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Anotace

Diplomová práce „Využití biblioterapie v zátěžových situacích“ pojednává o

používání biblioterapie v kritických a zátěžových situacích, do kterých se člověk
může dostat během svého života. Biblioterapie může pomocí vhodných knih

pozitivně ovlivnit lidskou psychiku, a tím zmírnit psychickou zátěž a podpořit proces
uzdravování. Práce obsahuje základní informace o různých zátěžových situacích

(násilí, závislosti, duševní poruchy, život s handicapem, těžká somatická onemocnění,
smrt a umírání), seznamy doporučených knih pro biblioterapii a také návod, jak

s nimi pracovat a komu jsou určeny. Ke každé zátěžové situaci jsou připojeny odkazy
na webové stránky, které se tou danou problematikou zabývají. Cílem této práce bylo
ukázat, že biblioterapie v širším pojetí je vhodná pro každého člověka, který se ocitl
v psychicky a sociálně těžké situaci.

Annotation

Diploma thesis „The use Bibliotherapy in stressful situations“ deals about usage

Bibliotherapy for everybody who needs psychic help with his problem in varirous

stressful and critical situations. Bibliotherapy has a positive effect for human mind
and for medical process. This thesis contains basic informations about several

stressful situations (violence, dependence, mental diseases, life with handicap, grave
diseases, death and dying), lists whit good books for bibliotherapy and instructions
how make a bibliotherapy. There are many references of Internet about every

stressful situation and problem. I want to show more extensive useful bibliotherapy
for everybody who is in bad living conditions.
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Úvod
Toto téma jsem si vybrala, protože jsem chtěla udělat něco užitečného pro lidi,

kteří se ocitli v zátěžové situaci a potřebují psychickou pomoc. Jako zátěžové situace

bývají označovány psychicky náročné situace, které plynou ze svízelných a často
špatně řešitelných problémů.1 Mezi zátěžové situace patří: různé životní krize, vážná

onemocnění, problémy v mezilidských vztazích, smrt blízké osoby, ztráta zaměstnání

apod. Když člověk prožívá psychicky náročnou situaci, tak je neustále ve stresu a pod
tlakem. Pokud psychické napětí trvá příliš dlouho, hledá člověk přirozený únik z
každodenní reality. A k tomu mu může výborně pomoci biblioterapie.

Základem biblioterapie je cílené používání knih k zlepšování psychického stavu

člověka.

Biblioterapie

u

nás

není

moc

známá.

Používá

se

především

v psychiatrických léčebnách a ve věznicích. Oproti tomu v USA se biblioterapie

používá jako pomocník pro každého, kdo se ocitl v nějaké těžké životní etapě a hledá

z ní cestu ven. Někdy stačí poskytnout potřebné informace, aby se psychický stav
zlepšil, a někdy knihy nasměrují člověka k odborníkovi. Psychologové používají
biblioterapii jako pomocnou metodu psychoterapie.

Tato práce představuje základní informace o různých zátěžových situacích, které

by měl znát člověk, který se chce věnovat biblioterapii a nemá medicínské vzdělání.
Může to být knihovník, psycholog, sociální pracovník apod. Takový člověk má mít
výbornou znalost literatury, měl by umět pracovat s lidmi, měl by znát základy

psychoterapie a měl by se neustále vzdělávat. Biblioterapeut by měl znát základní
informace k různým problematikám a měl by vědět, jak s nimi pracovat.

Práce je členěna do několika kapitol. V první kapitole jsem se snažila vystihnout,

v čem spočívá léčebná síla literatury a co to je biblioterapie. Zaměřila jsem se na

funkce literatury a na psychologii čtenáře. Dále jsem určila šest základních okruhů,
které tvoří cílové skupiny uživatelů v zátěžových situacích, které se mohu ještě dělit

na specifičtější podskupiny např. násilí → domácí násilí apod. Kapitoly této práce
jsou dále členěny podle jednotlivých skupin. Ke každé skupině je také přiřazen
seznam doporučené literatury, která je vhodná pro biblioterapii.

Při tvorbě biblioterapeutických seznamů jsem vycházela především z dostupné

odborné literatury, která je už trochu zastaralá a doporučená literatura v ní zcela
neodpovídá nárokům dnešních čtenářů. Proto jsem se pokusila vytvořit podobné
1

HARTL, Pavel – HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. str. 699

8

seznamy s ohledem na dnešní čtenáře a na danou problematiku. Knihy jsem čerpala

z katalogů knihoven a z Internetu. Velkou pomocí mi byl seznam doporučené
literatury, který vytváří Biblioterapeutický kabinet v Krajské knihovně v Pardubicích.

Dále je tato práce členěna podle jednotlivých kapitol, které představují různé

zátěžové situace. Každá kapitola je rozdělena do dalších podkapitol, aby došlo k co
největší

specializaci.

Jednotlivé

podkapitoly

obsahují

stručný

popis

dané

problematiky, postup při léčbě nebo psychoterapii, zdroje informací na Internetu a
doporučené seznamy literatury vhodné pro biblioterapii.

Součástí práce jsou odkazy na webové stránky a Internetové portály, které se

aktivně zabývají pomocí lidem v konkrétních zátěžových situacích. Myslím si, že tyto
informace z virtuálního prostředí by měly být součástí biblioterapie, protože některé
potřebné materiály jsou pouze v digitální podobě.

Cílem této práce bylo ukázat, že biblioterapie v širším pojetí je vhodná pro

každého člověka, který se ocitl v psychicky a sociálně těžké situaci. V těchto těžkých

chvílích může biblioterapie poskytnout čtenáři psychickou podporu a únik od
zatěžující reality. K tomuto účelu poslouží seznamy doporučené literatury, ve kterých
si každý bude moci najít, co potřebuje.

9

1 Kniha jako lék

Kniha má v naší společnosti svoje nezastupitelné místo. Již v dobách antiky byla

četba používána jako lék. Prožitek z četby pomáhal zapomenout na bolesti, zaháněl

negativní myšlenky a přinášel útěchu. Kniha byla proto vždy velmi ceněna. Až do

začátku novověku byly knihy velmi vzácné a drahé. Jejich hodnota byla tak vysoká,
že si je mohly dovolit pouze šlechta a církev. S vynálezem knihtisku se situace
změnila k lepšímu a knihy se postupem času dostaly do všech vrstev.

Nejrozšířenějšími knihami po celém světě byly a doposud jsou náboženské texty:

bible a korán. Bible provázela každého křesťana po celý život a přinášela mu útěchu.
Korán sloužil obdobně muslimům.

V čem spočívá léčivá síla knihy? Především v jejím obsahu. Kniha umožňuje

čtenáři, aby díky ní zapomněl na všechno, co ho trápí, bolí nebo zatěžuje. Dovolí
člověku se uvolnit a odpoutat se od skutečného světa. Čtenář může prostřednictvím

literatury zažít mnohá dobrodružství a poznávat svět. Porovnávání obsahu knihy se

skutečným životem pomáhá čtenáři rozšířit si své obzory a poznat také sám sebe.
Kniha je nenásilná a čtenář jí může odložit, pokud je unaven nebo se mu její obsah
nelíbí, a později se k ní může vrátit. Léčivá síla knih je v zapomnění. Člověk

zapomene na vše, co ho trápí, opadne z něj stres a úzkost. To má pozitivní vliv na
psychiku, která ovlivňuje celkový zdravotní stav.

Velkým přínosem literatury je také její vzdělávací funkce. S každou novou

myšlenkou si člověk rozšiřuje své vědomosti, obohacuje svůj endocept (osobnostní
vědomostní fond) a dotváří svou osobnost. Osobnost člověka není stálá a navždy
daná. S přílivem nových myšlenek, které mozek neustále zpracovává, dochází

k přestavbě některých složek, které vytvářejí lidskou osobnost. Člověk tak získává
nové vědomosti, zkušenosti a také může měnit své názory. Nové informace jsou

nutné pro chod vědomí. Pokud se stane, že je člověk úplně izolován od nových

informací, mozek si začne vytvářet nové informace sám např. halucinacemi.2
Literatura je tedy výborným zdrojem informací.

Často se stává, že lidé v nemocnicích čtou knihy, které jim rozšiřují vědomosti a

vzdělání. Mají pocit, že užitečně strávili volný čas a ještě se něco dozvěděli. Bývají to
knihy o koníčcích: o zahradničení, o včelařství, o šachu, o zdravém životním stylu,

sportu apod. Záleží na čtenářových zálibách a zaměření. Také krásná literatura má
2

PSTRUŽINA, Karel. Etudy o mozku a myšlení. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994.
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léčivé účinky. Jejím hlavním úkolem je čtenáře zaujmout a být natolik zajímavá, aby
byl plně vtažen do děje a zapomněl na své okolí a na své trápení. Tyto knihy by měly

být pozitivně laděny, aby čtenář - pacient nesklouzl do depresivních nálad. Mohou to
být knihy dobrodružné, cestopisné, humorné i satirické.

V dnešní době se kniha používá jako lék prostřednictvím biblioterapie. Základem

biblioterapie je záměrná práce s knihou v rámci psychoterapie. V obecnějším pojetí je
to cílené používaní knih, jejichž obsah má ovlivnit psychický stav člověka.

1.1 Co je to biblioterapie

Pojem biblioterapie pochází z řeckých slov: „biblio“ kniha a „therapia“

uzdravování. Jako první tento termín použil Christopher Morley ve své knize The

Haunted Bookshop roku 1920.3 Co to tedy biblioterapie je? Biblioterapie je metoda
psychoterapie, využívající léčebné a podpůrné účinky četby. Vychází z poznatků
několika oborů: bibliopsychologie (nauky o vlivu četby), psychoterapie, klinické

medicíny a knihovnictví. Biblioterapie bývá často definována jako záměrná práce
s knihou v rámci psychoterapie.4 Bývá rozlišována na biblioterapii v užším pojetí
(klinickou) a biblioterapii v širším pojetí (implicitní). V užším pojetí je biblioterapie

určena pouze pacientům ve zdravotnických zařízeních, zejména v psychiatrických
léčebnách. Probíhá buď individuálně nebo skupinově za dohledu lékařů nebo
školeného knihovníka.

Skupinová biblioterapie je organizované předčítání v malé skupině, po kterém

následuje diskuse o přečteném a práce s textem. V diskusi si pacienti navzájem
sdělují čtenářské zážitky, komentují jednání a chování literárních postav, zaujímají k
nim stanoviska a odhalují některé vlastní rysy osobnosti, které by třeba jinak zůstaly
utajeny a které mohou hrát důležitou roli při léčbě.
Individuální

biblioterapie

probíhá

jako

součást

terapeutických

sezení.

Psychoterapeut nabídne pacientovi seznam vhodné knihy k přečtení. Po přečtení
spolu o knize debatují.5 Individuální biblioterapii může vykonávat nejen

STURM, Brian W. Reader's advisory and bibliotherapy: helping or healing?. Journal of Educational
Media and Library Sciences. LISA [databáze on-line] Dec 2003, n. 41 (2) [cit. 2005-12-05]. Dostupné
na: http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?.
4
KŘIVOHLAVÝ, J. Biblioterapie. Československá psychologie. 1987, roč. 31,č.5, str. 472
5
KŘIVOHLAVÝ, J. Biblioterapie. Československá psychologie. 1987, roč. 31,č.5, str. 475
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psychoterapeut, ale také školený knihovník. V dnešní době bývá biblioterapie
zařazena i do nápravného programu ve věznicích.

V širším pojetí je biblioterapie určena pro každého, kdo se dostal do nějaké

mezní situace a hledá oporu a potřebné informace v knihách. V zahraničí je

biblioterapie běžně používána ve školách. Je zaměřena na pomoc dětem a na

rozšiřování jejich znalostí o různých životních situacích jako jsou: smrt blízké osoby,
rozvod rodičů, těžká onemocnění, nebo problémy v dospívání. Děti se tak učí sami

hledat pomoc a také se naučí mnoho o těžkostech handicapovaných lidí. Existuje
mnoho názorů, že toto už není biblioterapie. Přesto biblioterapie v tomto širším pojetí

může pomoci lidem, kteří mají velké problémy a z nějakého důvodu nemohou nebo
nechtějí vyhledat pomoc odborníků či lékařů. Je však důležité si uvědomit, že

biblioterapie není samostatná terapie ani léčba. Pro nemocné lidi je pouze doplňkovou
součástí psychoterapie. V praxi bývá metoda biblioterapie používána společně
s arteterapií nebo muzikoterapií.

1.2 Řízená četba x biblioterapie

Jaký je rozdíl mezi knihovníkem a biblioterapeutem? Velký. Knihovník, jako

poradce při výběru knih, pomáhá najít takové knihy a informace, jaké uživatel

požaduje. Oproti tomu biblioterapeut vybírá uživateli takové knihy, jaké by měl chtít,
aby mu pomohly. Biblioterapeut je tedy člověk, který se neustále vzdělává především
v psychologii, v literatuře a zajímá se hlouběji o témata určená pro biblioterapii.

Biblioterapeutem se může stát a často jím bývají psychologové, lékaři a dostatečně
erudovaní knihovníci. Knihovník v roli poradce se zaměřuje především na řízenou
četbu.

„Řízená četba je systematický proces, v němž knihovník na základě podrobné

znalosti čtenáře plánovitě a cílevědomě ovlivňuje jeho četbu, aby se rozvíjela

žádoucím směrem. Při řízení četby se uplatňuje hluboká znalost literatury, je třeba
vycházet ze znalostí čtenářových zájmů a z jasné představy cílů, aby doporučovaná

kniha logicky navazovala na knihy již přečtené, aby prohlubovala nebo rozšiřovala
čtenářův zájem a vedla k novým poznatkům a vědomostem.“6 Cílem řízené četby je

vzdělávat prostřednictvím literatury čtenáře tak, jak on si přeje a v jakém oboru chce.

VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenáři a uživatelé informací. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
1987. str. 112

6
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Knihovník při tom musí zohlednit několik hledisek: věk, vzdělání a čtenářskou
zkušenost. Nemělo by smysl doporučovat těžce čitelnou odbornou knihu úplnému
laikovi.

Při plánování řízené četby se musí dodržovat určitá pravidla. Každý plán má být

sestaven pro konkrétního čtenáře tak, aby nejlépe vystihoval jeho osobnostní

předpoklady. Knihovník by měl zjistit jaké má čtenář záliby, jakou literaturu
preferuje apod. Dále při výběru knih se má začínat od jednoduššího ke složitějšímu,
od známého k neznámému, od obecného ke specifickému. Takto si čtenář postupně
osvojí a prohloubí nové vědomosti.

Nejčastěji se plán řízené četby vypracovává pro děti a studenty. Důležité je

zjistit, kolik času mají na nastudování, a to pak zohlednit při výběru literatury, aby

nebyli přehlceni. U dětí je důležité udržet jejich zájem a pozornost. To by se mělo

projevit při výběru knih. Knihovník by se měl přesvědčit, jestli je plán řízené četby

dodržován a zda vykazuje nějaké výsledky. Většinou se tak děje formou rozhovorů
při vracení knih. Cílem řízené četby je vzdělávat čtenáře.

Oproti tomu cílem biblioterapie je pomocí literatury zlepšovat psychický stav

čtenáře v zátěžových situacích a během nemoci. Biblioterapie využívá informační a

relaxační funkci literatury. Literatura s informační funkcí poskytuje čtenáři základní

informace o jeho konkrétních potížích. Výsledkem může být smíření se vzniklou

situací, zmenšení strachu z neznámého nebo i naděje do budoucna. Mohou se však
objevit i negativní reakce v případě těžké nemoci. Proto je v biblioterapii důležitá
diskuse nebo rozhor o přečteném s odborníkem, který uvede věci na pravou míru.

Řízenou četbu většinou vede knihovník nebo v případě školních knihoven

pedagog. Biblioterapii by měl u nemocných lidí provádět odborník, který se danou

problematikou zabývá. Bývají to psychologové a psychiatři, kteří se biblioterapií

zabývají v rámci psychoterapie. U lidí, kteří se dostanou do nějaké krizové situace
(rozvod, smrt blízké osoby) a hledají informace nebo rozptýlení, může biblioterapii

provádět i dostatečně erudovaný knihovník. Knihovník – biblioterapeut by se měl co
nejvíce vzdělávat a seznámit se se základy

psychoterapie. Vždy by měl při

závažných potížích odkázat čtenáře na odborníka - lékaře. Například s duševně
nemocnými lidmi by měl biblioterapii provádět pouze lékař.
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1.3 Funkce literatury

Podstatou biblioterapie je literatura a její správné využití. Proto je důležité nejprve

si ujasnit, jak literatura na člověka působí a jaké má funkce. Literatura má mnoho
funkcí, z nichž základní je přenos informací. Z hlediska biblioterapie je podstatné, že

literatura působí na čtenáře po psychické stránce a dotváří jeho estetické hodnoty.
Psychologické působení literatury spočívá v jejím obsahu a ve formě, kterou je
napsána. Autor literárního díla může konečné působení na čtenáře ovlivnit jen

částečně, protože záleží na psychickém stavu čtenáře, na jeho věku, čtenářské
zkušenosti, na vzdělání atd. Chceme-li na někoho působit prostřednictvím knihy,
musíme mu také umět poskytnout i odpovídající výklad.

Existuje několik typologií účinků a funkcí, které motivují čtenáře k četbě. Jednou

z nich je typologie Milana Nakonečného, který se mimo jiné zabýval také psychologií
čtenáře.

1. Instrumentální funkce – četba je chápána jako prostředek k získání

informací, vědomostí a poznání. Kniha se pro čtenáře stává návodem, jak
řešit určité situace.

2. Prestižní funkce – znalost určitého díla se stává módní záležitostí. Čtenář
čte knihu z důvodu udržení si prestiže.

3. Afirmativní (upevňovací) funkce – čtenář si díky četbě upevňuje své
postoje a životní zásady.

4. Estetická funkce – přináší požitek z umělecké formy díla.

5. Rekreační funkce – četba je prostředkem relaxace a uvolnění.7

U Vášové8 je tato typologie ještě rozšířena o psychoterapeutické účinky četby –

„četba má zpravidla únikovou funkci, protože bývá reakcí na životní konflikty, kdy

člověk právě v intenzivní četbě může najít únik ze složité situace. Na tomto principu
je založena biblioterapie, neboli léčba četbou (knihou).“9

Pro biblioterapii má větší význam typologie Jara Křivohlavého.10 Ten rozdělil

funkce četby tak, aby co nejvíce vystihovaly základní funkce, které přináší
biblioterapie.

HAMAN, Aleš. Literatura z pohledu čtenářů. Praha: Československý spisovatel, 1991. str. 150-151
VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenáři a uživatelé informací. 2. vyd. Praha: SPN, 1987. 194 s.
9
VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenáři a uživatelé informací. Praha: SPN, 1987. str. 26
10
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Biblioterapie. Československá psychologie. 1987, roč. 31, č.5, str. 472-477.
7

8
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1. Informační funkce – četba přináší informace různého druhu. Zvyšuje míru

poznání, a tím snižuje strach z neznámého např. informace o nemoci, kterou
trpíme. Tuto funkci má především naučná literatura.

2. Výchovná funkce – četba přináší postoje a názory, které mohou čtenářovi
rozšířit vzdělání.

3. Funkce „zrcadla“ – čtenář srovnává autorovy názory se svými a to může vést
ke změně vlastního názoru .

4. Identifikační funkce – čtenář si najde vzor nebo se ztotožní s některou
postavou. To mu může pomoci při řešení problémů.

5. Očistná funkce – při čtení knihy může dojít k psychické očistě (katarzi). Aby
katarze proběhla, je nutná „shoda dvou faktorů:

a) dílo musí být schopno takovouto očistu vykonat,

b) čtenář musí být schopen a připraven při čtení tuto katarzi prožít.“11

6. Estetická funkce – kniha působí esteticky na čtenáře.

7. Relaxační funkce – přináší relaxaci a uvolnění. Tato funkce je naprosto
nezbytná.

Všechny tyto funkce literatury jsou důležité při výběru knih určených pro
biblioterapii. Cílené využívaní těchto funkcí je důležitou součástí psychoterapie.
Nejvíce se s nimi pracuje při skupinové terapii různých skupin lidí např. alkoholici,
narkomani apod.

1.4 Interpretace literárního díla a psychologie čtenáře

Pro práci s knihou je také důležité umět interpretovat její obsah, a tím čtenáři

pomoci správně pochopit její smysl. Interpretace literárního díla je složitá záležitost.
Literatura,

podobně

jako

ostatní

umění,

je

založena

na

interpresonální

zprostředkované komunikaci. „Literární komunikací rozumí současná teorie přenos
estetické literární informace mezi autorem a příjemcem, někdy ho nazýváme

adresátem, prostřednictvím literárního díla. Je to komplexní proces, který zahrnuje
jak vznik literárního díla, tak jeho přenos i působení na příjemce.“

12

Estetický

zážitek, který je vyvolaný působením literárního díla, je ovlivněn psychickými a
sociálními dispozicemi.
11
12

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Biblioterapie. Československá psychologie, 1987, roč. 31, č. 5, str. 473
HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Praha: H & H, 1999. str. 50
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Každý čtenář přistupuje ke knize jinak vybaven svým osobnostním endoceptem

(osobnostním fondem – vědomí i podvědomí). Všechny složky endoceptu pak
ovlivňují, jak bude literární dílo vnímáno. A naopak literární dílo zpětně ovlivňuje

složky endoceptu a tím má vliv na vývoj osobnosti. Osobnostní endocept by se také
dal jinak nazvat jako vědomí. Tento endocept je utvářen ve spánku a je neustále

doplňován a přetvářen novými informacemi.13 Téměř nikdo si tento děj neuvědomuje.

