracuje telefonicky a 
elektronicky. Přišla Vám následující 
zpráva a Vy máte za úkol na ni písemně 
zareagovat:

„Už nemůžu, já to bez něj nedám, je 
prostě pryč a já si nevím rady. Prosím, 
pomozte mi. Smutná“