Lidé ho přijímají naprosto automaticky, stejně jako dýchání nebo samotné bytí.

Osobnost tedy není nic stálého, neustále se přetváří s novými zkušenostmi,

znalostmi a vjemy. Proto je důležité správně pochopit sdělení, které autor ukryl v
textu. Interpretace díla nemusí být jednotná. Různost interpretací může být dána
růzností výchozích hledisek: psychoanalytického nebo sociologického. Existují

teorie, podle kterých není prvotní záměr autora tak důležitý. Důležité je, jak čtenář
text přijme a co si z něj vezme. Na výklad literárního díla mají také vliv sociokulturní

podmínky jako např. převládající ideologie nebo posun některých společenských
norem.

Pro biblioterapii je podstatný výklad díla z psychoanalytického hlediska. Čtenář -

pacient si četbou kompenzuje něco, čeho má nedostatek, hledá oporu, pomoc, vzor.
Kniha mu pomáhá se s tím vyrovnat. Každý člověk přijímá knihu svým subjektivním
způsobem. Podle Rudolfa Lesňáka existuje šest hlavních čtenářských typů:
1. racionální - kritický typ, při četbě zdůrazňuje poznávací hledisko,
2. estetický - zaměřuje se na umělecké ztvárnění,

3. utilitární - omezuje se jen na praktické využití poznatků z četby,

4. sociativní – četba ho ovlivňuje v jeho chování,

5. etický – hodnotí četbu z hlediska výchovného působení,

6. emociální – emocionálně se ztotožňuje s některou z postav nebo
s prostředím.14

Podstatná je motivace člověka, proč po knize sahá. Haman, ve své knize

Literatura z pohledu čtenářů, uvádí dva základní podněty, které vedou čtenáře ke

knize. První je potřeba sebeuvědomění. Tato potřeba se u člověka většinou objevuje
v okamžiku, kdy stojí před těžkým rozhodnutím. Je nucen rozhodnout o své

budoucnosti a při tom bilancuje své možnosti a meze. Skrze četbu poznává sám sebe
a hledá optimální východisko či rozhodnutí.
13
14

PSTRUŽINA, Karel. Etudy o mozku a myšlení. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. str. 83
HAMAN, Aleš. Literatura z pohledu čtenářů. Praha: Československý spisovatel, 1991. str. 7
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Druhým podnětem je potřeba sebezapomnění. Četba dává čtenáři možnost úniku

před realitou, starostmi, nemocí, bolestmi a před trápením. Únik do fiktivního světa
mu pomáhá odreagovat se a nabrat síly. K tomuto účelu výborně slouží beletrie a
poezie. Oblíbené jsou detektivky, psychologické, dobrodružné, historické a satirické
romány.

Psychologie čtenáře

Vnímání literárního díla je ovlivněno dobou, ve které je čteno a společensko-

kulturními vlivy. Po desítky let byly knihy a jiné tiskoviny jedny z mála informačních
zdrojů. Proto byla četba důležitou součástí společenského života vůbec. Lidé se i dnes

uchylují ke knihám v problematických etapách jejich života. Pátrají často po smyslu

života a návodech na šťastný život. Četba je pro ně prostředkem k nalezení odpovědí
na otázky.

Četba informuje (poznávací funkce) a motivuje (emotivní funkce). Literatura

dokáže přenést člověka do imaginárního světa, který se však jeví jako skutečný.

Prožitek z tohoto fikčního světa pak zpětně ovlivňuje chápání reality. Autor nedokáže
úplně ovlivnit, jak jeho dílo bude působit, protože konečný efekt závisí na
čtenářových dispozicích daných těmito faktory:
 „úroveň vzdělání

 úroveň inteligence

 kulturní zájmy a koníčky
 sociální status

 ekonomické podmínky

 kulturní pozadí existence
 aktuální zaměřenost

 trvalejší rysy osobnosti“15

Osobnost a aktuální psychický stav čtenáře mají velký vliv na pochopení

smyslu literárního díla. Každý čtenář očekává od knihy něco jiného. Často se stává,
že autorův záměr se s čtenářovým pochopením neshledá. Přesto téměř každá kniha na

působí na psychiku čtenáře. Může ho povzbudit, pobavit, nebo znudit rozesmutnit,
dojmout apod. Vyvolané emoce jsou hybnou silou, která ovlivňuje lidskou psychiku.

„Psychologicky je četba vnitřním dialogem čtenář – kniha, který vychází

z potřeby vnitřní sdílnosti životního problému čtenáře. Za předpokladu zaujetí knihou
15

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie čtenáře 1. díl. Ústřední dům armády, 1965. str. 17
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se tato dramatická konfrontace uskutečňuje vnitřní řečí čtenáře v dynamickém proudu

představ, citů a myšlení.“ 16 Imaginární svět knihy dokáže čtenáře izolovat od
skutečné reality a rušivých okolních vlivů natolik, že zapomene, kde se zrovna
nachází a co se s ním děje. Může se také stát, že po četbě strašidelných pasáží

pociťuje strach i ve skutečném životě. Toto přenesení je patrné nejvíce u dětí, protože
ještě nedokáží přesně rozlišit fikci od skutečnosti. Čtenáři se během četby identifikují

s nějakou postavou. Tato postava je jim psychicky nebo osudem podobná. Někdy se
čtenáři záměrně identifikují s postavami, které mají úplně opačný osud. Čtenáři
během četby neustále myšlenkově předbíhají a domýšlí si, co a jak dopadne nebo jak
to pokračuje.

Z konfrontace čtenářových myšlenek a skutečného děje knihy vzniká

emocionální náboj, který čtenáře popohání k dalšímu čtení. Často se stává, že čtenáři
hledají v chování a činech svých hrdinů vzor, jak čelit různým životním situacím.

Nebo naopak zjišťují, jaké jsou jejich hranice možností a co by neudělali. Toho
využívá biblioterapie při skupinové terapii.

1.5 Vytváření biblioterapeutických seznamů

Při praktickém využívání biblioterapie v zátěžových situacích by měl mít

člověk, který se zabývá biblioterapií, k dispozici seznam doporučené literatury pro
danou skupinu lidí. Biblioterapeutické seznamy knih jsou seznamy doporučené
literatury, které obsahují knihy vhodné pro účely biblioterapie. V této práci jsem si
vybrala širší pojetí biblioterapie, která se neomezuje pouze na nemocné, ale je určená

všem lidem, kteří potřebují pomoci v nějaké životní krizi nebo se potřebují informace

o nějaké nemoci, poruše apod. Seznamy knih tedy budou obsahovat materiály pro
pacienty, pro jejich příbuzné nebo pro lidi, kteří se potřebují seznámit s danou
problematikou.

Biblioterapeutické seznamy by měly obsahovat především naučnou literaturu,

která má vzdělávací funkci a zároveň má psychoterapeutickou funkci. Pomocí vhodné

naučné literatury člověk zjistí, co s ním ve skutečnosti. Větší vzdělání v dané
problematice pak snižuje strach z neznámého a dává naději na zlepšení.

16

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie čtenáře 1. díl. Ústřední dům armády, 1965. str. 72
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Relaxační

a

oddychová

literatura

má

své

nezaměnitelné

místo

v biblioterapeutických seznamech, protože je velmi důležitá pro proces uzdravování.

Pacient se při ní uvolní, tím dojde ke zmírnění stresu a tělo se může lépe regenerovat.

Tvorba seznamů knih určených pro biblioterapii je velmi náročná práce. Při

výběru knih je důležité mít na paměti několik hledisek:

1. Před samotným výběrem knih se musí biblioterapeut důkladně seznámit

s problematikou cílové skupiny, aby mohl objektivně posoudit vhodnost a
prospěšnost literatury.

2. Musí mít na paměti, že nevhodnou knihou může napáchat velké škody.
3. Musí se s každou knihou blíže seznámit.

4. Musí se naučit správně interpretovat literární dílo.

Přesto všechno si literaturu vybírá sám čtenář – pacient. Biblioterapeut může knihu

doporučit, ale nemůže nikoho donutit, aby si knihu přečetl proti jeho vůli. Také by

mělo platit, že pro těžce a duševně nemocné lidi by se seznamy doporučené literatury
měly dělat přímo na míru konkrétnímu pacientovi, aby se předešlo možnému zhoršení
zdravotního stavu. To platí především v nemocnicích a psychiatrických léčebnách.

Ve veřejných knihovnách by měly být k dispozici biblioterapeutické seznamy

pro širokou veřejnost. Mnoho lidí, nedokáže nebo z nějakého důvodu nemůže jít se
svým problémem za psychologem či psychiatrem. A proto hledají pomoc v knihách

nebo na Internetu. Jsou to např. oběti domácího násilí, znásilnění nebo lidé trpící

zármutkem po zemřelém. Biblioterapeutické seznamy knih by měly být zpracovávány
v databázi, která by obsahovala anotace ke každé knize a jednoduché vyhledávání.
Knihy by byly roztříděny podle jednotlivých témat a součástí by bylo jednoduché

vyhledávání. Tato databáze by měla být volně k dispozici na Internetu a ve všech

veřejných knihovnách. O něco podobného se pokouší Biblioterapeutický kabinet
v Pardubicích. Bohužel, jejich seznam knih není roztříděný a špatně se v něm
orientuje. Ale to by se dalo technicky vyřešit.
V následujících

kapitolách

uvádím

seznamy

doporučené

literatury

pro

biblioterapii (dále označeno jako BT literatura) u jednotlivých skupin cílových

uživatelů. Seznamy nejsou konečné a mohou se dále rozšiřovat. Především relaxační
literatura je zastoupena velmi málo. Jsem si toho vědoma, ale prozatím jsem se
soustředila převážně na literaturu s informační a identifikační funkcí.
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1.5.1

Cílové skupiny

Pro další práci bylo nezbytné stanovit základní cílové skupiny čtenářů –

uživatelů podle jednotlivých zátěžových situací. Každá skupina je rozpracována do

dalších podskupin, aby došlo k co největší specializaci. Nicméně jsem došla k tomuto
rozdělení:

1. Násilí – do této skupiny patří témata jako: domácí násilí, násilí páchané
na dětech, fyzické a psychické násilí, sexuální násilí, znásilnění, šikana

2. Těžká onemocnění – pod tuto skupinu patří lidé s poruchou centrální

nervové soustavy a s poškozením mozku. Patři sem: dětský autismus,
dětská obrna, Downův syndrom, mentální retardace, poruchy míchy a

úrazy páteře. Dále vážná onemocnění jako rakovina, AIDS, tuberkulóza
apod.

3. Duševní poruchy – pod tuto skupinu patří: poruchy příjmu potravy

(bulimie, anorexie), deprese, psychózy, neurózy, schizofrenie, paranoia,
manická schizofrenie, různé deviace atd.

4. Závislosti – zde jsou podskupinami závislí na drogách a na alkoholu

5. Život s handicapem – tato skupina se dělí na podskupiny podle
jednotlivých

postižení a handicapů: zrakově postižení lidé, tělesný

handicap, sluchově postižení lidé

6. Smrt a umírání

Základní rozdělení ještě může být rozšířeno o Problémy v mezilidských vztazích

a o Hledání smyslu života. Každá skupiny se může dělit do více podskupin. Například
u těžkých onemocnění může mít každá nemoc svou skupinu apod. Z časových

důvodů a také kapacitních jsem uvedla jen některé, které mají ilustrovat postup při
zpracování jednotlivých problematik.

Každý člověk, který se chce věnovat biblioterapii by měl neustále prohlubovat

své vědomosti a měl by umět efektivně vyhledávat a zprostředkovávat informace.

Také by si měl osvojit základy psychoterapie, aby uměl s lidmi pracovat a pomáhat
jim.

Součástí biblioterapie by měly být také informace vystavené na Internetu, protože

existuje celá řada odborných textů, které jsou k dispozici pouze v digitální podobě. A
do budoucna bude tento trend stále častější. Digitální knihy budou pro mnohé lidi

snáze dostupnější než v knihovnách. Internetové psychologické poradny už nyní mají
20

své nezastupitelné místo, protože jejich největší výhodou je naprostá anonymita
dotazovaných, pokud si to přejí. Zeptat se může kdokoli na cokoli.
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2 Násilí

Smyslem této kapitoly je podrobně se seznámit s problematikou násilí a pomoci

jeho obětem se vrátit do života. V naší společnosti s násilím setkáváme každý den.
V médiích jsou nám stále nabízeny nové a nové zprávy, které obsahují alespoň jeden
násilný čin. Největší podíl na zprostředkovávání násilí má televize. Televizní

programy jsou plné akčních filmů, hororů a detektivek. Dokonce i ve filmech pro děti

se stalo násilí přirozenou součástí děje. Díky tomu je u nás obecně násilí přijímáno
kladně – jako určitý způsob obrany a satisfakce. Děti získávají zkreslený pohled na

svět. Dochází k tomu, že mají posunutou hranici soudnosti. Z toho plyne celá řada

problémů s mladistvými. Násilí berou jako běžnou součást života a každý rok roste
počet trestných činů spáchaných mladistvými. Roste nejen jejich počet, ale také
brutalita se kterou jsou páchány.

V následujících kapitolách se budu věnovat několika formám násilí, které se

bohužel vyskytují na celém světě, ve všech kulturách a společenských vrstvách.
Pachatele těchto násilností nepoznáte na první pohled. Vypadají většinou jako
„normální“ lidé, ale ve skutečnosti týrají své nejbližší v bezpečí domovů. Málokdy

bývají za své činy potrestáni. Obětmi jsou manželky, děti, sourozenci, rodiče apod.

Takovýto život znamená pro oběti neustálou psychickou zátěž, stres a strach o život.
V důsledku toho se u nich mohou projevit různá psychosomatická onemocnění (o
následcích týrání nemluvě).

2.1 Domácí násilí

Domácí násilí je jedna z nejrozšířenějších forem násilí na světě. Dochází

k němu ve všech zemích a ve všech společenských vrstvách. Některé kultury ho
považují za běžnou součást života. Je to projev moci silnějšího vůči slabšímu.

Klasické projevy domácího násilí: silnější (většinou muž) „působí ženě fyzické

utrpení nebo psychické utrpení zejména bitím, kopáním, údery, způsobením ran a

popálenin různého druhu, ponižováním, pohrdavým zacházením, neustálým

sledováním, vyhrožováním, vyvoláváním strachu nebo stresu, násilnou izolací,
citovým vydíráním nebo jiným jednáním, které ohrožuje její fyzické nebo psychické
zdraví, nebo omezuje její bezpečnost, bezdůvodným odpíráním stravy, odpočinku a

nebo spánku, nebo odpíráním nezbytné osobní péče, ošacení, hygieny, zdravotní péče,
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ubytování, výchovy nebo vzdělání, nucením k žebrotě nebo vykonávání činností
vyžadujících neúměrnou fyzickou nebo psychickou zátěž s ohledem na její věk nebo

zdravotní stav nebo způsobilých poškodit jí zdraví, vystavováním vlivu látek
způsobilých poškodit jí zdraví, nebo neodůvodněným omezováním v přístupu k
majetku, který má právo užívat.“

17

Vypadá to jako neskutečné scény z nějakého

filmu. Bohužel je to realita tisíců žen na celém světě. A nejen žen. Obětmi domácího
násilí se také stávají děti, staří lidé, nemohoucí lidé, tělesně a duševně postižení.

Obecně je násilí v rodině odsuzováno již dlouho, ale jen málo případů se dostává

skutečně před soud. Značná část společnosti totiž stále vnímá násilí uvnitř rodiny

spíše jako privátní věc, ve které se člověk může jen stěží zorientovat, a proto učiní

lépe, když se nebude vůbec vměšovat. T však není správný přístup. Většina obětí ani

nechce pachatele trestat, pouze hledá pomoc. Díky několika kampaním, které

proběhly v médiích, se problematika domácího násilí dostala do povědomí široké
veřejnosti. Veřejné odsouzení domácího násilí snad pomůže změnit přístup celé
společnosti.

Dokud však nebude existovat pořádný právní postih pachatelů domácího násilí,

nebude boj proti tomuto zločinu účinný. Je tedy zapotřebí dvou věcí: zvýšit
informovanost o domácím násilí a zavést tvrdý postih pachatelů. Kriminalizace
domácího násilí je však velký problém. Některé státy v Evropě již přijaly speciální
zákony, které zajišťují ochranu před domácím násilím. U nás se na něj stále čeká.
Hlavní znaky domácího násilí:

 fyzické násilí, šikanování nebo ničení osobních věcí
 vyhrožování a zastrašování

 zakazování styku s přáteli a s rodinou

 urážení a ponižování před ostatními lidmi

 nucení k sexuálním praktikám, s kterými oběť nesouhlasí
 snaha převzít naprostou kontrolu nad tím, co dělá

 kontrola financí nebo jiných čistě osobních záležitostí

Příčin, proč k domácímu násilí dochází, může být několik. V odborné

literatuře se setkáváme s pojmy „rizikový muž“ a „riziková žena.“ Jedná se o určité
DURDÍK, Tomáš. Nové trendy v řešení fenoménu domácího násilí v ČR I. Část. Trestněprávní
problematika včetně navrhovaného institutu vykázání, podmínky a zásady pro jeho ukládání. Aliance
proti domácímu násilí. [on-line]. [cit. 2005-12-01]. Dostupné na:
http://test.polar.cz/domacinasili/index.php?id=73.
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typy lidí, kteří mají sklony k tomu být násilníkem a obětí. Mezi „rizikové“ muže
bývají zařazováni muži, kteří:






jsou obecně nepřiměřeně agresivní a ohrožují obyčejně ženy a ostatní slabší

jedince, kteří jsou na nich závislí. Potřebují mít partnera zcela podřízeného a
ovladatelného,

jsou závislí na alkoholu nebo na drogách,

jsou primárně přijatelní, ale vlivem nepříznivých okolností se jejich osobnost
změní (např. duševní choroba nebo nezaměstnanost).

Násilí bývá většinou důsledkem neschopnosti řešit problémy. Násilníkům přináší
vybitá agrese pocit uvolnění napětí a zároveň sebepotvrzení moci. Násilí také může
být pomstou za nezájem a za vyhasnutí vztahu, na kterém je násilník stále závislý.18
Jako „rizikové“ jsou označovány ženy, které:



provokují muže k násilí vědomě či nevědomě svým chováním např.



jsou nesamostatné, závislé, neschopné se bránit, s nízkou sebeúctou, se

ponižováním, veřejnou nevěrou apod.,
syndromem naučené bezmocnosti.

Pro týranou ženu není vůbec jednoduché opustit svého partnera. Bojí se o děti a o

svou budoucnost, protože dlouhodobým týráním utrpěla značnou ztrátu sebedůvěry.
Někdy dokonce dochází k jisté adaptaci na týrání. Prostě si zvykne na roli týrané

osoby a nedokáže proti tomu nic udělat. Přispívá k tomu také postoj veřejnosti, který
není vůči násilí páchaném na ženách jednoznačně negativní.

Týrané ženy se často za svou situaci stydí a tento stud jim znemožňuje vyhledat

pomoc. Obviňují samy sebe, že partnera k útoku něčím vyprovokovali. Chování

tyrana všemožně ospravedlňují a vymýšlí si lži o své nešikovnosti pro okolí. Tento
neustálý psychický nátlak může vést k častým depresím a psychickým poruchám.

Pokud se chce žena dostat z této situace, musí většinou opustit svůj domov a

hledat pomoc jinde. V České republice existuje několik krizových center a azylových
domů, které poskytují základní pomoc pro oběti domácího násilí, ale je jich málo.
Terapie:

Následky dlouhodobého domácího násilí často vedou k vážným psychickým

problémům, které se mohou projevit i po somatické stránce. Klasickými příznaky

jsou zvýšená psychická zranitelnost, ztráta sebevědomí, ztráta životních iluzí, o které
18

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 351
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se opírá duševní stabilita, pocit bezmoci; intenzivní pocit viny – sebeobviňování,

nápadná oddanost vůči trýzniteli (u dětí se v této souvislosti používá i výraz psí

oddanost), emocionální labilita, vymizení radosti ze života, ztráta osobních

perspektiv, získaná nedůvěra ve vlastní síly, pocit vlastní nedostatečnosti,
sebezničující či depresivní ladění.

„Psychologická pomoc obětem domácího násilí se musí zaměřit právě na tyto

důsledky. To také znamená, že při péči o oběti domácího násilí je nezbytné oslovit

přímo incidenty a výbuchy domácího násilí. Často se pracuje s předměty,
fotodokumentací či svědectvím sousedů, které slouží jako pomůcky pro terapii oběti

domácího násilí. Co se vlastně odehrálo, jak se choval pachatel a jak reagovala oběť,

slouží k normalizaci symptomů. Pro oběť je důležité si uvědomit, že popsané

symptomy představují zcela normální důsledky prožitých scén domácího násilí.“19
V rámci psychoterapie by bylo vhodné zavést individuální i skupinovou biblioterapii.
Kde hledat pomoc:


ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí,



Psychosociální centrum Acorus , tel.: + 420 283 892 772, adresa zařízení je



proFem o.p.s. - linka právní pomoci pro ženy - oběti násilí, tel./fax: +420 224

e-mail: rosa@telecom.cz, http://www.rosa-os.cz

utajená

917 224, e-mail: profem@ecn.cz, http://www.profem.cz



Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem trestných činů v ČR, tel.: 257 317 100,



DONA - linka pro oběti domácího násilí, tel.:+ 420 251 511 313

http://www.bkb.cz

Webové stránky:






Stop násilí - www.stopnasili.cz

Domácí násilí - www.domacinasili.cz

Stránky ministerstva vnitra - http://www.mvcr.cz/nasili/default.htm

2.1.1 BT literatura:

Doporučována by měla být literatura s informační a vzdělávací funkcí, tedy

naučná literatura. Naučná literatura by měla poskytovat základní informace o
MVCR. Domácí násilí. Jak poškozuje domácí násilí oběť [on-line]. Poslední akt. 28.6.2004 [cit.
2005-12-02]. Dostupné na: http://www.mvcr.cz/nasili/default.htm
19
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domácím násilí a o obraně proti němu. Dále by měly být v seznamu doporučené

literatury knihy, které obsahují příběhy o obětech domácího násilí. Měly by ukázat
typické případy domácího násilí, aby si ženy uvědomily, kdo je skutečný viník, a že si

to nesmí nechat líbit. V následujícím seznamu jsou také knihy, které pojednávají o
domácím násilí v cizích zemích. Tyto příběhy ukazují, kam až může domácí násilí

zajít, pokud je společností tolerováno. Proto je důležité, aby se každá oběť začala
bránit včas.

Naučná literatura:

1. BENEDICT, H. To není vaše vina! Rádce pro ženy, muže, dospívající,
jejich přátele a rodiny, jak se vyrovnat se sexuálním napadením. 1. vyd.

Praha: One Woman Press, 2003. 373 s. ISBN 80-86356-17-5. Autorka
pojednává téma citlivě, bez nádechu skandálnosti nebo senzace. S oběťmi

soucítí, ale zároveň je prakticky a pevně instruuje, jak situaci zvládat.
Kniha obsahuje české dodatky a seznam krizových telefonních linek v ČR

a na Slovensku. Je vhodná nejen pro oběti a jejich blízké, ale také pro
osoby, které se s nimi setkávají v rámci své práce: pracovníky z řad
policie, zdravotnický personál a poradce krizových center. Pomůže jim
pochopit čím oběť prochází a jak ji pomoci.

2. NAZZARE-Aga. Láska a manipulace. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 152 s.

ISBN 80-7178-682-9. Kniha představuje různé způsoby manipulace

v partnerském vztahu a jaké má psychické a fyzické důsledky. Na

několika příbězích ukazuje, jak se projevuje patologie osobnosti, která
systematickou manipulaci ve vztahu k partnerovi používá.

3. MARREWA, Al. Nenechte si ubližovat. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 263 s.
ISBN 80-7178-510-5. Praktický rádce pro ženy každého věku se zabývá

prevencí nebezpečných situací a nabízí možnosti, jak se bránit v případě
ohrožení, a to od verbálního obtěžování na ulici až po fyzické napadení.

4. ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Domácí násilí: přístup k řešení problému ve
vybraných evropských zemích. Praha: Bílý kruh bezpečí, 2002. 143 s.
ISBN 80-86284-19-0.

5. GJURIČOVÁ, Šárka. Podoby násilí v rodině. 1. vyd. Praha: Vyšehrad,
2000. 101 s. ISBN 80-7021-416-3.
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6. HIRIGOYEN, Marie-France. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání.
1.vyd. Praha: Academia, 2002. 229 s. ISBN 80-200-0994-9.

7. HUŇKOVÁ, Markéta. Domácí násilí v ČR z pohledu práva: efektivnost

právních norem ČR posuzovaná vzhledem k cíli ochrany společnosti před

domácím násilím. 1. vyd. Stráž pod Ralskem: Justiční akademie ČR, 2004.
248 s. ISBN 80-239-6230-2 .

8. BOUŠKA, Jana a kol. Kontakt s obětí domácího násilí : manuál pro
lékaře. Praha: Bílý kruh bezpečí, 2003. 132, [25] s. ISBN 80-239-3273-X.

9. MARTINKOVÁ, Milada. Vybrané kriminologické a právní aspekty
domácího násilí : dva příspěvky k problematice domácího násilí v České

republice. 1.vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001.

193 s. ISBN 80-86008-98-3.

10. SPURNÝ, Joža. Psychologie násilí: o psychologické podstatě násilí, jeho
projevech a způsobech psychologické obrany proti němu. 1.vyd. Praha:
Eurounion, 1996. 134 s. ISBN 80-85858-30-4.

11. SZCZEPANIKOVÁ, Alice. Jak jednat v případech domácího násilí?
Praktická doporučení pro příslušníky, příslušnice Policie ČR : kampaň

proti domácímu násilí na ženách. Brno: Liga lidských práv, 2004. 24 s.
ISBN 80-239-2207-6.

12. VOŇKOVÁ, Jiřina. Domácí násilí: právní minimum pro lékaře. Praha:
proFem, 2003. 49 s. ISBN 80-239-2105-3.

13. VOŇKOVÁ, Jiřina. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. Praha:
proFem, 2004. 194 s. ISBN 80-239-2106-1.

14. VOŇKOVÁ, Jiřina. Vaše právo! První právní pomoc ženám, obětem
domácího násilí. Praha: ProFem, 2002. 65 s. ISBN 80-238-9891-4.

Beletrie:

1. PROCHÁZKOVÁ, Petra. Frišta. 1.vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové
noviny, 2004. 221 s. ISBN 80-7106-792-X.

Kniha líčí život žen

v Afganistanu, kde neexistuje pojem domácí násilí. Násilí je tam totiž běžná

věc. Jako ve většině muslimských zemích, musí muži dávat pozor na své ženy

a mohou je jakýmkoli způsobem potrestat za cokoli. Ženy nemají stejná práva
jako muži. Jedna z hlavních postav Frišta byla svým manželem dlouhodobě

týrána. Po setkání s americkým lékařem se rozhodla od manžela odejít a tajně
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uprchnout do Ameriky. Nalezla sílu a dobrovolně opustila své děti, aby
změnila svůj život. Díky pomoci přátel se jí to povedlo.

2. SOUAD. Upálená zaživa. 1. vyd. Praha: Ikar, 2004. 190 s. ISBN 80-2490350-4. Skutečný příběh muslimské ženy, kterou svedl její budoucí muž a

když otěhotněla opustil jí. Jelikož pocházela z ortodoxní muslimské rodiny,
kde se ztráta panenství nepromíjí, snažila se svůj stav utajit. Nepovedlo se a

rodina se tajně usnesla, že musí zemřít, aby byla čest rodiny očištěna.
Rozsudek vykonal její vlastní bratr, tím že se jí pokusil upálit zaživa. Ona

však přežila a v nemocnici se ji ujala humanitární organizace, která jí tajně
převezla do Francie a pomohla jí postavit se na vlastní nohy. Dnes se podílí na
boji proti násilí páchaném na ženách.

3. KALTSOGIANNI, K. Psychopat: po hlavě mi nikdo skákat nebude, po těle
komu dovolím. Zvole u Prahy : Andrej Šťastný, 2003. 191 s. ISBN 80-86739-

00-7. Příběh úspěšné ženy, která je týrána vlastním manželem. Vypráví o
každodenním teroru, která zažívala, a o tom jak hledala pomoc. Snaží se také

poradit ženám, které jsou ve stejné situaci. A ukazuje jim cestu z tohoto
začarovaného kruhu.

4. LEGÁTOVÁ, Květa. Želary. 1.vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2001. 238 s.
ISBN 80-7185-390-9.

5. LEGÁTOVÁ, Květa. Jozova Hanule. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002. 110 s.
ISBN 80-7185-512-X.

6. WALKER, Alice. Barva nachu. 1. vyd. Praha : Argo, 2001. 252 s. ISBN 807203-340-9.

2.2 Násilí páchané na dětech

Pro násilí páchané na dětech je v odborné literatuře zaveden termín syndrom

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Syndrom CAN - Child Abuse and
Neglect). „Syndrom CAN je definován jakýmkoli nenáhodným jednáním rodičů nebo

jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné, jež poškozuje

tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobuje jeho smrt.

Předpokládá se, že tímto syndromem v současné době trpí přibližně 1-2 % dětí.“20
20

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 320
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Charakteristickými znaky syndromu CAN je necitlivost a bezohlednost k dítěti, jeho
podřízení nebo zneužití dítěte k uspokojení potřeb dospělého. Výsledkem jakéhokoli
zneužití dítěte je narušení jeho přirozeného fyzického i psychického vývoje.
U syndromu CAN bývají rozlišovány tři základní varianty násilí:


Zanedbávání dítěte – dítě je poškozováno nedostatečnou aktivitou

rodičů. Omezená interakce mezi rodiči a dětmi se projevuje citovou a
sociokulturní deprivací

dítěte. Výchovně zanedbané děti bývají

opožděné v řeči, jelikož z důvodu izolace a nedostatku potřebných

podnětů trpí nedostatkem slovní zásoby a neumí komunikovat. To se
pak odráží i v pomalém rozvoji myšlení. Mají velké problémy se


začleněním do společnosti v dospělosti.

Týrání fyzické či psychické – projevuje se nadměrným tělesným

trestáním, což může mít později vážné psychické následky. Psychické
týrání má daleko horší následky. Projevuje se nadměrným kritizováním,

ponižováním a citovým vydíráním. Takto týrané dítě trpí nízkým
sebevědomím,


malou

sebedůvěrou

a

nedostatečnou

sebeúctou.

V dospělosti pak mají velké problémy v mezilidských vztazích.

Sexuální zneužívání – zneužití moci nad dítětem pro sexuální

uspokojení dospělého. Dítě je poškozováno fyzicky a nezvratně
psychicky.21

„Česká republika patří k zemím s velkým počtem týraných a utýraných dětí.

Odborné odhady uvádějí, že v ČR je týráno ročně 20 000 až 40 000 dětí a zhruba 50
jich každý rok na následky týrání zemře. V roce 2004 policie prošetřila přes 1000
případů sexuálního zneužívání dětí, včetně zneužívání komerčního.“22

Ve 20.století bylo přijato několik dokumentů, které mají chránit děti před násilím.
 Charta práv dítěte (1924)

 Konvence o právech dítěte (1959)
 Úmluva o právech dítěte (1989)

Jednou z nekrutějších forem násilí páchaném na dětech je obřízka. Obřízka je

vykonávána z důvodů tradice a zasvěcovacích rituálů. Provádí se nejčastěji v Africe a
v Austrálii. Chlapecká obřízka se provádí v domorodých kmenech v období
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 333
Naše dítě. O nadaci [on – line]. Poslední akt. 17. 1. 2006, [cit.2006-01-24]. Dostupné na :
http://www.nasedite.cz/webmagazine/home.asp?idk=175.
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nastávající puberty. Symbolizuje přerod chlapce v muže. Oproti tomu ženská obřízka

se dělá v afrických zemích kolem pátého roku děvčete. Má několik forem. U té

nejtěžší dochází k odstranění klitorisu, malých stydkých pysků a sešití vagíny. Tento
velmi krvavý zákrok, který se odehrává v naprosto nehygienickém prostředí, hodně
děvčat nepřežije. Pokud mají štěstí a přežijí, čeká na ně v období dospívání další

smrtelné nebezpečí v podobě menstruace. Když je dívka příliš sešitá, tak během
menstruace nemůže krev vytékat a hromadí se uvnitř, což ve většině případů má za

následek smrt.23 Migrace muslimských národů způsobuje, že se ženská obřízka

objevuje i v Evropě.

Mužská obřízka se provádí na celém světě. Má mnoho příznivců. Muži se pro ní

rozhodují ze zdravotních a hygienických důvodů. Pokud se pro obřízku rozhodne
dospělý, pak je vše v pořádku. Je to jeho volba. Ale nutit k ní dítě, je neetické.

2.2.1 Fyzické a psychické týrání

Jakékoli fyzické a psychické násilí páchané na dětech ohrožuje jejich přirozený

vývoj. Nejčastěji k němu dochází uvnitř rodiny a pachateli jsou samotní rodiče.

Riziko je zvýšené v rodinách, kde spolu rodiče nedokáží komunikovat a nahromaděný
stres a napětí si vybíjejí na dítěti. Děti pak postrádají pocit bezpečí a nemají se ke

komu uchýlit. Výsledkem bývá postupná fixace negativního sebehodnocení. Dítě se
ztotožní s rolí špatného dítěte, které rodičům způsobuje jenom problémy a nic
neudělá pořádně. Z toho pak plyne nedostatek sebedůvěry a sebevědomí.

Existují lidé, kteří mají větší sklony k tomu, že se z nich stanou týrající rodiče. A

také jsou děti, které dospělé k násilí svým chováním provokují víc než jiní. Rizikoví
rodiče jsou lidé:





kteří mají zvýšený sklon reagovat násilím (nedovedou se ovládat),

kteří jsou soustředěni jen na své problémy a zájmy a dítě je pro ně
zátěží,

kteří o děti obecně nestojí a mají jiný hodnotový systém (dítě je od své
přirozenosti špatné a změnit je dokáže pouze tvrdá výchova).

Týraní bývají ve stejné míře chlapci i dívky. Obyčejně to bývají děti, které jsou

trochu jiné než ostatní děti a neúmyslně tak provokují rodiče. Za rizikové by se daly
označit děti, které:
23

FROUZOVÁ, Magdaléna. Závoj a džíny: ženy v islámském světě. Praha: Vyšehrad, 2005. str. 124
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nesplňují očekávání rodičů nebo je nějak zklamaly,

nadměrně zatěžují své rodiče, vyčerpávají je a dráždí (např.
hyperaktivní děti),

chovají se nesrozumitelně (mentálně retardované apod.),
dožadují se pozornosti provokativním způsobem.

Fyzické násilí bývá většinou pácháno v afektu. Jedná se o bití a jiné fyzické

tresty. Oproti tomu psychické násilí je horší v tom, že se děje častěji a nedá se mu

moc předcházet. Jedná se o neustálé kritizování, ponižování a citové vydírání. Ve

většině případů však dochází k fyzickému i psychickému násilí najednou a
dlouhodobě.

Do dospělosti si pak takto v mládí týraní lidé přinesou nedostatek sebeúcty a

sebevědomí. Mají tendenci na některé podněty jednat agresivně a bezohledně.
Nikomu nedůvěřují a mají tendenci se izolovat. Špatně se jim navazují a udržují

partnerské vztahy. Často se stává, že opakují výchovný model svých rodičů na
vlastních dětech. Týrané děti se tak stanou týrajícími rodiči.
Terapie:

Je velmi obtížné určit terapii pro tuto skupinu lidí. Jelikož se jedná o velmi dobře

ukryté násilí uvnitř rodiny, nedostane se dětem okamžitá pomoc. Pokud se dítě samo

nerozhodne vyhledat pomoc nebo to nějakým způsobem nevyjde najevo, je téměř
nemožné těmto dětem pomoct. Pokud se to ovšem povede, pak je důležité je pomoci
jim vybudovat si zdravé sebevědomí a důvěru v ostatní lidi.

V rámci biblioterapie by byly vhodné knihy, ve kterých by byl ukázán jiný

výchovný model a zdravé mezilidské vztahy.

2.2.2 Šikana

Jednou z forem syndromu CAN je šikana. „Šikanu lze definovat jako násilně

ponižující chování jednotlivce nebo skupiny vůči slabšímu jedinci, který nemůže ze

situace uniknout a není schopen se účinně bránit.“24 První známky šikany se většinou
objevují ve středním školním věku, kdy mají děti tendenci vytvářet party. Ve třídách
ve škole se začíná vytvářet hierarchický systém. Každé dítě má nějakou roli a už mají
vytvořeny určité normy a pravidla chování. Ti nejsilnější bývají vůdci a ti nejslabší

„obětní beránci“. Projevuje se zde právo silnějšího. Pomocí fyzické síly si udržují
24
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svůj status. Ostatní děti se snaží začlenit a „být jako ostatní“ ve skupině. Každá

odlišnost nebo handicap ohrožuje postavení dítěte ve třídě. Takto jiné dítě se pak
snadno stává obětí šikany.

K šikaně dochází nejčastěji ve škole: ve třídě, na chodbách nebo na WC.

„Šikanující agresor je obyčejně fyzicky zdatný a silný, ale neukázněný, s potřebou se
předvádět a dokazovat svou převahu nad ostatními, bývá necitlivý a bezohledný.

Nemá dostatečně vyvinuté svědomí a za své chování se necítí vinen.“25 Má sklon řešit

své problémy násilím. Tento model chování si většinou přinese dítě z rodinného
prostředí, kde převládají fyzické tresty a rodiče mají zvýšenou toleranci k násilí. Ve

škole je spíše podprůměrným žákem a jeho neukázněnost vede k častým fyzickým
trestům. Výsledkem je nahromaděná agrese a psychická nevyrovnanost. V pozdějším

věku se tyto děti často stávají členy pochybných part, u kterých je velké riziko
budoucí kriminální činnosti

Tak jako existují děti, které mají sklony být agresorem, tak jsou děti, které se

stávají klasickou obětí. Obvykle to bývají děti, které mají nějaký handicap, pocházejí
z nižší sociální vrstvy nebo jsou příslušníky národní menšiny. Bývají většinou plaché,
nejisté, úzkostné s nízkým sebevědomím. Často se podřizují a nedokáží se prosadit.

Šikana se dá rozdělit na skrytou a zjevnou. Skrytá se projevuje sociální izolací a

vyloučení oběti ze skupiny. Dítě sice netrpí fyzickým násilím, ale chybí mu pocit

sounáležitosti a u citlivějších jedinců se mohou objevit deprese. Zjevná šikana může
mít několik variant:


„fyzické násilí a ponižování (např. strkání, bití, skákání po oběti,



psychické ponižování a vydírání (nucení ke svlékání, k posluze,



zavírání do popelnice apod.);
nadávání, izolace apod.);

destruktivní aktivity zaměřené na majetek oběti (braní a ničení věcí,
trhání sešitů, polití šatstva apod.).“26

Psychické násilí je pro dítě mnohem horší než fyzické (pokud nedojde k těžkému
ublížení na zdraví). Dochází při něm k ponížení a ztrátě sebeúcty, což může mít trvalé
psychické a psychosomatické následky v dospělosti (např. poruchy spánku, snížení

imunity). Následky to může mít i pro šikanujícího, který si svou roli agresora zafixuje

25
26
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a chová se nadále agresivně i jako dospělí. Tito lidé se často stávají pachateli
domácího násilí.

Velkým problémem v potírání šikany u nás je, že česká společnost je do značné

míry tolerantní vůči tomuto druhu násilí. Často ji lidé bagatelizují, podceňují a

odmítají zasáhnout. Kromě školy se lidé mohou setkat se šikanou v armádě, kde je

součástí uvítacích rituálů v prvních měsících. Podle výzkumů se s šikanou setkalo 96

% vojáků.27 Také se objevuje na pracovištích, kdy nadřízený terorizuje podřízeného a

ví, že za to nebude potrestán, protože oběť si nedovolí stěžovat.

2.2.3 Sexuální násilí páchané na dětech

Sexuální násilí páchané na dětech je v naší společnosti do značné míry

tabuizované téma. Na veřejnost se většinou dostávají případy znásilnění mladých žen
nebo nucená prostituce. Ale o tom nejhorším – o zneužívání dětí se nemluví. Přitom

se to děje ve všech společenských vrstvách ve městě i na vesnici. Sexuální zneužívání

dětí je odborně označováno jako Child Sexual Abuse (CSA ) a je zařazováno do
kategorie syndromu týraného a zanedbávaného dítěte (CAN). Zdravotnická komise

Rady Evropy v roce 1992 přijala definici sexuálního násilí. „Sexuální zneužití je

nepatřičné vystavění dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje
jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno
do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Takovou osobou může být rodič,

příbuzný, přítel, odborný či dobrovolný pracovník či cizí osoba.“28 Obecně pro

sexuální zneužívání platí, že pokud se dítě cítí v důsledku nějakého sexuálního

chování nebo chování, které má sexuální podtext, nepříjemně, pak jde o sexuální
zneužívání.

V roce 1998 byla v České republice provedena epidemiologická deskriptivní

studie, která přispěla k zmapování situace sexuálního zneužívání dětí. Z výsledků
vyplývá, že každá třetí dospělá žena byla v dětství zneužita. Oproti tomu byl

zaznamenán statisticky nižší výskyt sexuálního násilí na mužích. Zkušenost uvedl

každý čtvrtý až pátý muž. Pro oběti sexuálního násilí je typické, že se bojí vyhledat
pomoc a o svém traumatu mluvit.29 Ženy jsou s přibývajícím věkem ochotnější se
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál,1999. str. 285
VANÍČKOVÁ, Eva a kol. Sexuální násilí na dětech. Praha: Portál, 1999. str.20
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svěřit. Většina případů sexuálního zneužívání není nikdy oznámena, odhaduje se, že
před soud se dostanou pouze 2 % všech případů.30

Sexuální násilí páchané na dětech se rozděluje na intrafamiliární (uvnitř rodiny)

a extrafamiliární (mimo rodinu). Obětmi intrafamiliárního zneužívání - incestu

bývají nejčastěji velmi malé děti (kolem 3.- 4. roku chlapci, 8.-12. roku dívky).31
Agresorem je člen rodiny. Nejčastěji to bývá otec nebo starší sourozenec. Na svou
obět uplatňuje svou moc a výhružky. Sexuální zneužívání je dlouhodobé, protože se
děti bojí obrátit o pomoc. Oproti tomu při extrafamiliárním násilí je agresorem člověk

zvenčí. Oběti bývají starší a zneužití je jednorázové nebo krátkodobé. Zneužívání
uvnitř rodiny je pro dítě mnohem horší, protože ztrácí pocit bezpečí a ochrany rodiny.
„Sexuální zneužívání může mít některou z následujících forem:


Nekontaktní sexuální chování. Například verbální komentář se

sexuálním obsahem, exhibicionismus, voyerismus apod. Do této
kategorie patří např. obscéní telefonáty, které děti děsí svým obsahem,
jemuž nerozumí, a vyhrožováním, co by se jim stalo, pokud by něco




prozradily, čemuž rozumí velice dobře.

Kontaktní sexuální chování. Zahrnuje veškeré praktiky, které
vyžadují kontakt agresora se zneužívaným dítětem.

Sexuální využívání dětí k výrobě pornografie a k prostituci.32

Existují typy dětí, u kterých hrozí zvýšené riziko sexuálního zneužití. Jsou to

především malé děti, které se chovají koketně a mazlivě. Pak jsou to děti mentálně

postižené, u kterých je nejmenší riziko prozrazení. Rizikové jsou také situace, do
kterých se děti dostávají např. na táborech, v nemocnicích apod.
Důsledky sexuálního zneužívání:

Klasickými symptomy jsou nespavost, deprese, nepřiměřená úzkost a somatické

obtíže. Velice často v dospělosti se objevuje posttraumatická stresová porucha –

znovuprožívání stresové situace v představách. Ta může vyústit až v těžkou
psychózu. U dětí se objevuje i řada obranných mechanismů. Jedním z nich je popření.

ELLIOT, Julian – PLACE, Maurice. Dítě v nesnázích. Prevence, Příčiny, Terapie. Praha: Grada,
2002. str. 96
31
ELLIOT, Julian – PLACE, Maurice. Dítě v nesnázích. Prevence, Příčiny, Terapie. Praha: Grada,
2002. str. 96
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Dítě se snaží zapomenout a stresové zážitky prostě vytěsní. U popření hrozí
v dospělosti velké riziko psychického onemocnění.

Dalším obranným mechanismem je disociace. Dítě uniká do své fantazie, do

svého tajného světa. To se projevuje denním sněním, dočasnou ztrátou paměti a
upadáním do stavů podobným transu. Zde je velké riziko rozdvojení osobnosti.

Dalším následkem sexuálního zneužívání je traumatická sexualizace, což se

projevuje buď nápadným sexuálním chováním, a nebo naopak se projevů sexuality
bojí. V dospělosti to přináší problémy v partnerském soužití.
Komerční zneužívání

V druhé polovině 20. století se v obrovské míře rozrostlo komerční sexuální

zneužívání dětí – Commercial Sexual Child Abuse. Odhaduje se, že asi 100 milionů

dětí na světě slouží ke komerčnímu sexuálnímu zneužívání. Jsou to převážně oběti
dětské pornografie, dětské prostituce a sexuální turistiky. Sexuální turistika je velmi
výnosný obchod. Zaměřuje se na chudé a málo rozvinuté země.

Komerční sexuální zneužívání má tři formy. Jedná se o dětskou prostituci,

dětskou pornografii a obchodování s lidmi na účelem pohlavního styku. Protože jde o
problém, který se ve světovém měřítku dotýká milionů dětí, má u nich za následek
stoupající trend pohlavně přenosných chorob, zvýšený výskyt pozitivity HIV a
onemocnění AIDS a naprostou devastaci jejich osobnosti, stává se středem zájmu
světového společenství.

Prevence proti sexuálnímu násilí na dětech

Hlavní úlohu v prevenci proti sexuálnímu násilí na dětech je včasná sexuální

výchova. V našem kulturním prostředí není otevřenost v otázkách sexu běžná. Rodiče

raději přenechávají sexuální výchovu škole. Některé rodiny dokonce ani nesouhlasí s
tím, aby byla sexuální výchova ve škole probírána.

Z odborné literatury vyplývá, že děti by se se sexuální výchovou měly seznámit

co nejdříve. Již v předškolním věku. Někteří autoři uvádí rozmezí 3-16 let.33 V raném
věku by se mělo jednat o základní poučení o těle, o tom jak by se ostatní lidé k němu

měli chovat. Lépe řečeno, co si dítě nesmí nechat dělat a komu to má říci. V starším

33
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školním věku je velmi důležitá informovanost o pohlavním životě člověka a o tom jak
se chránit.
Terapie

Léčba oběti sexuálního násilí musí být komplexní a interdisciplinární. Pokud se

podaří včas odhalit sexuální zneužívání, je zapotřebí pečlivě celý případ prozkoumat
a v případě nutnosti odebrat dítě z rodiny. S léčbou traumatu se většinou začíná až po

skončení vyšetřování celého případu, aby se předešlo pochybnostem, že byla oběť
ovlivňována.

Nejdříve se začíná s psychoterapií, pokud nedošlo k vážnému fyzickému

poranění. Důležitá je spolupráce psychoterapeuta a zbytku rodiny. Nejdříve se musí

dítě naučit ventilovat své pocity a hovořit o traumatizujících zážitcích. Pokud se to

podaří, pak je důležité vysvětlit dítěti, že nenese žádný díl viny a že je naprosto
normální. Pomocí terapie by se mělo naučit mít rádo samo sebe a vypěstovat si
sebeúctu a sebevědomí. Někdy se však stane, že dítě nedokáže své emoce ventilovat a

je netečné, pak je zapotřebí vyhledat spíše psychiatrickou pomoc.34 Později je také

vhodné zařadit skupinovou terapii, kdy dítě zjistí, že se to nestalo pouze jemu. Stejný
účinek mohou mít i knihy, které o tomto tématu pojednávají.

Velká část obětí se však odhodlá promluvit až v dospělosti. Většinou jde o ženy,

které už nedokáží zvládat nahromaděný stres a objevují se u nich psychické
problémy. Pro tyto ženy je ideální skupinová terapie. V rámci skupiny se dokáží více

otevřít a mluvit o svých vzpomínkách. Jako součást terapie se často používá

biblioterapie. Čtou se básně, romány, vlastní příběhy a také dokumentace k tématu
sexuálního zneužívání. „Výhodné je, že při četbě mají ženy plnou kontrolu nad
situací. Mohou určovat své vlastní tempo, mají možnost knihu kdykoli odložit, když
se obsah stane emočně příliš přitěžující, mohou se vracet ke všemu, co se jich zvlášť

týká. Je překonán typický pocit, že je žena se sexuální traumatizací sama. Už samo

toto hledisko, že situace ženy není výjimečná, že je chápána a má možnost
identifikace, je odlehčující.“35

Biblioterapie může poskytnout útěchu i pomoc lidem, kteří nedokáží nebo

nemohou vyhledat odbornou pomoc. Dobře zvolená kniha může znamenat úlevu pro
ELLIOT, Julian – PLACE, Maurice. Dítě v nesnázích. Prevence, Příčiny, Terapie. Praha: Grada,
2002. str. 97
35
WIRTZ, Uršula. Vražda duše. Incest a jeho terapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. str. 167
34

36

duši. Pomocí veřejně dostupných biblioterapeutických seznamů by si dokázali najít
ten správný zdroj informací.
Kde hledat pomoc:








Nadace Naše dítě – www.nasedite.cz,

Linka bezpečí - pomáhá dětem a dospívajícím řešit těžké životní situace,
tel.: 800 155 555

Internetová linka - pomáhá dětem stejně jako telefonická krizová linka.

Mohou ji využívat děti se sluchovou vadou, či vadou řeči.

e-mailové pošty na adrese lb@linkabezpeci.cz.

DONA LINKA - linka pomoci obětem domácího násilí
www.donalinka.cz, tel: 2 5151 1313

2.2.4 BT literatura:

V dnešní době se na knižním trhu objevuje čím dál víc knih o sexuálním

zneužívání. Většinou se jedná o autentickou zpověď obětí zneužívání. Psaní těchto
knih je pro ně důležitá součást terapie. Díky tomu se vyrovnávají se svým traumatem
a učí se o něm mluvit. Pomáhají tak i dalším obětem, které ještě nemají sílu a bojí se
něco udělat na svou záchranu. Tyto knihy také dokázaly od tabuizovat

téma

sexuálního násilí na dětech v naší společnosti. Slouží jako prevence a zároveň
dodávají odvahu potřebným.

Knihy určené pro téma násilí páchané na dětech obsahuje odbornou literaturu,

která je zaměřena především na pomoc ohroženým dětem a na prevenci. Dále je zde

uvedena literatura, která vypráví příběhy o týraných a zneužívaných dětech. Jejich
účelem je dodat odvahu a pocit sounáležitosti obětem.
Naučná literatura:

1. ADAMSOVÁ, C., FAYOVÁ, J. Už žádná tajemství. Praha : Themis, 1997. 92 s.

ISBN 80-85821-31-1. Publikace dvou amerických psycholožek se zabývá u nás

donedávna tabuizovaným tématem - sexuálním obtěžováním dětí. Rodičům dětí
do 12 let nabízí různé formy a způsoby, jak o tomto tématu s nejmenšími dětmi

hovořit, uvádí řadu příkladů, dialogů s dětmi včetně her, které podporují metody
prevence před sexuálním zneužíváním dětí.
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2. BENEDICT, H. To není vaše vina! Rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich
přátele a rodiny, jak se vyrovnat se sexuálním napadením. 1.vyd. Praha: One

Woman Press, 2003. 373 s. ISBN 80-86356-17-5. Jak se vyrovnat se sexuálním
napadením. Kniha obsahuje české dodatky a seznam krizových telefonních linek

v ČR a na Slovensku. Je vhodná nejen pro oběti a jejich blízké, ale také pro
osoby, které se s nimi setkávají v rámci své práce: pracovníky z řad policie,

zdravotnický personál a poradce krizových center. Pomůže jim pochopit čím oběť
prochází a jak ji pomoci.

3. BENTOVIM, A. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998.
117 s. ISBN 80-7169-629-3. Kniha je určena především lidem, kteří s týranými
dětmi pracují: lékařům, psychoterapeutům, manželským poradcům, výchovným

poradcům, sociálním pracovníkům apod. Na konkrétních případech týraných nebo
zneužívaných dětí, jsou ukázány charakteristické znaky, průběh, příčiny a
následky týrání nebo zneužívání. Kniha také obsahuje všestranný a ucelený
terapeutický systém zaměřený na zmírnění traumatu postižených.

4. ELLIOT, Julian – PLACE, Maurice. Dítě v nesnázích. Prevence, Příčiny, Terapie.
Praha: Grada, 2002. 206 s. ISBN 80-247-0182-0.

5. ELLIOTTOVÁ, Michele. Jak ochránit své dítě. 3. vyd. Praha: Portál, 2000. 160 s.
ISBN 80-7178-419-2.

6. ERB, Helmut H. Násilí ve škole a jak mu čelit. 1. vyd. Praha: Amulet, 2000. 126
s. ISBN 80-86299-22-8. Určeno pro čtenáře od 10 let.

7. ČERMÁK, Ivo. Dětská agrese. Brno: CERM, 1998. 22 s. ISBN 80-7204-098-7.

8. KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. 2. vyd. Praha: Portál, 2005. 256 s. ISBN 807367-014-3.

9. VANÍČKOVÁ, E. a kol. Sexuální násilí na dětech. Výskyt, podoby, diagnostika,

terapie, prevence. Praha: Portál, 1999. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 118 s. ISBN
80-7178-286-6.

10. WIRTZ, Uršula. Vražda duše. Incest a jeho terapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2005.
232 s. ISBN 80-7178-975-5.

Beletrie:

1. JÄCKEL, K. Monika B – Už nejsem vaše dcera. 1. vyd. Praha: Knižní klub,

1995. 294 s. ISBN 80-7176-140-0. Osobní zpověď sexuálně zneužívaného

dítěte. Hlavní hrdinka knihy vypráví o svém dětství. Od ranného dětství až do
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puberty byla pohlavně zneužívána nejprve dědečkem a pak otcem. Když

zjistila, že to co s ní dělají, není normální, snažila se vyhledat pomoc u zbytku

rodiny, nikdo jí nevěřil. Zakázali jí o tom mluvit a ona upadla do z beznaděje

do absolutní apatie. Okolí ji hodnotilo jako mentálně zaostalou. Teprve
v pubertě nalezla sílu a odešla z domova. Do dospělosti si odnesla hrozné

trauma, které se projevovalo sebezničujícími sklony. Knihou se snaží autorka
dodat sílu a odvahu ke změně života lidem s podobným osudem.

2. SCHWEIGHOFFER, Nathalie. Bylo mi dvanáct let... 1. vyd. Praha : Svoboda,
1994. 146 s. ISBN 80-205-0395-1. Skutečný příběh sexuálně zneužívané

dívky. Od dvanácti let ji její vlastní otec zneužíval a zastrašoval. Neštítil se

ničeho. Celých pět let Nathalie prožívala peklo než sebrala odvahu a se

zbytkem rodiny od něj utekla. Tuto knihu napsala pro všechny zneužívané
děti, aby se odhodlaly a někomu se svěřily.

3. DARDENNE, Sabine. Bylo mi dvanáct, sedla jsem na kolo a jela do školy…:

oběť belgického pedofila vypovídá. 1. vyd. Praha: Ikar, 2005. 158 s. ISBN 80-

249-0553-1.Skutečný příběh dvanáctileté dívky, kterou unesl známý belgický

pedofil. Tento případ otřásl celou Belgií. Osmdesát hrůzostrašných dní prožila

Sabine uvězněná ve sklepě. Týral ji a sexuálně zneužíval. Přesto však měla

štěstí, protože přežila – to její předchůdkyně neměly. Kniha je věnována všem
obětem.

4. ALEXA, Janek. Žil jsem jako pedofil. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 190 s. ISBN
80-7178-675-6.

5. GOLOBOVÁ, Milada. Děti na zabití: skutečný příběh dětí, které neměly
přežít. 2. vyd. Praha: Návrat domů, 2001. 284 s. ISBN 80-7255-044-6.

6. GOLOBOVÁ, Milada. Děvče na zabití: autobiografický příběh týraného
děvčete. 1. vyd. Praha: Návrat domů, 2005. 274 s. ISBN 80-7255-119-1.

7. J. Svědectví týraného dítěte. Praha: Triton, 1996. 45 s. ISBN 80-85875-23-3.

8. PELZER, David J. Dítě zvané "To" : příběh jednoho zápasu o přežití. 1. vyd.
Praha: Columbus, 1999. 108 s. ISBN 80-7249-004-4.

9. PELZER, David J. Ztracený chlapec : pouť osvojeného dítěte za rodinným
štěstím. 1. vyd. Praha: Columbus, 2000. 203 s. ISBN 80-7249-013-3.

10. SAROYAN, William. Kluci a holky, když jsou spolu. 1. vyd. Praha: Argo,
1998. 131 s. ISBN 80-7203-064-7.
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3 Závislosti

Existuje mnoho druhů závislostí. Člověk může být závislý na alkoholu, drogách,

na automatech, na někom jiném. Při každé závislosti něco ztrácí. Ztrácí vlastní vůli,

svobodu, zázemí a přátele. Důvodů, proč si člověk vytvoří závislost může být mnoho.
Většinou se snaží uniknout z aktuální tísnivé nebo zatěžující situace. Chce zažít pocit
štěstí, pohody, síly, fantastických zážitků a neomezených možností. To jim umožňují

psychoaktivní látky. „Jako psychoaktivní označujeme látky, které po aplikaci (např.
požití, injekční aplikaci, inhalaci) mění psychický stav, obvykle subjektivně
žádoucím způsobem. Motivace k užívání psychoaktivních látek je různá:


Potřeba vyřešit své problémy, uniknout stresovým situacím, uvolnit zábrany.



Potřeba uniknout stereotypu a nudě.





Potřeba dosáhnout uspokojení nebo slasti.

Potřeba sociální konformity, potřeba být akceptován skupinou nebo
subkulturou, v níž užívání drogy patří k standardu chování.“36

Psychoaktivní látky jsou buď přírodní nebo uměle syntetizované. Přírodní
psychoaktivní látky zná člověk odedávna. Už první léčitelé a šamani dobře znali

omamné účinky rostlin a hub. Uměli je používat a využívat. Díky nim se uváděli do
transu a věštili. Uměle syntetizované drogy vznikly až v minulém století s rozvojem

moderních technologií. Jejich následky jsou mnohem horší. Důsledkem užívání

těchto látek může být psychické a somatické poškození organizmu a vytvoření si
závislosti.

Syndrom závislosti bývá definován jako „soubor psychických (emočních,

kognitivních a behaviorálních) a somatických změn, které se vytvoří jako důsledek
opakovaného užívání psychoaktivní látky.“37 Klasickými příznaky závislosti jsou:


silná potřeba získat a užívat látku;



abstinenční syndrom.



neschopnost kontroly nad jejím užíváním;

Závislý člověk si na začátku není schopen svou závislost přiznat. Tvrzením, že může

kdykoliv přestat, se snaží přesvědčit především sám sebe. Jakákoli závislost postupně
mění životní styl člověka, jeho návyky a jeho osobnost.

36
37

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál,1999. str. 288
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3.1 Alkoholismus

V každé době a v každé kultuře bývala nějaká droga používána a preferována.

Společnost si na ní zvykla a naučila se ji tolerovat. Pro naši oblast je typická tolerance
na alkohol. Dříve bylo tolerováno také kouření, ale v poslední době se proti němu
bojuje a stává společensky nevhodné. To je správné, protože kouření ničí zdraví všem
v okolí. S alkoholem je to složitější. Má svou historickou tradici a lidé by se ho jen
tak nevzdali.

Alkohol bývá první návykovou látkou, se kterou setkávají mladiství. Pití alkoholu

je sice do 18 let zakázáno, ale už děti na základních školách s ním mají své

zkušenosti. Pití alkoholu u mladistvých přináší větší rizika než u dospělých. Lidské

tělo prochází v období puberty velkými změnami a rychleji se přizpůsobuje novým

nárokům. Častým pití alkoholu může vzniknout tolerance na určité množství
alkoholu. Mladý člověk pak zjišťuje, že potřebuje stále větší množství, aby se opil.
To už jsou první příznaky návyku. Od alkoholu, který už neplní svou funkci, je jen
krůček k ostatním drogám.

Lidé pijí alkohol z nejrůznějších důvodů. Jedním z nich je snaha přizpůsobit se

společnosti, ve které se nachází. Musí zapadnout mezi ostatní a ničím se nelišit.
Dalšími důvody jsou účinky alkoholu. Alkohol uvolňuje psychické napětí, odstraňuje
zábrany, dodává sebejistotu a zlepšuje náladu. Na některé lidi však působí úplně
opačně. Způsobuje jim deprese a zažívací potíže. U těch je riziko závislosti malé. Pití

alkoholu začíná být společensky neúnosné při nadměrném pití nebo při vzniku
závislosti. „Závislost vzniká jako následek dlouhodobého, pravidelného nadužívání

alkoholu. Vytváří se zpravidla několik let, délka vývoje závislosti je individuálně

různá. U mladistvých se závislost vytvoří mnohem rychleji, někdy jen za několik
měsíců.“38 K vytvoření závislosti přispívá působení několika faktorů:


Genetická dispozice. Závislost se rychleji vytvoří u lidí, kteří díky svému

metabolismu snášejí alkohol velmi dobře. Zažívají jen příjemné pocity a
bez nepříjemných následků. „Mimořádně ohroženou skupinou jsou mladí

muži, jejichž otec je závislý na alkoholu. Rodinná zátěž se udává asi na 64
% mužských potomků. Děti z rodina alkoholiků mají pravděpodobně

sníženou možnost produkce endorfinu, který zlepšuje nálady a zjasňuje

náš pohled na svět. Po alkoholu pak sahají, protože jim dává něco, co sami
38
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nemají – schopnost plně prožité radosti (endorfiny jsou tzv. „hormony
štěstí“).“39 Bylo prokázáno, že dědičnost má na vznik alkoholismu velký



vliv. Dosud se však neví, které geny za to mohou.

Faktor učení. Lidé opakují určitý model chování, který zažili v dětství.

Bývá to často u lidí, kteří měli v rodině alkoholika. Nebo začali pít pod

vlivem party. Naučili se řešit problémy pomocí alkoholu.

Závislost na alkoholu se postupně vyvíjí. Brzy se začnou objevovat zdravotní potíže
somatického rázu a později i psychického. Pomoc by měla však přijít dříve než se
tyto problémy dostaví. Vývoj závislosti na alkoholu má čtyři fáze:

1. počáteční stadium – Člověk užívá alkohol jako prostředek
k uvolnění a odreagování. Postupně má potřebu zvyšovat dávky
alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady.

2. varovné stadium – Dochází k zvýšení tolerance k alkoholu.

Člověk ztrácí kontrolu nad pitím a často se opije. Pije častěji,

přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo) k
lihovinám. Začíná si uvědomovat svou potřebu alkoholu a jisté
nebezpečí. Vyhledává podobnou společnost.

3. rozhodné stadium – Tolerance k alkoholu stále roste. Začínají se

objevovat výpadky paměti - okna (tím se odlišuje od předchozího

stadia). Alkoholik je přesvědčen, že dokáže přestat pít, kdykoli
bude chtít. Alkohol ho ale úplně ovládl. Ztrácí sebekontrolu.
Nedokáže abstinovat ani kratší dobu.

4. konečné stadium – Nastává obrat. Tolerance k alkoholu se

výrazně snížila. Alkoholikovi stačí malé množství a opije se. Pije
téměř nepřetržitě. Začíná mít problémy s ostatními lidmi. Objevují

se vážné zdravotní a psychické problémy. Už si uvědomuje, že
svou situaci nezvládá a nedokáže s tím nic
psychicky chátrá.
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dělat. Tělesně a

Každá závislost zanechává na člověku nějaké následky. U alkoholiků jsou to po

psychické stránce častější deprese, úzkost a dobrovolná izolace. Stoupá

u nich

verbální agresivita, která se v minulosti nevyskytovala, a velmi často obviňují ze
MLČOCH, Zbyněk. Alkoholismus [on-line]. Poslední akt. 5.1.2006 [cit. 2006-01-26]. Dostupné na
: http://alkoholismus.zbynekmlcoch.cz/index.htm.
40
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svých problémů druhé. Projevuje se duševní unavenost, nezájem o okolí, snížená vůle
k jakékoliv činnosti, ztráta společenského taktu a duševní pohotovosti. Alkoholik se

přestává starat sám o sebe a své okolí. Nezvládají péči o děti. Se stoupající

agresivitou se objevuje domácí násilí. V posledním stádiu se objevují závažné

psychické poruchy jako paranoidní psychóza, delirium tremens, Korsakovova
psychóza, alkoholická halucinace, amnestické alkoholové poruchy a demence.

Závislý člověk není schopen udržet si zaměstnání. Devastuje psychicky a

materiálně svou rodinu. Pokud se nezačne včas léčit, přijde o všechno.
Terapie:

Při léčbě alkoholismu je důležité vyhledat pomoc psychologa či psychiatra. Daný

odborník pak stanoví léčbu podle stupně závislosti. „Využívá se terapie nebo
poradenství v protialkoholních léčebnách nebo na psychiatrických klinikách a dále v

poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po
léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce. Po této
hospitalizaci je nutná striktní doživotní abstinenci, jinak v 99 % nastane recidiva

(znovu vypuknutí závislosti). Po těchto třech měsících se však pacient nepovažuje za
vyléčeného a chodí na tzv. „opakovačky,“ tj. hospitalizace trvající jen asi 5 dní

(pokud není pacient kompenzován, tak více). Využívá se pracovní terapie, arteterapie,
psychoterapie.“41

Důležité je udržovat stálý kontakt s terapeuty a socioterapeutickými kluby. U nás

jsou to kluby Anonymních alkoholiků (AA), Klub usilující o střízlivost, Organizace

dobrých templářů. V těchto klubech se pořádají různé skupinové psychoterapie např.
komunitní, partnerská, rodinná. Cílem terapie je trvalá a důsledná abstinence až do

konce života. Důležitá je také pomoc při resocializaci pacienta zpátky do života.
Klíčovou roli zde má spolupráce s rodinou. Léčený alkoholik se už nikdy nesmí napít
alkoholu.

Cílem terapie je, aby si pacient osvojil nový životní styl bez alkoholu. V rámci

skupinové terapie je vhodné zapojit biblioterapii. Pacienti tak mohou skrze knihu

ventilovat své pocity a emoce. Díky knihám mohou získat objektivní pohled na svou
situaci a zpětně ji přehodnotit. Při skupinové debatě o přečteném si posilují

sebedůvěru tím, že vyjadřují vlastní názory a rozšiřují své komunikační dovednosti.
Zkušenosti vyléčených lidí by je mohly podpořit a ukázat cestu. I individuální
Mlčoch, Zbyněk. Alkoholismus [on-line]. Poslední akt. 5.1.2006 [cit. 2006-01-26]. Dostupné na :
http://alkoholismus.zbynekmlcoch.cz/index.htm.
41
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biblioterapie je důležitá při hledání nového životního stylu a životních hodnot.
Vhodné by byly vzpomínky vyléčených alkoholiků a denníky. Kdy začít

s biblioterapií musí určit terapeut podle psychického stavu pacienta. Nevhodná kniha
by mohla vést ke vzniku depresí. Špatném načasování by mohla vést k izolaci
pacienta do jeho vnitřního světa.
Webové stránky:


Alkoholismus – vše o alkoholismu a jeho léčbě. Dostupné na:



Abstinent.cz – diskusní portál pro alkoholiky a o alkoholu. Poskytuje pomoc



http://alkoholismus.wz.cz/

a potřebné informace. Dostupné na: http://www.ideon.cz/abstinent/index.php

Anonymní alkoholici - AA je společenství mužů a žen, kteří se navzájem dělí
o své zkušenosti, síly a naděje, aby mohli řešit svůj společný problém a
pomáhat ostatním uzdravovat se z alkoholismu. Dostupné na:




http://www.sweb.cz/aacesko

Terapie.cz – on-line poradna pro všechny, kteří potřebují psychologickou
pomoc

Internetová poradna - Anonymní bezplatné poradenství s celorepublikovou
působností v oblastech: psychologická pomoc, drogy a závislosti, zdravotní
postižení. Na dotazy a problémy odpovídají kvalifikovaní odborníci z celé



republiky. Dostupné na: http://www.internetporadna.cz

Materiály k překonávání závislostí – na stránkách Psychiatrické léčebny
v Bohnicích jsou vystaveny příručky, které pomáhají lidem překonávat
závislosti. Dostupné na: http://www.plbohnice.cz/nespor/addictcz.html

3.1.1 BT literatura:

Biblioterapeutický seznam knih určených pro léčbu alkoholiků by měl

obsahovat především naučnou literaturu, nejlépe příručkového typu. Tyto knihy

seznamují alkoholiky s možnými následky, které je čekají, pokud nepřestanou pít.
Také je informují o způsobech léčby. Prospěšné jsou i pro rodinné příslušníky
alkoholiků.

Dále je uváděna beletrie, která obsahuje příběhy alkoholiků. Tyto knihy jsou

vhodné i pro skupinovou biblioterapii.
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Naučná literatura:

1. SOURNIA, Jean-Charles. Dějiny pijáctví. 1. vyd. Praha: Garamond, 1999.
299 s. ISBN 80-86379-01-9. Kniha mapuje konzumaci alkoholických nápojů

v celé jeho šíři počínaje dějinami a způsoby pití alkoholu v minulosti přes

dvacáté století až po současné společenské a etické otázky a vymezení místa,
které zaujímá alkoholismus v současném světě.42

2. SKÁLA, Jaroslav. Až na dno. Fakta o alkoholu a jiných návykových látkách.
Zneužívání a závislost. 4. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 138 s. Kniha obsahuje
informace o tom, co alkohol způsobuje lidskému tělu a jaké jsou následky
dlouhodobého užívání. Je určena odborníkům i laikům.

3. WOITITZ, Janet G. Dospělé děti alkoholiků. 2. vyd. Praha: Columbus, 1998.
179 s. ISBN 80-85928-73-6. Autorka se snaží ve své knize přiblížit

problematiku dětí, které vyrostly a vyrůstají v rodině s alkoholikem. Tato

kniha je určena především učitelům, rodičům a vychovatelům, kteří se o tyto
děti (mnohdy problémové) starají. Snaží se vysvětlit, že děti potřebují
psychickou i sociální pomoc.

4. HOSEK, Jan. Sám proti alkoholu. 1.vyd. Praha: Grada, 1998. 182 s. ISBN 807169-624-2.

5. MARHOUNOVÁ, J. Alkoholici, feťáci, gambleři . 1. vyd. Praha: Empatie:
Národní centrum podpory zdraví, 1995. 110 s. ISBN 80-901618-9-8.

6. NEŠPOR, Karel. Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem.
Svépomocná příručka. Praha : Sportpropag, 1992. 132 s.

7. NEŠPOR, Karel. Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak

je včas rozpoznat, jak je zvládat. 2. rozš. vyd. Praha : Sportpropag:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1994. 159 s.

8. SKÁLA, Jaroslav. Alkohol a jiné (psychotropní) drogy: abuzus a závislost.
Praha: Avicenum, 1986. 90 s.

9. ŠEDIVÝ, Václav. Lidé, alkohol, drogy. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1988. 158
s.

10. WIDERMANNOVÁ, Libuše. Alkoholismus jako sociální choroba : Určeno
pro posluchače lékařství. 1. vyd. Praha: SPN, 1956. 111 s.

Kosmas internetové knihkupectví. Dějiny pijáctví [on-line]. [Cit. 2006-04-08]. Dostupné na:
http://www.kosmas.cz/knihy/62014/dejiny-pijactvi.
42
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Beletrie:

1. FALLADA, Hans. Pijan. 2. vyd. Praha: Odeon, 1997. 270 s. ISBN 80-207-

0561-9. Příběh obyčejného obchodníka, který se nechal zlákat alkoholem.

Úplně mu propadl. Přesunul se do pochybné společnosti a nakonec skončil
v psychiatrické léčebně. Alkohol mu vzal úplně všechno.

2. ROCHEFORTOVÁ, Christiane. Odpočinek válečníka. 2. vyd. Praha: Motto,
2000. 196 s. ISBN 80-7246-047-1. Slavný román o lásce, která si poradí i s

těžkým problémem alkoholismu. Mladá žena se zamiluje do muže, o němž
postupně zjišťuje, že je alkoholik. Nevzdá se však a rozhodne se ho zachránit.

3. PECHÁČEK, Ladislav. Dobří holubi se vracejí. 1. vyd. Praha: Melantrich,

1985 . 231 s. Román z protialkoholní léčebny zalidněný mnoha typickými i
osobitými postavami. Vypráví o nelehkém boji proti alkoholu, lidských
prohrách i výhrách. Tato kniha byla úspěšně zfilmována.

4. FITZGERALD, Francis Scott. Velký Gatsby. 2. vyd. Praha: Lunarion, 1991.
149 s. ISBN 80-901031-3-8.

5. HELLMANN, Diana Beate. Začínám znovu žít. 1. vyd. Praha: Ikar, 2002. 573
s. ISBN 80-249-0067-X .

6. JACKSON, Charles. Ztracený weekend. 1. vyd. Praha: ELK, 1948. 271 s.

7. JANOUCHOVÁ, Kateřina. Nejbližší. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2005. 245
s. ISBN 80-204-1245-X.

8. KOLÁROVÁ, Jaromíra. Cizí děti. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1975. 224 s.

9. LONDON, Jack. Démon alkohol. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1972 (Rudé právo).
189 s.

10. LOWRY, Malcolm. Pod sopkou. 1. vyd. Praha: Odeon, 1980 (ST 2). 501 s.

11. MATĚJKA, Jaroslav. Tatíček alkohol: kapitoly ze života alkoholika. 1. vyd.
Praha: Futura, 1999. 201 s. ISBN 80-85523-51-5.

12. PELC, Jan. …a výstupy do údolí. 3. vyd. Praha: Maťa, 2004. 141 s. ISBN 807287-073-4.

13. PŘEVRÁTILOVÁ, Gabriela. Mejdan : Známé osobnosti vyprávějí... 1. vyd.
Praha: Fajma, 1993. 171 s. ISBN 80-85374-19-6.

14. SARVAŠ, Rostislav. Syn pana Kuny. 1.vyd.Ve Vendryni: Weles, 1998. 237 s.
ISBN 80-238-2158-X.

15. V zajetí alkoholu.1.vyd. Praha: Plot, 2005. 102 s. ISBN 80-86523-52-7.
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3.2 Závislost na drogách

Drogová závislost vzniká mnohem rychleji než závislost na alkoholu.

Nejčastějšími uživateli drog jsou velmi mladí lidé od 15 let výš. S drogou si začínají

z nejrůznějších důvodů podobně jako u alkoholu. Většinou je to z nudy, ze
zvědavosti, z touhy zkusit něco zakázaného. U drog je to však mnohem

nebezpečnější. Tolerance těla na drogu roste v období puberty mnohem rychleji.
Závislý člověk potřebuje stále větší množství drogy, aby mohl nějak fungovat.

Obvykle se začíná u lehkých drog jako je marihuana nebo hašiš. Ty jsou přestupní

stanicí k tvrdým drogám jako LSD, heroin, pervitin, kokain apod. Přechodem
na tvrdou drogu se z člověka stává narkoman. Vznik závislosti se dá rozdělit do čtyř
fází:

1. Experimentování – v této fázi mají lidé první zkušenost s drogou. Velkou

roli zde hraje společnost, ve které se nachází a potřeba konformity

(soudržnosti). Motivem pro experimentování s drogou může být nuda nebo

potřeba uniknout problémům, které mladý člověk nedokáže řešit. Droga
nabízí rychlý únik.

2. Příležitostné užívání – závislost dosud není vytvořena. Člověk už zná účinky

drogy, ale je si také vědom její nebezpečnosti. Užívání drogy před okolím tají,
protože mu ještě záleží na rodině a své sociální roli.

3. Pravidelné užívání – intenzita požívání drog stoupá. Člověk si nechce
připustit, že s tím má problém.

4. Návykové užívání- závislost na droze už je tak velká, že člověka nezajímá nic

jiného než droga. Svůj návyk neskrývá. Na nic nemá čas a přestává mu záležet
na rodině a na mínění ostatních lidí. Stává se nespolehlivým a bezohledným.

Vyhledává společnost ostatních narkomanů. V této fázi už závislý nedokáže

sám přestat. Musí se jít léčit. Závislému člověku nakonec zůstane jen droga.
Fyzicky i psychicky upadá.43

Drogová závislost se projevuje neodolatelnou touhou po přijímání a opatřování si

drogy, tendencí k zvyšování dávek. Potřeba drogy je tak silná, že se pro ní dopouští
krádeží a prostituce. Kriminální činnost však není jediným následkem drog. Horší
jsou zdravotní následky. Dlouhodobé používání vede ke změně osobnosti a může

přerůst v duševní poruchu. Ze somatického hlediska je nejnebezpečnější riziko
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál,1999. str.
299-300

43
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přenosu viru HIV, hepatitidy, poškození ledvin, jater, CNS (centrální nervové
soustavy) apod.

Závislost na drogách je psychosomatická závislost: psychická i tělesná. Při

odvykání je nutné nejdříve zvládnout fyzické projevy abstinenčního syndromu.
Většinou jde o velmi nepříjemný a bolestivý proces. Překonání psychické závislosti
trvá mnohem déle. Podmínkou pro vyléčení je změna životního stylu a silná
motivace. Sám to však nezvládne. Musí vyhledat odbornou pomoc.

V České republice existuje mnoho protidrogových center, která jsou schopná

poskytnout potřebnou pomoc. „Pro léčení drogově závislých existuje možnost léčby

na specializovaném oddělení psychiatrické léčebny, v různých terapeutických
komunitách aj. Nejdůležitější podmínkou je motivace závislého člověka, jeho vůle
s drogou přestat. Bez ní nelze dosáhnout žádoucího efektu.“44

Terapie:

Léčba drogové závislosti je dlouhodobá záležitost. Nejprve je nutné zvládnout

abstinenční syndrom, který je reakcí organismu na nedostatek drogy v těle.

V pokročilejším stadiu léčby se používají různé druhy terapií: skupinová terapie,

rodinná terapie, kognitivní terapie, muzikoterapie, arteterapie, psychodrama a apod.
Cílem terapií je osvojení si nového životního stylu bez drog a doživotní abstinence.

Závislý člověk musí být dlouhodobě pod dohledem odborníků. I po odchodu
z léčebny by měl pokračovat v terapii podobně jako u alkoholiků.
WWW stránky:





Drogová poradna (CPPT) - Poradna o drogách a drogových závislostech.
Provozuje Centrum protidrogové prevence a terapie (Plzeň).

Dostupné na: http://www.kcentrum.cz/index.php?doc=questions

Drogová poradna Drop In - Drogová poradna provozovaná Nadací Drop In.
Dostupné na: http://www.dropin.cz/poradna.shtml

Drogová poradna OS Prev-centrum - Centrum poradenství pro mládež a

rodiny o.s. Prev - Centrum nabízí jako doplněk svých poradenských služeb i
On - line poradnu. Dostupné na:

http://www.prevcentrum.cz/browseresult.php?href=webpo...

44

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál,1999. str. 308
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Drogová poradna OS Sananim - Anonymní drogová poradna provozovaná



Drogové stránky II. lékařské fakulty Univerzity Karlovy - Informace o

OS Sananim. URL: http://www.drogovaporadna.cz

závislostech na legálních i nelegálních drogách, prevenci a integraci drogově

závislých. Přehled nejznámějších užívaných drog, příběhy ze života. Dostupné
na: http://bfu.lf2.cuni.cz/alena/adam/base.971230.win/sty.

3.2.1 BT literatura:

Biblioterapie pro léčené narkomany je v rámci psychoterapie velmi přínosná.

Příslušnou literaturu by však měl vždy doporučit lékař nebo psychoterapeut podle

aktuálního psychického stavu pacienta. Je vhodná individuální i skupinová terapie.
V rámci individuální terapie se osvědčili především svépomocné příručky. Důležitá je

především spolupráce psychoterapeuta s pacientem. Tím, že psychoterapeut pozitivně

knihu ohodnotí, zvýší tak motivaci pacienta pro přečtení. Terapeut může také zadávat
úkoly, které pacient bude podle příručky plnit.

Nadcházejícím seznam obsahuje odbornou literaturu, která je určena především

pro lidi, kteří s drogově závislými pracují a také pro závislé. Dále je zastoupena
beletrie.

Odborná lit:

1. ARTERBURN, Stephen. Drogy klepou na dveře : výchova, prevence, léčba.
1.vyd. Brno: Nová naděje, 2001. 211 s. ISBN 80-86077-03-9. Kniha se
zabývá problematikou drog a drogových závislostí se zřetelem na církevní
prostředí a prostředí křesťanských rodin.

2. NEŠPOR, K. - MÜLLEROVÁ, M. Jak přestat brát drogy. 3. vyd. Praha:
Sportpropag, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha, 2000. Svépomocná

příručka určená zejména mladším lidem, kteří mají problém s nealkoholovými
drogami. Tato kniha se dá stáhnou pouze z Internetu na adrese:

http://www.help24.cz/index.php?page=download&view=alkohol_drogy_haza
rd

3. NEŠPOR, K. Vaše děti a návykové látky. 1. vyd. Praha: Portál, Praha, 2001.

160 s. ISBN 80- 7178-515-6. Preventivní materiál pro rodiče. Je možné si zde
otestovat svůj výchovný styl i rizikové a ochranné činitele u svého dítěte.
Kniha obsahuje praktické návody, je čtivá a srozumitelná.
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4. CSÉMY, Ladislav. Drogy a taneční scéna. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní
ústav, 2000. 44 s. ISBN 80-7071-167-1.

5. GANERI, Anita. Drogy: od extáze k agonii. 1. vyd. Praha: Amulet, 2001. 149
s. ISBN 80-86299-70-8. Určeno pro čtenáře od 13 let.

6. GÖHLERT, Fr.-Christoph. Od návyku k závislosti : toxikomanie, drogy:
účinky a terapie. 1. vyd. Praha: Ikar, 2001. 143 s. ISBN 80-7202-950-9.

7. HAJNÝ, Martin. O rodičích, dětech a drogách. Drogy a jejich účinky, rizika

zvyšující užívání drog, léčba, problémové situace. 1. vyd. Praha: Grada, 2001.

133 s. ISBN 80-247-0135-9.

8. HELLER, Jiří. Závislost známá neznámá.1.vyd. Praha: Grada, 1996. 162 s.
ISBN 80-7169-277-8.

9. HERNANDEZ, Robert. Jak mluvit s dětmi o drogách : příručka pro rodiče.
Praha : Narconon, c1999. 67 s. ISBN 80-902762-0-2.

10. HOLSTEIN, Michael E. Rozhodni se- : příručka pro život bez drog. 1. čes.
vyd. Jihlava: Idea, 1996. 168 s. ISBN 80-7071-037-3.

11. ILLES, Tom. Děti a drogy : fakta, informace, prevence. 1. vyd. Praha: ISV,
1999. 47 s. ISBN 80-85866-50-1.

12. JANÍK, Alojz. Drogy a společnost. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 342 s.
ISBN 80-201-0087-3.

13. KALINA, Kamil. Drogy v ordinaci praktického lékaře : příručka o drogách,
jejich zneužívání a komplikacích pro všeobecnou medicínskou praxi. 1. vyd.
Praha: Filia, 1997, 92 s. ISBN 80-238-1006-5.

14. NEŠPOR, Karel. Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak

je včas rozpoznat, jak je zvládat. 2. vyd. Praha : Sportpropag: Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 1994. 159 s.

15. RHODES, Tim. Terénní práce s uživateli drog : zásady a praxe. 1. vyd.

Boskovice: Albert ; Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. 70 s. ISBN 80-8583471-5.

16. PRESL, Jiří. Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? 1. vyd. Praha:
Maxdorf, 1994. 85 s. ISBN 80-85800-18-7.

17. RIESEL, Petr. Lesk a bída drog. Praktická příručka pro mládež, rodiče a
pedagogy. Olomouc: Votobia, 1999. 94 s. ISBN 80-7198-348-9.

18. TYLER, Andrew. Drogy v ulicích : mýty, fakta, rady. Praha : Ivo Železný,
2000. 426 s. ISBN 80-237-3606-X.
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19. ZIMMER, Lynn Etta. Marihuana: mýty a fakta. 1. vyd. Praha: Volvox
Globator, 2003. 242 s. ISBN 80-7207-463-6.

Beletrie:

1. VONDRKA, Josef. Smrt jménem závislost. 1. vyd. Praha: Portál, 2004.
200 s. ISBN 80-7178-884-8. Vyprávění člověka, který byl od 17 závislý
na drogách, absolvoval několik léčebných pobytů a nakonec podstoupil

léčbu v komunitě. Ve 24 letech byl zvolen zastupitelem Olomouckého
kraje a jmenován členem Krajské protidrogové komise.

2. F., Christiane. My děti ze stanice ZOO. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1987.
287 s. : Příběh narkomanky, který vznikl podle protokolů zachycených na
magnetofonových páscích. Začala brát drogy z nudy a dostala se až na
samé dno.

3. JOHN, Radek. Memento. 3. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1989.
284 s. ISBN 80-202-0040-1. Příběh mladého narkomana, kterého dostaly
drogy do vězení.
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4 Duševní poruchy

Duševními poruchami se odborně zabývá věda, která se nazývá obecná

psychopatologie

(nauka

o

abnormálních

psychických

jevech).

Obecnou

psychopatologii by měli znát psychologové i psychiatři. Zde by bylo vhodné vysvětlit

základní rozdíl mezi psychologem a psychiatrem. Psychiatr na rozdíl od psychologa
má hlubší medicínské vědomosti, protože vystudoval lékařskou fakultu. Podrobně zná

neurologii a anatomii člověka. Je to tedy vystudovaný lékař a může předepisovat
léky, elektrošoky, operovat nádory, používat svěrací kazajky apod. Psychiatři se

specializují spíše na těžké případy schizofrenie, demence, těžké deprese, mánie apod.
Psycholog většinou má vystudovanou psychologii na filozofické fakultě a zabývá se

lehčími případy neuróz, dyslexie, partnerskými a výchovnými problémy. Jeho

léčebným prostředkem je psychoanalýza, rozhovor, rada, přehrání kritické situace,
výcvik, sugesce či hypnóza.

Duševní poruchy se dělí na tři základní kategorie na neurózy, psychózy a

psychopatie. Neurózy jsou mírnější poruchy, které nevyžadují hospitalizaci a

neznemožňují pacientovi normální život. Mezi neurózy patří poruchy jako

neurastenie, úzkostná neuróza, fobická neuróza, nutkavá (obsedantní) neuróza,
hysterie a depresivní neuróza – deprese.

Psychózy jsou těžké duševní poruchy, které hospitalizaci alespoň na krátký čas

v psychiatrické léčebně potřebují. Kategorie psychóz je velmi rozmanitá a členitá.

Mezi psychózy se například zařazují poruchy jako schizofrenie, paranoia, toxické

psychózy vzniklé závislostí na drogách a alkoholu, psychózy vzniklé v důsledku
nádorového onemocnění, demence apod. Tyto dvě kategorie duševních poruch

(neurózy a psychózy) mají společné to, že během pacientova života různě přicházejí a
odcházejí. Mají svůj klasický průběh a vývoj.

Oproti tomu psychopatie jsou duševní anomálie, které má pacient celý život,

nemění se a nedají se léčit. S těmito duševními anomáliemi se pacienti buď narodí, a

nebo u nich mohou vzniknout v důsledku poškození mozku během života. Do této
kategorie patří například různé druhy psychopatie (explozivní, schizoidní) nebo
sexuální úchylky.

V následujících kapitolách se budu zabývat pouze některými duševními

poruchami, které patří převážně mezi psychózy a neurózy. Biblioterapie pro tento typ
uživatelů by měla být vždy řízena odborníky, psychology a psychiatry. Důležité je
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vybírat knihu nejen podle diagnózy, ale podle aktuálního fyzického a psychického
stavu pacienta.

Knihy určené pro pacienty s psychickou poruchou by měly být zajímavé do té

míry, aby vedly k mírnému vzrušení. Neměly by to však být knihy naturalistické,

drastické a už vůbec ne hororové. Taková četba by mohla vyvolat a zhoršit negativní
psychické stavy např. halucinace a různé
vhodná.

bludy. Také pesimistická díla nejsou

Důležitou funkci při biblioterapii má literatura informačního charakteru a

svépomocné příručky. Pacienti se díky těmto knihám vzdělávají a poznávají svou
nemoc. Svépomocné příručky jsou velmi oblíbené, protože se snaží pomoci člověku
s psychickými problémy a mohou mu pomoci vyhledat odbornou pomoc.

Další formou pomoci jsou některé odborné portály na Internetu a psychologické

poradny. Jejich největší výhodou je zachování anonymity člověka, který žádá o
pomoc. Nevýhodou je, že lékaři nemají zpětnou vazbu, pokud se jim ten dotyčný sám

neozve. Ale stejně léčit přes Internet se nedá. Cílem těchto on-line portálů a poraden

je poskytnout první pomoc a nasměrovat dotyčného člověka na odbornou pomoc
psychologa či psychiatra. A také pomoci rodinám nemocných.

Bylo by přínosné také zpracovat problematiku psychopatií a různých deviací,

protože léčba těchto pacientů se odehrává v různých psychiatrických zařízeních.
Biblioterapie by jim mohla pomoci užitečně vyplnit volný čas.

4.1 Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy se řadí mezi psychózy. Poruchy příjmu potravy (PPP)

jsou úzce spjaty s poruchami postoje k jídlu a k vlastnímu tělu. Lidé, kteří tuto
poruchou trpí, jsou příliš soustředěni na svoje tělo. Většinou nejsou spokojeni se

svým vzhledem a proporcemi svého těla. Mají velkou potřebu stále hubnout.
Hlavního nepřítele vidí v jídlu, a proto se uchylují k drastickým dietám a hladovkám.

Přitom o jídlo jeví velký zájem. Často se stává, že lidé s touto poruchou rádi vaří,
vymýšlí recepty apod. Sami však nejedí

nebo velmi málo. Když se jim podaří

zhubnout, tak stále nejsou spokojeni, protože tato porucha není pouze

onemocněním těla, ale především mysli. Problém je zakotven v hlavě nemocného a

tělo onemocní v důsledku hladovky. K vyléčení je zapotřebí změnit postoj

nemocného k vlastnímu tělu. Důležité je začít s léčbou co nejdříve, protože jinak to
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může mít tragické následky. Vždy je zapotřebí vyhledat pomoc odborníka, protože
této duševní poruchy se nemocný sám nezbaví.

Příčin poruch příjmu potravy může být mnoho. Velký vliv mohou mít biologické

dispozice – dědičný sklon k nadváze. Dále psychické dispozice – přecitlivělost a
zkreslené vidění vlastního těla. Dalším nezanedbatelným vlivem je sociální faktor.
Nejvíce případů poruch příjmu potravy se objevuje v dospívání. V tomto období, kdy
každý člověk prochází velkými změnami, se projevuje především sociální vliv.

V pubertě začíná člověku záležet, zda se svému okolí líbí. Tělesná atraktivita má

vysokou sociální hodnotu a v naší společnosti je ideálem krásy štíhlost až vychrtlost.
Mladé dívky i chlapci se snaží tomuto ideálu co nejvíce přiblížit, a proto drží diety.

„Riziko patologického vztahu k vlastnímu tělu (a tím i k jídlu) zvyšují negativní
sociální reakce, vysmívání pro tloušťku, neúspěšnost a nízký sociální status, který je
zjevem zdůvodňován apod.“45 Změna těla přitom nepředstavuje pro chlapce a dívky

stejnou zátěž. Dívky jsou pod mnohem větším psychickým tlakem, a proto je
mnohem více nemocných dívek než chlapců.

Důležité je uvědomit si, že porucha příjmu potravy je velmi vážné onemocnění.

Neléčení může mít až smrtelné následky. Nejvíce jsou známy dva druhy těchto
poruch. Jsou to mentální anorexie a mentální bulimie.

4.1.1 Mentální anorexie

Mentální anorexie byla poprvé odborně popsána roku 1873, ale více se o ní

začalo mluvit až v posledních letech. Mentální anorexie je duševní onemocnění, která
vzniká z nepřiměřené nespokojenosti s vlastním tělem. Trpí jím především

dospívající dívky (mezi 14.-18.rokem) a v malém počtu i chlapci. V období puberty
prochází lidské tělo velkými změnami. U žen vlivem hormonů jsou tyto změny

nejvíce vidět. Každá žena se s přeměnou svého těla musí vyrovnat. Velký vliv přijetí
těchto změno má její okolí.

„Základním projevem mentální anorexie je patologický strach ze ztloustnutí

spojený s odmítáním potravy. Fobie z tloušťky je spojena s fobií z potravy. Potřeba
hubnout, tedy i obava z jídla, má nutkavý charakter, není ovladatelná vůlí.“46 „První

45
46

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál,1999. str. 229
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál,1999. str. 230
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příznaky bývají poměrně nenápadné a často se stane, že si jich ani nejbližší okolí
dlouho nevšimne.

Anorexii provázejí nejrůznější změny jídelních návyků. Anorektička si bere

menší porce nebo jídlo pod různými záminkami odmítá; např. přijde ze školy a

odmítne oběd s tím, že již někde jedla s kamarády nebo že jí není dobře. Často
omezuje škálu jídel, kterou je ochotná jíst - chce jenom vegetariánskou stravu, odmítá

některé potraviny, protože ji nadýmají, nedělají jí dobře, nejsou zdravé (jsou
geneticky upravené) a tak podobně. Časem může dojít až k extrémní situaci, kdy se
jídelníček omezí např. jen na zeleninové saláty.

Kromě toho si lze všimnout i dalších změn. Anorektičky často nosí volné

oblečení, aby zamaskovaly nejprve svou domnělou tloušťku, později na kost vyhublé
tělo. Většinou jsou tiché, nezajímají se příliš o okolní dění a odmítají účast na

různých podnicích, jako jsou výlety, kino apod. Jsou velmi nerozhodné, otázka co si
vzít na sebe nebo na co se dívat v televizi se stává obrovským problémem. Pokud se

zeptáte, co by chtěla dělat, nejspíš odpoví, že je jí to jedno, nebo že se přizpůsobí
ostatním. Anorexie se často spojuje s depresí a postižená tak může jevit všechny
příznaky deprese - je sklíčená, smutná, nekomunikuje, neusmívá se, z ničeho nemá

radost, do ničeho se jí nechce a všechno je jí jedno. Depresivní lidé si také mohou

ubližovat (kromě hladovění se třeba řežou nebo píchají do rukou nebo se koušou).“47
Často si stěžují na bolest hlavy a břicha. Také trpí nespavostí. Pozvolna se jim mění

osobnost. Přestávají se stýkat se svými vrstevníky a středem jejich zájmu je pouze
hubnutí.

„Podle mezinárodní klasifikace nemocí jsou klíčové příznaky mentální anorexie

tyto:

1. tělesná váha se nachází pod normálem a je na této úrovni dobrovolně

udržována, a to i drastickými prostředky. Ty se liší podle typu anorexie - u
typu restriktivního (nebulimického) pacientka zkrátka nejí nebo jí velmi málo,

cvičí, někdy zvrací a bere projímadla a diuretika. U typu purgativního

(bulimického) dochází k záchvatům přejídání, které potom pacientka
kompenzuje opět zvracením nebo užíváním projímadel.

2. pacientka má intenzivní, patologický strach z přibývání na váze
Poruchy příjmu potravy. Varovné příznaky [on – line]. [cit.2006-02-12]. Dostupné na:
http://anorexie.wz.cz.
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3. endokrinní poruchy - ženy v plodném věku ztrácejí menstruaci (pokud

neužívají hormony), muži potenci; pokud se porucha vyvine před pubertou
nebo v pubertě, zastaví se nebo výrazně zpomalí vývoj sekundárních
pohlavních znaků.“48

Existují typické charakteristiky dívek, které mají sklon k anorexii. Bývají to

převážně dívky, které jsou zodpovědné, svědomité a je pro ně důležité pozitivní

hodnocení. Často jsou sportovně zaměřené a ve škole úspěšné, ale mají nízké
sebevědomí a dovedou vše hluboce prožívat. Proto je pro ně důležitý pozitivní ohlas
okolí. V hubnutí vidí svou sebekázeň.

Následky anorexie bývají vážné a mohou končit i smrtí. Výzkumy ukazují, že i

přes veškerou snahu odborníků a rodiny asi 5 % mladých lidí v důsledku mentální
anorexie zemře.49 Mezi klasické následky patří:


„zimomřivost, snížená tělesná teplota, nízký tlak a s tím související



celková únavnost, svalová slabost a spavost, poruchy spánku

















závratě

zažloutlá, praskající pleť, zvýšený růst ochlupení po celém těle, řídké
suché a lámající se vlasy
zvýšená kazivost zubů

snížená funkce střev – zácpa

nepravidelná menstruace až vymizení menstruace

srdeční obtíže, zejména nepravidelný tep (arytmie), oslabený krevní oběh,

chudokrevnost, zvýšená hladina cholesterolu v krvi

dehydratace, rozvrácení minerálního metabolismu, hrozí až selhání ledvin
odvápnění kostí, ty jsou pak více ohroženy zlomeninou
oslabení celkové obranyschopnosti organismu

u mladých dívek se může zpomalit růst a opozdit puberta“50

V každém případě je nutné navštívit lékaře a podstoupit psychoterapii. Pokud je

nemoc v počátku, stačí docházet k lékaři ambulantně. Ve vážnějších případech je

nutná hospitalizace v nemocnici nebo v psychiatrické léčebně. Důležité je zapojit do
procesu uzdravování rodinu.

Poruchy příjmu potravy. Varovné příznaky [on – line]. [cit.2006-02-12]. Dostupné na:
http://anorexie.wz.cz.
49
ELLIOT, Julian – PLACE, Maurice. Dítě v nesnázích. Prevence, Příčiny, Terapie. Praha: Grada,
2002. str. 84
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MIČOVÁ, Lenka. Mentální anorexie [on – line].[cit.2006-02-12]. Dostupné na:
http://www.stripky.cz/nemoci/vyziva/anorexie.html.
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Terapie:

Léčba anorexie by se měla vždy odehrávat pod lékařským dohledem. Pokud se

nemoc odhalí včas stačí, aby pacientka ambulantně docházela na psychiatrii. Někdy

však bývá hned hospitalizována i na začátku na doporučení lékaře. V pokročilejším

stádiu nemoci je pacientka hospitalizována na psychiatrickém oddělení, nebo na

klinice specializované přímo na léčbu poruch příjmu potravy - u nás např. Jednotka
specializované péče pro poruchy příjmu potravy v Praze. Hospitalizace obvykle trvá 1
- 2 měsíce a někdy déle.

Při klasické léčbě se lékaři zaměřují především na to, aby se pacientka naučila

správným stravovacím návykům a dodržování jídelního režimu. Cílem jejich snažení
je nárůst tělesné hmotnosti. Lékaři také pravidelně pacientku poučují, co všechno je

čeká, když nebudou jíst, a nad každým jídlem bdí sestra. Součástí léčby jsou i různé

formy psychoterapie: rozhovory s psychologem, skupinová terapie, relaxační cvičení,
arteterapie.

Velký význam má také rodinná terapie. „Tím, že se rodina v boji proti nemoci

semkne, vznikne těžko porazitelný tým - pacientka už na to není sama a rodičům

účast na společných sezeních u psychologa také v mnohém pomůže (zbaví se pocitů
viny, vyjasní se rodinné vztahy). Při klasickém přístupu je vždy tendence někoho z
nemoci vinit - buď pacientku samu, nebo někoho z rodičů - čímž se energie, která by

měla být nasměrována proti anorexii jako rodinnému nepříteli, vyplýtvá na hádky a

marné hledání viníka. Při tomto postupu není třeba pacientku nikde hospitalizovat

(pokud pochopitelně není v kritickém somatickém stavu). Pro dospělé se tato forma

rodinné terapie nehodí a na její místo nastupují jiné formy interpersonální terapie,
např. s partnerem.“51

Také skupinová terapie se osvědčila. Bývá doporučována později, až po zvládnutí

toho nejhoršího. Na skupinovou terapii chodí také dívky, které se bojí zahájit hned

léčbu u psychologa nebo psychiatra. Existují svépomocné skupiny, kam se mohou

dívky jen přijít podívat, aniž by po nich byla vyžadována aktivní účast. U nás je to
např. svépomocná skupina při brněnském sdružení Anabell. Dále jsou vhodné

doplňkové terapie jako arteterapie, biblioterapie, ergoterapie (pracovní terapie),
hypoterapie (terapie pomocí koní), canisterapie (léčba pomocí psů) apod.

51

Poruchy příjmu potravy. Terapie [on – line]. [cit.2006-02-12]. Dostupné na: http://anorexie.wz.cz/.
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Webové stránky:








Poruchy příjmu potravy: http://anorexie.wz.cz/

PPPinfo - Informační portál pro poruchy příjmu potravy:
http://www.pppinfo.cz/

Poradna MUDr. Jana Cimického – virtuální poradna, která poskytuje
potřebnou pomoc přes Internet. Dostupné na:
http://members.xoom.com/cze/cimicky.htm

Virtuální psychologická poradna – Dostupné na :

http://members.tripod.com/psychoporadna/Index.html

Psychologická poradna - http://www.psychoporadna.cz/anorexie.html

4.1.1.1 BT literatura:

Literaturu by měl vždy doporučit lékař nebo psycholog podle aktuálního stavu

nemocného. Vhodná je naučná literatura informačního charakteru, ve které se pacient/
pacientka dozví vše o své nemoci a o nebezpečí, která anorexie přináší. Na místě

jsou také autobiografické příběhy nemocných. Zde je však riziko, že by si z toho
pacientka mohla odnést nové návody na hubnutí. Proto je důležitá diskuse o
přečteném, aby vše bylo uvedeno na pravou míru. Dalším typem literatury je

literatura zábavná/relaxační, která by pacienta/ku odvedla od myšlenek na vlastní tělo
a na hubnutí. Jelikož věkový průměr nemocných je mezi 14. až 26. rokem byla by na
místě i literatura pro mládež.
Naučná literatura:

1. CLAUDE-PIERRE, Peggy: Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy.
Pragma, Praha 1998. Zajímavá knížka, nabízející netradiční pohled na

poruchy příjmu potravy a jejich léčbu. Autorka pomohla ze zajetí mentální
anorexie svým dvěma dospívajícím dcerám a poté založila kliniku pro léčbu
PPP. Kniha je určena především rodičům a přátelům postižených, neboť jim
nabídne zajímavý pohled do duše člověka s PPP.

2. KOCOURKOVÁ, Jana a kol. Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství
a dospívání. Galén, Praha 1997. Odborný průřez základními informacemi o

PPP - řeší různé modely vzniku mentální anorexie, diagnostiku, některé
biologické záležitosti (poruchy metabolismu, hormonální odchylky), podávání

léků a různé terapeutické přístupy. Kniha je určena především praktickým
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lékařům, kteří obvykle přicházejí s anorexií a bulimií do styku jako první.
Obsahuje příběhy pacientek.

3. KRCH, Františe. Mentální anorexie. Portál, Praha 2002. 240 s. ISBN 807178-598-9. Kniha osahuje teoretickou část, která pojednává o tom, co je

mentální anorexie, jak se pozná a jak se léčí. Dále následuje praktická část, ve
které je popsán průběh léčby. Kniha je určena pro odborníky, nemocné i jejich
rodinné příslušníky.

4. Grogan, Sarah. Body image – psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. 1.
vyd. Praha: Grada, 2000. 184 s. ISBN 80-7169-907-1-

5. LEIBOLD, Gerhard: Mentální anorexie - příčiny, průběh a nové léčebné
metody. Svoboda, Praha. 140 s. ISBN 80-205-0499-0.

6. PAPEŽOVÁ, Hana. ANOREXIA NERVOSA. Praha: Psychiatrické centrum,
2000. 76 s. ISBN 80-85121-32-8.

Beletrie:

1. VOMASTEK, Petr. Z deníku anorektika. Praha: Houška 2000. 244 s.
ISBN 80-86065-10-3. Deníková výpověď studenta gymnázia stiženého
anorexií je především osobní zpovědí o příčinách, průběhu a zápasu s
touto nemocí, ale i filozofií a psychologií přístupu k danému problému.

2. HORNBACHER,

Maria.

NA

DNĚ.

Praha:

Domino,

1998.

Autobiografický příběh dívky, která si prošla fází anorexie a bulimie a
kterou její nemoc zdravotně už nezvratně poznamenala.

3. AROLD, Marliese. Zcela bez tíže : Miriam trpí anorexií. Plzeň: Nava,
2002. 135 s. ISBN 80-7211-118-3. Román, v němž se autorka zaměřuje

na jeden z problémů současných mladých dívek - mentální anorexii.V

příběhu mladičké Miriam se můžeme dočíst o všech myšlenkách, které
dívku, nemocnou anorexií provázejí a napadají.

4. BŘEZINOVÁ, Ivona. Holky na vodítku – Jmenuji se Martina. Praha:
Albatros 2003. 127 s. ISBN 80-00-01137-9. Kniha je volným

pokračováním trilogie Holky na vodítku. Poslední díl, který nese
podnázev Jmenuje se Martina, vypráví příběh mladé dívky, která prošla
nejdříve mentální anorexií a pak i bulimií.

5. BRÖHMOVÁ, Patricia. Jsem já ze všech nejkrásnější?. 1. vyd. Praha:
Amulet 1999. 170 s. ISBN 80-86299-17-1.
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4.1.2 Mentální bulimie

Mentální bulimie je porucha příjmu potravy, pro kterou je typická neodolatelná

touha po jídle. Tato touha je nekontrolovatelná a vede k častému přejídání. Poté se
dostaví pocit viny a nemocný/á se snaží násilím ze sebe všechno dostat.

„Každá dvacátá dívka v České republice trpí mentální bulimií. Už ve čtrnácti

letech 2 % děvčat pravidelně zvrací ze strachu z tloušťky a další 2 % to občas zkouší.

Hladovky a cvičení ve snaze redukovat jinak přiměřenou tělesnou hmotnost jsou mezi

dospívajícími dívkami běžné. Chlapci tvoří jen asi 5 % nemocných s bulimií. Zatímco
u děvčat bulimii většinou předchází období diet a hladovění, bývá rozvoj poruchy u
chlapců spojen s nadváhou a přejídáním.“52

„Základní diagnostická kritéria mentální bulimie jsou:

1. Opakované záchvaty přejídání, které pacient není schopen ovládat a jí i
přesto, že už nepociťuje hlad.

2. Chorobný strach z tloušťky a nepřiměřené hodnocení vlastního těla,
spojené s přeceňováním jeho hmotnosti či proporcí.

3. Po záchvatech „žravosti“ následuje stejně nutkavá potřeba se potravy

zbavit jakýmkoli způsobem a co nejrychleji. Strach ze ztloustnutí
v důsledku nadměrného množství zkonzumovaného jídla vede
k provokaci zvracení, použití projímadel a následnému hladovění.“53

Bulimií trpí převážně starší dívky a mladé ženy. U mužů je tato porucha vzácná.

Přesný počet nemocných není znám, protože řada dívek svou nemoc úspěšně tají.

Často bulimii předcházejí zkušenosti s mentální anorexií nebo se tyto dvě poruchy

navzájem střídají. Sklon k této poruše mají děvčata, která už v dětství trpěla nadváhou
a která mají k obezitě dědičné dispozice. Typické je pro ně nízké sebevědomí a

impulzivní chování. Trpí pocity viny a zároveň se cítí bezmocné s tím cokoli udělat.
Podobně jako anorektičky se zabývají stále jídlem a neudržují kontakty s ostatními
lidmi. Typické jsou i depresivní stavy.

Zdravotní rizika bulimie nejsou tak velká jako u anorexie, ale přesto je nelze

podceňovat. Vlivem častého zvracení dochází k erozi zubní skloviny, k zvětšení

slinných žláz a mohou se objevit i vředy. Množství potravy, které nemocná při

Portál Ordinace. Bulimie [on-line].[cit. 2006-02-15]. Dostupné na:
http://www.ordinace.cz/article.php?articleId=12701&full=1.
53
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál,1999. str. 235
52
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záchvatu je obrovské. Postupem času se ani nedokáží normálně najíst. Dělají si
zásoby a vždy mají nějaké jídlo při sobě. Mentální bulimie je velmi finančně náročná.
Terapie:

Léčba a terapie je stejná jako u mentální anorexie. Vždy je nutné vyhledat

odbornou pomoc psychologa nebo psychiatra. Krom výše popsaných terapií (viz.
mentální anorexie) se při mentální bulimii osvědčila kognitivně - behaviorální terapie.

„Bulimie je více než anorexie poruchou obsedantně - kompulzivního charakteru

(pod toto cizí slovo se řadí poruchy, při kterých má pacient nezvládnutelné nutkání
něco dělat, např. neustále něco kontrolovat), na které tato terapie docela slušně zabírá.

Pacientka se při ní učí rozumově pochopit a poznávat své pocity a procesy, které
vedou k tomu, že dokáže nakoupit obrovské množství jídla, vyplenit ledničku a

potom všechno vyzvracet. Potom dokáže tyto procesy kontrolovat a postupně navrátit
svůj jídelní režim i život do normálních kolejí.

Sama o sobě kognitivně - behaviorální terapie obvykle nestačí, doporučuje se

kombinovat s interpersonální terapií (ve vztahu k ostatním lidem i k sobě samé lze

totiž nalézt kořeny pacientčiných problémů) a případně dalšími formami terapie. Při

kognitivně - behaviorální terapii jsou výsledky vidět poměrně rychle (většinou již po
několika sezeních), pokud se tedy účinky nedostavují, je na místě zvážit jinou
metodu.“54

Vhodné je zapojit i pomocné terapie jako arteterapii, muzikoterapii, biblioterapii,

aromaterapii. Také skupinová terapie se používá. Bulimičky jsou otevřenější a mají

větší tendence skutečně diskutovat a řešit problémy, než anorektické dívky. Je tu však

nebezpečí, že si pacientky budou vyměňovat zkušenosti a návody, jak méně jíst a lépe

zvracet, proto musí být skupina od začátku do konce pod kontrolou. V jedné skupině
by neměly být zároveň anorektičky a bulimičky.
WWW stránky:
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PPPinfo - Portál poskytuje základní informace pro lidi, kteří trpí poruchou

příjmu potravy. Obsahuje sekci zaměřenou pouze na mentální bulimii a její
léčbu. Dostupné na: http://bulimie.pppinfo.cz/

Poradna MUDr. Jana Cimického – virtuální poradna. Dostupné na:
http://members.xoom.com/cze/cimicky.htm

Poruchy příjmu potravy. Terapie[on – line].[cit.2006-02-12].Dostupné na: http://anorexie.wz.cz.
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Virtuální psychologická poradna – poskytuje pomoc všem lidem
v krizových situacích. Dostupné na:

http://members.tripod.com/psychoporadna/Index.html

Psychologická poradna – on-line psychologická poradna, která poskytuje

poradensko činnost 24 hodin denně. Zaměřuje se také na pomoc lidem
s poruchou příjmu potravy. Dostupné na :

http://www.psychoporadna.cz/anorexie.html

4.1.2.1 BT literatura:

Podobně jako u mentální anorexie je u bulimie vhodné, aby literaturu doporučil

lékař nebo psycholog podle aktuálního stavu nemocného. Vhodná je literatura
naučná, ve které se pacient/ka dozví vše o své nemoci a o nebezpečí, která bulimie
přináší. Četba těchto knih se často stává spouštěcím mechanismem, kdy si nemocný

uvědomí, že má skutečně problém, který musí začít ihned řešit. Tato literatura je také
zdrojem informací pro rodiče nemocného, kteří potřebují vědět, co se s jejich dítětem
děje a proč.

Pro terapii jsou vhodné autobiografické příběhy nemocných, aby pacientka

viděla, že není jediná s tímto problémem. Zde je však riziko, že by si z toho mohla

odnést nové návody na vyprazdňování. Dalším typem literatury je literatura zábavná a
relaxační, která by pacienta/ku odvedla od myšlenek na jídlo.
Naučná literatura:

1. PAPEŽOVÁ, Hana. BULIMIA NERVOSA. 1. vyd. Praha: Psychiatrické
centrum Praha, 2003. 109 s. ISBN 80-85121-81-6. Kniha poskytuje
poznatky a návody, jak lépe porozumět problémům s příjmem potravy a

jak mobilizovat síly a odvahu k jejich léčbě. Autorka správně zdůrazňuje,

že pro efektivní léčbu je nezbytná motivace, hledá komunikační přístupy,
které ji pomáhají zvýšit a posilují odvahu ke změně. Kniha je určena
všem, kteří nemocí trpí, ale i odborné veřejnosti.

2. KRCH, František D. Bulimie. Jak bojovat s přejídáním. 1. vyd. Praha:
Grada, 2000. 120 s. ISBN 80-7169-946-2. Cílem publikace je pomoci

lidem, kteří trpí mentální bulimií, zorientovat se v problematice příjmu

potravy a diet a najít neohrožující přístup ke svému tělu a k jídlu.
Svépomocná část příručky vychází ze zásad kognitivně behaviorální
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terapie. Pomůže pacientům vymanit se z bludného kruhu přejídání se,
nevhodných kompenzačních mechanismů a pocitů viny.

3. COOPER, Peter J. Mentální bulimie a záchvatovité přejídání. 1. vyd.
Praha: Votobia, 1995. 207 s. ISBN 80-85885-97-2. Kniha je určena lidem

trpícím záchvatovitým přejídáním a mentální bulimií a jejich rodinám a
přátelům. Kromě teoretické části, kde se srozumitelným jazykem dozvíme
o vzniku a průběhu nemoci obsahuje kniha především svépomocný

manuál, podle kterého lze v některých případech bulimii úspěšně léčit
"doma".

4. CLAUDE-PIERRE, Peggy. Tajná řeč a problémy poruch příjmu potravy.
Jak rozumět příčinám anorexie a bulimie a jak je léčit. Praha: Pragma,
2001. 264 s. ISBN 80-7205-818-5.

5. GROGAN, Sarah. Body image – psychologie nespokojenosti s vlastním
tělem. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 184 s. ISBN 80-7169-907-1-

6. HALL, Lindsey. Rozlučte se s bulimií. Brno: Era, 2003. 240 s. ISBN 8086517-60-8.

7. KOCOURKOVÁ, Jana a kol. Mentální anorexie a mentální bulimie v
dětství a dospívání. Galén, Praha 1997. 156 s. ISBN 80-85824-51-5.

8. KRCH, F. D. – MALKOVA, I. SOS nadváha. 1. vyd. Praha: Granit, 1993.
191 s. ISBN 80-85805-12-X.

9. KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie.
Praha: Grada, 1999. 238 s. ISBN 80-7169-627-7.

Beletrie:

1. SLADKÁ–ŠEVČÍKOVÁ, Jana. Z deníku bulimičky. 1. vyd. Praha: Portál,
2003. 127 s. ISBN 80-7178-795-7. Svědectví o tom, jak vypadá život s
bulimií, přináší vyprávění ženy, která touto poruchou příjmu potravy trpěla

dvanáct let. Její deník ukazuje, jak vypadají počátky i pozdější stadia choroby,
různé pokusy o léčbu a to, kdy a jak se lze poruchy zbavit.

2. HORNBACHER, Maria. Na dně. 1. vyd. Praha: Domino, 1998. 291 s. ISBN

80-86128-25-3. Autobiografický příběh dívky, která si prošla fází anorexie a
bulimie a kterou její nemoc zdravotně už nezvratně poznamenala.

3. BŘEZINOVÁ, Ivona. Holky na vodítku – Jmenuji se Martina. Praha: Albatros
2003. 127 s. ISBN 80-00-01137-9. Kniha je volným pokračováním trilogie
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Holky na vodítku. Poslední díl, který nese podnázev Jmenuje se Martina,
vypráví příběh mladé dívky, která prošla nejdříve mentální anorexií a pak i
bulimií.

4. BRÖHMOVÁ, Patricia. Jsem já ze všech nejkrásnější?. 1. vyd. Praha: Amulet
1999. 170 s. ISBN 80-86299-17-1.

4.2 Depresivní porucha

Snad každý člověk má někdy špatnou náladu. Tato špatná nálada bývá mylně

označována za depresi. U zdravého člověka je špatná nálada většinou vyvolána
vnějšími okolnostmi nebo zhoršeným zdravotním stavem, ale její trvání je
krátkodobé. Oproti tomu depresivní porucha (nebo také deprese) je závažné duševní

onemocnění, jehož klasickým příznakem je patologicky smutná nálada, která se
nelepší a přetrvává dlouhodobě (u nejlehčí formy dva týdny). Tato smutná nálada

postupně způsobí útlum psychické i fyzické aktivity. Z toho plyne nesoustředěnost,
neschopnost učit se novému a postupně vzrůstá negace všeho. Člověk trpící depresí
ztrácí schopnost prožívat radost a všechno hodnotí pesimisticky. Klesá i vlastní
sebehodnocení. Postupně nastává celkový útlum myšlení a vyjadřování.

Depresivní porucha se objevuje po 27. roce života a více se vyskytuje u žen než u

mužů. Obvykle bývá důsledkem nějaké velké životní změny nebo krize. Často jí trpí

ženy na mateřské dovolené a během šestinedělí. Depresi vyvolává izolace od

okolního světa a změna životního stylu. Podobně jsou na tom lidé, kteří odejdou
z práce do důchodu. Najít si novou životní náplň je pro mnohé lidi frustrující
obzvláště, když žijí sami. Depresi může také vyvolat smrt blízké osoby nebo vážné
onemocnění.

Existují různé druhy depresí. Například u některých lidí se lehčí forma deprese

objevuje pravidelně v zimních měsících a s nástupem jara mizí. Bývá proto

označována jako zimní deprese. Léčí se různými způsoby podle stavu pacienta. Často
bývají nasazena antidepresiva a psychoterapie. Obzvláště je účinná fototerapie, což je
léčba světlem. Pacient je pravidelně vystavován jasnému intenzivnímu světlu (více

než 2000 luxů) v ranních hodinách. Pro přehled uvádím klasifikaci depresivních
poruch podle jejich závažnosti a projevů.

1. „Lehká depresivní epizoda - depresivní nálada, ztráta zájmu a radosti a

zvýšená únavnost trvají nejméně 2 týdny. Jedinec s mírnou depresivní fází je
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obvykle příznaky obtěžován a má určité potíže s vykonáváním běžné práce a
sociálních aktivit, ale pravděpodobně nepřestane fungovat úplně.

2. Středně těžká depresivní epizoda - porucha nálady je hlubší, jedinec je

schopen fungovat ve společenských, pracovních a domácích aktivitách jen se
značnými obtížemi.

3. Těžká depresivní epizoda bez psychotických příznaků - porucha nálady je

hluboká, prakticky neovlivnitelná vnějšími impulzy. Praktickou činnost již

postižený nevykonává, nemá na ni energii, a ztratil pocit smysluplnosti

jakékoliv aktivity. Pacient obvykle projevuje značnou stísněnost nebo

agitovanost, pokud není výrazným rysem zpomalení. V popředí bývá ztráta
sebeúcty nebo pocitů užitečnosti, pocity viny. Hrozí nebezpečí sebevraždy. U
těžké depresivní fáze je vždy přítomen somatický syndrom.

4. Těžká depresivní epizoda s psychotickými příznaky - jsou navíc přítomny

bludy, halucinace nebo depresivní stupor (strnulost, omráčení). Bludy obvykle

obsahují myšlenky na hřích, chudobu nebo hrozící katastrofu, za kterou se
pacient cítí odpovědný. Sluchové

halucinace se obvykle projevují

pomlouvačnými nebo obviňujícími hlasy a čichovým vjemem hnilobné špíny

nebo rozkládajícího se masa. Těžká psychomotorická retardace může
progradovat až do stuporu (strnulosti).“55

Jedním z projevů těžké deprese je hypochondrie. Nemocný je přesvědčen, že je

nevyléčitelně nemocný, a z toho pramení jeho patologicky špatná nálada. Lékařům
nevěří. U těchto depresivních pacientů hrozí velké riziko sebevražd. Nemocný chce

svou bezútěšnou situaci vyřešit smrtí, ale chybí mu k tomu potřebná energie.

Nebezpečí nastává, pokud se jeho zdravotní stav trochu zlepší. To už se o sebevraždu

doopravdy pokusit může. Nemocní se musí léčit na psychiatrickém oddělení nebo
v léčebnách. Nemoc nikdy neodejde sama od sebe.
Terapie:

Při léčbě depresí bývají podávána antidepresiva v kombinaci s podpůrnou

psychoterapií, která pomáhá pacientovi porozumět, co se s ním děje a proč.
V průběhu psychoterapie by se měl pacient se svou nemocí seznámit a získat základní
informace. Důležitá je duševní podpora a zájem o pacientovi problémy. Během léčení
PRAŠKO, Ján – KOSOVÁ, Jiřina. Depresivní poruchy a jejich léčba. Sanquis. [on – line]. Poslední
akt. duben 2000, [cit.2006-02-22]. Dostupné na: http://www.ereska.cz/postrehy/deprese1a.html
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se používají různé druhy terapií například interpersonální terapie (zapojení partnerů),
rodinná terapie, kognitivně behaviorální terapie a také psychoanalýza.

Biblioterapie je vhodná u lehčích forem depresí, kdy pacient není moc apatický.

U těžších případů je možné ji použít až v období rekonvalescence. Účelem

biblioterapie je prostřednictvím knih vytrhnout pacienta z černého pesimistického
pohledu na svět.

Používání biblioterapie u těžce depresivních pacientů je sporné. Existují názory,

že biblioterapie je pro ně nevhodná. Toto zevšeobecňování je však zavádějící, protože
biblioterapeut - odborník by se měl řídit podle aktuálního zdravotního a psychického

stavu pacienta. Literatura podaná v pravou chvíli může urychlit návrat do normálního
života a do společnosti.

4.2.1 BT literatura:

Výběr knih pro depresivní pacienty není vůbec jednoduchý. Základem je

literatura informačního charakteru tedy naučná, která pomůže pacientovi získat
potřebné informace o své nemoci a její léčbě. Ve výběru beletrie se musí dbát
především na to, aby kniha nezhoršila pacientův zdravotní stav. Příliš optimistická

kniha může pacientovu depresi ještě více prohloubit. Vybírat doporučenou literaturu
by měl odborník, který s pacientem aktivně pracuje a debatuje.

Pro lidi, kteří trpí lehkou formou deprese, je vhodná relaxační literatura, která jim

pomůže zlepšit náladu. Při výběru knih záleží na konkrétní čtenářské zkušenosti a
náročnosti.

Naučná literatura:

1. ANDERS, Martin. Depresivní porucha v neurologické praxi. 1. vyd. Praha:
Galén, 2005. 280 s. ISBN 80-7262-306-0. Tato kniha je určena neurologům,
praktickým lékařům, internistům, pediatrům a všem, které zajímá nejnovější
poznání v oblasti depresivních poruch a o možnostech terapie.

2. ATKINSON, Sue. Jak zdolat skálu jménem deprese: praktický průvodce pro

lidi trpící depresí. 1. vyd. Praha: Albatros, 2005. 154 s. ISBN 80-00-01544-7.
Praktický průvodce pro lidi trpící depresí a pro jejich blízké. Kniha obsahuje
mnoho praktických rad a návodů, jak nemoc překonat. V každé kapitole je

uvedeno mnoho pokynů, citátů i názorných ilustrací. Kniha je výbornou
příručkou, která pomůže v boji proti depresi nemocným i jejich blízkým.
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3. MCKENZIE, Kwame. Deprese. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 96 s. ISBN 80247-0093-X. Kniha přináší pomoc a pochopení při zvládání depresí pro

nemocné i jejich blízké. Poskytuje také základní informace o tom, co jsou to
deprese, co deprese způsobuje, jaké jsou druhy depresí, jak pomáhat sám

sobě, jak se deprese léčí, jakými depresemi trpí ženy, jak prožíváme smutek,
jak pomáhat přátelům a příbuzným.

4. ANDERS, Martin. Deprese. 1. vyd. Praha: Jan Vašut, 2001. 32 s. ISBN 807236-195-3.

5. PRAŠKO, Jan. Co je to deprese a jak se léčí? Příručka pro nemocné. 1. vyd.
Praha: Psychiatrické centrum, 1997. 173 s. ISBN 80-85121-17-4.

6. Deprese. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. 112 s. ISBN 80-7200-686X.

7. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 125 s.
ISBN 80-7169-349-9.

8. MEIER, Paul. Od deprese ke štěstí? Příznaky, příčiny a léčení depresí. 1. vyd.
Praha: Návrat domů, 1998. 194 s. ISBN 80-85495-82-1.

9. MUNDY, Linus. Jak překonávat deprese. 1. vyd. Praha: Doron, 2003. 80 s.
ISBN 80-7297-034-8.

10. PRAŠKO, Ján. Asertivitou proti depresi: Průvodce pro ty, kteří trpí depresí, a

pro ty, kteří jim chtějí pomoci. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum, 1995. 83
s. ISBN 80-85121-03-4.

11. PRAŠKO, Ján. Bolestně smutná nálada, aneb, Co je to deprese a jak se léčí.
Praha: Psychiatrické centrum, 1998. 83 s. ISBN 80-85121-07-7.

12. PRAŠKO, Ján. Co dělat s velkým vnitřním kritikem, aneb, Jak krok za krokem
bojovat s depresí. 1. vyd. Praha:Psychiatrické centrum, 1995. 174 s. ISBN 8085121-86-7.

13. PRAŠKO, Ján. Deprese a jak ji zvládat : stop zoufalství a beznaději. 1. vyd.
Praha: Portál, 2003. 180 s. ISBN 80-7178-809-0.

14. RABOCH, Jiří. Můžeme vyléčit depresi?. Praha: Galén, 2000. 32 s. ISBN 8086257-14-2.

Beletrie:

1. BEHRMAN, A. Electroboy. Vzpomínky na mánii. 1. vyd. Praha: Portál, 2003.
256 s. ISBN 80-7178-721-3. Beletristicky sepsané vzpomínky na autorův
život s maniodepresivní psychózou.
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2. PETEROVÁ, Zuzana. Jak jsme se zbláznili: můj táta Ota Pavel a já. 1. vyd.

Praha: G plus G, 2001. 149 s. ISBN 80-86103-50-1. Tato kniha je denníkem,
který byl sestaven z rozhovorů s Jiřím Pavlem, synem spisovatele Oty Pavla.

Před čtenářem se v nich otvírá svět rodiny Pavlovy s jejich drobnými
všedními radostmi, ale také stíny, které na rodinu dopadly po propuknutí

nemoci Oty Pavla. Jeho syn Jiří konfrontuje svůj současný duševní stav – trpí
stejnou chorobou jako jeho otec – se vzpomínkami na tátu a pokouší se
vystihnout: „jak jsme se zbláznili.“

3. WURTZEL, Elizabeth. Prozacový národ. Mladá a depresivní v Americe.
Olomouc: Votobia, 1997. 349 s. ISBN 80-7198-174-5. Smutné i veselé
vyprávění mladé dívky, které od útlého věku trpí depresemi.

4.3 Schizofrenie

Schizofrenie je jedním z nejčastějších duševních onemocnění. Vyskytuje se asi u

jednoho člověka ze sta.56 Postihuje lidi v nejaktivnějším věku mezi 20. až 40. rokem
života a častěji muže než ženy. Základním znakem schizofrenie je porucha myšlení a

rozpad osobnosti. Ta se projevuje u různých lidí různě. U neléčeného člověka může

tato porucha vést až k úplnému rozpadu myšlení, kdy pacient není schopen vytvořit
smysluplnou větu a stává se apatický

Klasickými projevy schizofrenie jsou bludy a halucinace. Pacient nedokáže

správně vnímat podněty z okolí a místo nich si vytváří různé bludy. Častými bludy

jsou všeobecná spiknutí, pronásledování nepřáteli nebo, že pacientovi někdo vkládá
do hlavy cizí myšlenky. Schizofrenici bývají vztahovační a emočně nestálí. Také si o
sobě často myslí, že jsou někým jiným např. Napoleonem. Každý případ je jiný, ale
jedno mají společné – poruchu osobnosti.

Schizofrenie má mnoho různých podob a forem. Její léčba je zdlouhavá a často

se vrací. Přesto asi čtvrtina pacientů se úplně dokáže vyléčit bez velkých následků.
Další čtvrtina se také úplně vyléčí, ale s povahovým defektem, jímž je podivínství,
plachost, samotářství, podezřívavost nebo nepřiměřená výbušnost. U poloviny

případů se vyvine i přes léčbu chronická schizofrenie. Část těchto lidí je přesto
schopna do jisté míry žít „normálně“. Svou nemoc před okolím skrývají a popírají.

Jsou schopni manuálně pracovat a dokáží rozeznávat realitu od bludů a halucinací.
56

KOUKOLÍK, František. Mozek a duše. 2. vyd. Praha: Makropulos, 1997. str. 180
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Ostatní pacienti s chronickou schizofrenií nejsou schopni žít mimo ústavy a
psychiatrické léčebny. Potřebují neustálou péči odborníků.

Nemoc se často i přes probíhající léčení vrací. Se stoupajícím počtem recidiv

klesá šance na uzdravení. Přesto odborná léčba je v každém případě nutná, protože
riziko úplného rozpadu osobnosti je veliké. Někteří pacienti mají i sebevražedné
tendence.
Terapie:

Léčba schizofrenie se skládá ze tří základních složek. Za prvé jsou to léky na

zmírnění příznaků a jako prevence recidivy. Za druhé je to nutnost informovat
nemocného a jeho příbuzné o nemoci a následné léčbě. V rámci psychoterapie

pomoci pacientům a jejich rodinám řešit vzniklé problémy, zvládat stres, vypořádat se
s nemocí a jejími komplikacemi a pomáhat předcházet recidivě. Za třetí je nutná

sociální rehabilitace s cílem pomoci pacientům se znovu integrovat do společnosti a
znovu začít pracovat na svém vzdělání nebo fungovat v práci.
WWW stránky:




Portál Změna - Projekt zaměřený na redukci stigmatu a diskriminace
z důvodů psychiatrického onemocnění. Cílem je pomoci nemocným lidem a
jejich rodinám. http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/schizofrenie/index.html
Léčíme se s psychózou - Internetová verze stejnojmenné knihy. Obsahuje i
seznam krizových center pomoci. Dostupné na:

http://www.psychozy.cz/index.php
Svépomocné skupiny na Internetu:


www.vidacentrum.cz



www.narpa.org

















www.vidacentrum.cz/sdruzeni-sympathea.php
www.icm.cz/zdravi.asp
www.esethelp.cz

www.bona-ops.cz
www.mcssp.cz

www.pohoda-help.cz
www.capz.cz

www.nami.org
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4.3.1 BT literatura:

Biblioterapeutický seznam pro schizofreniky by měl obsahovat především

realistická díla, která je připoutávala ke skutečnému světu. Důležitá je pacientova
intelektuální úroveň a čtenářská zkušenost. Při doporučování četby záleží na

aktuálním zdravotním stavu pacienta a na tom, kterou formou schizofrenie právě trpí.
„Nedáváme paraniodním takové knihy, které by popisováním spletitých scén, zločinů,
intrik, věrolomností, záškodnictví atd. potvrzovaly jejich systém úkladných bludů.
Nedáváme halucinujícím díla s nejasnými, nerealistickými nebo snovými ilustracemi,

která by podporovala jejich přeludy. Podle jejich schopností číst a porozumět
literárnímu dílu dáváme jim knihy klasické i moderní literatury nebo nejlépe zajímavé

popisy prosté skutečnosti, ať už životopisy, cestopisy, knihy o umění, sportu atd.“57
Doporučená literatura by měla také obsahovat příběhy lidí, kteří také trpěli
schizofrenií. Jejich vhodnost však musí v konkrétní situaci posoudit odborník.
Naučná literatura:

1. PRAŠKO, Ján. Léčíme se s psychózou: co byste měli vědět o schizofrenii a
jiných psychózách: příručka pro nemocné a jejich rodiny. 1. vyd. Praha:

Medical Tribune CZ, c2005. 96 s. ISBN 80-239-5482-2. Tato kniha je určena
nemocným i odborníkům. Přehledně a srozumitelně objasňuje problematiku
psychóz a schizofrenie.

2. MALÁ, Eva. Schizofrenie v dětství a adolescenci. 1.vyd. Praha: Grada, 2005.

194 s. ISBN 80-247-0737-3. Tato publikace mapuje do detailu tuto těžkou
chorobu a přináší mnoho příkladů z praxe. Kniha pohlíží na schizofrenii z

hlediska dětské a dorostové psychiatrie a zaměřuje se na diagnózu, klasifikaci
a léčbu nemoci (farmakoterapií, inzulínovou terapií, psychoterapií).

3. NOVÁK, Tomáš. Proč se mnou nemluvíš? aneb Máte doma schizoida? 1.
vyd. Brno: Era, 2002. 98 s. ISBN 80-86517-15-2. Autorem je psycholog,
který se zabývá především problémy ve vztazích. Ve své knize poskytuje
návod, jak žít s citově uzavřeným (schizoidním) mužem nebo se schizoidní
ženou.

4. LIBIGER, Jan. Schizofrenie. 1. vyd. Praha: Nezávislý novinář II, 1991. 134 s.
ISBN 80-85121-13-1.

5. SYŘIŠŤOVÁ, Eva. Imaginární svět. 2.vyd. Praha: Mladá fronta, 1977. 166s.
ENGLESMANN, František. Bibliotherapie v psychiatrii. In Kniha a nemocný. Praha: Státní
zdravotnické nakladatelství, 1957. str. 75
57
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6. TŮMA, Ivan. Schizofrenie a kognitivní funkce. Praha: Psychiatrické centrum,
1999. 48 s. ISBN 80-85121-55-7.

7. VINAŘ, Oldřich. Schizofrenní onemocnění: informace pro pacienty a jejich
blízké. Praha: Lundbeck, 1994. 16 s.

Beletrie:

1. GUðMUNDSSON, Einar Már. Andělé všehomíra. 1. vyd. Praha: Arista,
2000. 146 s. ISBN 80-86410-00-5. Tuto knihu věnoval autor památce svého
bratra, který trpěl schizofrenií. Velice sugestivně líčí život mezi domovem a

psychiatrickou léčebnou od narození až do tragické smrti. Je to velmi krásná a
působivá kniha, která ukazuje svět schizofreniků z jejich pohledu.

2. GORDONOVÁ, B. Tančím tak rychle, jak dokážu. 3. vyd. Praha: Ikar, 2002.
335 s. ISBN

80-7202-798-0. Autobiografický příběh novinářky, která

onemocněla schizofrenií. Zpověď scenáristky a režisérky newyorské televize,

která se psychicky zhroutila a skončila na psychiatrické klinice. Po návratu
z nemocnice začala psát tuto knihu, jako součást své terapie.

3. WHARTON, William. Birdy. 1. vyd. Praha: Argo, 2000. 269 s. ISBN 807203-281-X. Kniha vypráví příběh dvou chlapců, kteří spolu vyrostli a

narukovali do války. Oba se z ní vrátili zraněni. Jeden a na těle, druhý na duši.
Silou přátelství se snaží porazit duševní nemoc.

4. FITZGERALD, Francis Scott. Něžná je noc. 4. Praha: Euromedia Group,
2005. 347 s. ISBN 80-86938-01-8 .

5. GREENBERGROVÁ, J. Neslibovala jsem ti procházku růžovým sadem. 1.
vyd. Praha: Triton, 1998. 277 s. ISBN 80-85875-52-7. Příběh mladé dívky
trpící schizofrenií.

6. KLEIN, B. Poznej svého anděla. 1. vyd. Brno: Integrál, 2000. 113 s. ISBN
80-238-5381-3.

7. NASAR, Sylvia. Čistá duše. Praha: Pragma, 2003. 386 s. ISBN 80-7205-9653.

8. NOVOTNÝ, Petr. Schizofrenik. 1. vyd. Ústí nad Labem: Severočeské
nakladatelství, 1989. 203 s. ISBN 80-7047-009-7.

9. STYRON, William. Viditelná temnota: memoáry šílenství. 2. vyd. Praha:
Svoboda-Libertas, 1993. 71 s. ISBN 80-205-0306-4.
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10. ŠÍPOVÁ, Jana. Tereza: cesta k fyzickému i duševnímu zdraví a k šťastnému
smysluplnému životu. Plzeň: Uni, 2005. 112 s. ISBN 80-86680-03-7.

11. FOUSKOVÁ, Hana. Troud. 1. vyd. Brno: Host, 2003. 86 s. ISBN 80-7294109-7.

12. VÁŇA, Jaroslav. Paralelní svět . Šternberk: Jaroslav Váňa, 2003. 168 s. ISBN
80-239-1143-0.

13. VONNEGUT, Mark. Expres do ráje. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. 250 s. ISBN
80-7203-215-1.
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5 Život s handicapem

V průběhu života zažívá člověk různé situace. Dobré i zlé. Když přijdou ty zlé,

závisí pouze na konkrétním člověku, jak to zvládne. Nehoda nebo nemoc mohou

v jediném okamžiku převrátit život na ruby. Nikdo nevěří, že by se to mohlo stát
právě jemu. Tato naše víra ve vlastní nedotknutelnost je však pouhou iluzí. Stát se
může cokoli a komukoli. A když se to stane, tak nastává šok. Šok pro postiženého i
pro celou jeho rodinu. Nelze se na to připravit dopředu.

Přesto si myslím, že kdyby se naše společnost více zajímala o lidi s handicapem a

pomáhala jim, tak by vzrostla osobní zodpovědnost každého člověka za svůj život i za
životy jiných. Onemocněním a poruchám, které způsobují tělesný handicap, se zatím
předcházet nedá, ale např. snížit nehodovost na našich silnicích by se dalo.

Je na místě odlišit od sebe termíny postižení a handicap. Často bývá jedno

zaměňováno za druhé. „Termín postižení označuje deficit určité orgánové funkce
nebo struktury. Termín handicap označuje komplex znevýhodnění různého druhu,

především sociálního, která z něho vyplývají a jsou do značné míry odstranitelné.“58
To znamená, že člověk s handicapem je svým postižením omezován v běžné
každodenní činnosti. Klasickými příklady lidí s handicapem jsou osoby se zrakovým

postižením, se sluchovým postižením, osoby s poruchou hybnosti nebo se ztrátou
končetin. Každý handicap znamená velikou psychickou i fyzickou zátěž
v každodenním životě. Způsob jak se s touto psychosociální zátěží vyrovná závisí na
něm samotném a na jeho okolí. Pomoc společnosti a rodiny je pro něj

nepostradatelná. Někteří lidé se však se s svým tělesným postižením a z něj
plynoucím handicapem nevyrovnají nikdy.

Lidé, kteří se s tělesným postižením už narodí, se s handicapem vyrovnávají lépe.

Učí se s ním žít už odmalička a nic jiného nepoznali. Dokáží proto využívat veškerý
potenciál, který mají. Například nevidomí lidé mají výbornou paměť, díky ní se

orientují v prostoru, nebo neslyšící dokáží tančit podle zvukových vibrací a dokáží se

maximálně koncentrovat. Oproti tomu lidé, kteří během života tělesné postižení
získají, musí vynaložit velké úsilí, aby se s tím psychicky a fyzicky vyrovnali.

Protože pro ně je to velká změna vlastního těla, zásah do jeho každodenních rituálů,

zvyků a zálib. Podle rozsahu postižení se musí přizpůsobit jejich domov a okolí např.
pro vozíčkáře se musí vybudovat bezbariérové přístupy. Musí si zvykat na nepříjemné
58

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. str. 98
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reakce cizích lidí a na jejich soucit. Ne každému je příjemný, spíše člověku sebere

poslední zbytky sebevědomí. Také si musí zvyknout na novou sociální roli, protože
každé viditelné postižení přesune člověka z kolonky „normální“ do kolonky „tělesně
postižený = jiný“. A i když se naučí žít stejně jako předtím, zvládá stejné úkony a
práci jako ostatní, bude pořád pro společnost „jiný“.

Každý člověk touží po nezávislosti a soběstačnosti. Handicapovaní lidé, pokud

jim to jejich postižení dovolí, chtějí být také soběstační. Některým handicapovaným
lidem se to i podaří. Ale převážná část těžce tělesně postižených lidí je ze zdravotních

důvodů závislá na cizí pomoci. Bohužel, sociální politika v našem státě není pro
tělesně postižené po finanční stránce příznivá. Pokud postižený člověk chce kvalitně
žít a přitom se vzdělávat, musí si sehnat náhradní zdroj peněz, protože z invalidního

důchodu by se neuživil. Peníze se shánějí přes různé nadace, spolky a také jako
sponzorské dary.

Každé postižení a z něj plynoucí handicap znamená pro postiženého obrovskou

psychosociální

zátěž,

kterou

může

pomoci

zmenšovat

biblioterapie.

Pro

handicapované je vhodná individuální biblioterapie v širším pojetí. V nemocnicích a

rehabilitačních ústavech, kde se pacienti se učí žít se svým postižením, je vhodná

naučná literatura různého druhu. Především jsou důležité konkrétní informace o
daném handicapu a jak se s ním dá žít. Součástí biblioterapie by měly být příběhy o

postižených lidech a také od handicapovaných autorů. Tyto knihy mohou mít
povzbuzující účinek, ale také mohou vyvolat pravý opak. Záleží na aktuálním
psychickém stavu.59

Literatura relaxační a úniková je také velmi prospěšná, protože odvádí pozornost

od aktuálního zdravotního stavu a zároveň udržuje spojení s vnějším světem.
Oblíbené jsou detektivky, romány, povídky a humoristická literatura.

Specifickou skupinu tvoří tělesně postižené děti, které pobývají v rehabilitačních

ústavech. Biblioterapie by pro ně měla být součástí rehabilitačního programu.
V některých léčebnách se to praktikuje, ale v převážné většině tráví děti volný čas
před televizí. Přitom pro děti má styk s literaturou klíčovou úlohu při jejich

vzdělávání. Samozřejmě, že děti poruchou hybnosti upoutané na lůžko nemohou
samy číst. Ale pokud by se jim pravidelně předčítalo, tak by to mělo pozitivní účinek.

Lidská blízkost spojená se čtením má velký vliv na jejich psychický stav. Knihy pro
ČERNÁ, Marcela – KŘIVÁ, Eva. Četba v léčebném procesu. Výzkum čtenářských aktivit
handicapovaných pacientů. Čtenář, 1994, roč. 46, č. 7-8. str. 230-231.
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postižené děti v nemocnicích by měly být různého druhu: pohádky, povídky,

dobrodružné příběhy, komiksy apod. Postižené děti čtou stejné knihy jako zdravé
děti, takže určující je jejich zájem a věk. Obecně platí, že děti v nemocničním

prostředí inklinují k literatuře, která je určena pro mladší čtenáře. „Mládež čte knihy

pro děti, děti dávají přednost leporelům nebo jiným typům bohatě ilustrovaného

textu.“60 Psychicky se tak vrací do doby, kdy byly v bezpečí a šťastné. Skupina
handicapovaných dětí a jejich rodičů by si zasloužila z biblioterapeutického hlediska

mnohem hlubší zkoumání. Každá skupina handicapovaných osob by se dala o tuto
podskupinu rozšířit.

Rozdělení na skupiny je základní, ale ne dostačující. Jsem si vědoma, že existuje

mnoho tělesných postiženích, které zde nebudou zmíněny, ale cílem této práce je určit
základní skupiny, které se pak mohou dále rozšiřovat o podskupiny. Problematika
biblioterapie pro handicapované si zaslouží mnohem větší pozornost než je jí
věnována.

5.1 Zrakově postižené osoby

Zrak je pro člověka jeden z nejdůležitějších smyslů. Člověk jím přijímá nejvíce

informací a podnětů ze svého okolí. Jeho funkce je jedinečná a jeho ztráta znamená

pro člověka radikální změnu života. Ale i bez zraku se dá vést plnohodnotný život.
„Podle údajů Světové zdravotnické organizace je dnes na světě 45 miliónů
nevidomých a toto číslo se v následujících 20 letech může až zdvojnásobit. Podle

britských pramenů je v Evropě asi 11 milionů slabozrakých a asi 1 milion
nevidomých. Ve Velké Británii je těžce zrakově postižený každý 60. člověk. Jiné
zdroje uvádějí, že lidé se zrakovým postižením tvoří přibližně 1 - 1,5 % z populace.
Přesné statistiky neexistují ani v rámci jednotlivých zemí.“61

Zrakově postižení lidé se nedají shrnout pod nějakou všeobecnou charakteristiku.

Od ostatních lidí je odlišuje jejich handicap. Prostě jejich zrak nefunguje tak, jak by

měl nebo nevidí vůbec. Jinak jsou to normální lidé, kteří i přes tento obrovský
handicap dokáží žít normální život se vším všudy. Oficiálně za zrakově postižené
MAYEROVÁ, M. Biblioterapie – jedna z doposud málo využívaných forem práce s knihou. Zlatý
máj, 1990, roč. 34, č. 10, str. 601
61
PEŠÁK, Milan – SCHINDLER, Radek. Kdo je zrakově postižený? SONS: Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR [on-line], poslední akt. 19. 2.2002. [cit. 2006-03-7]. Dostupné na :
http://www.sons.cz/kdojezp.php.
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bývají pokládáni ti, u kterých poškození zraku ovlivňuje každodenní činnosti v
běžném životě a u nichž běžná optická korekce zraku nestačí. Netýká se to tedy lidí,

kteří trpí zrakovou vadou lehčího stupně a kteří vidí pomocí brýlí či čoček. Těžce
zrakově postižení lidé se dělí podle míry poškození zraku na: slabozraké a nevidomé.
U nevidomých se ještě rozlišují lidé s úplnou slepotou a lidé s částečnou čili parciální

slepotou, při které se zachovává buď světlocit (schopnost rozlišovat světlo a tmu),
nebo tvarové vidění (možnost rozeznávání tvarů).62 Mezi nevidomými se termín

slepota používá pro vyjádření zdravotního postižení. Avšak slova slepec a slepý/á už

mají hanlivý podtext. Proto zrakově postižení a lidé, kteří s nimi často přicházejí do
styku, používají raději termín nevidomí.

Rozdíl je mezi lidmi, kteří se už s vadou narodili a kteří o zrak přišli později.

Lidé, kteří přišli o zrak v pozdějším věku, se hůře přizpůsobují psychicky i fyzicky.

Do této skupiny patří převážně staří lidé, kteří se špatně vyrovnávají se ztrátou zraku.
Je pro ně těžké učit se novým věcem a jsou odkázání na pomoc druhých. Jsou
izolováni od okolního světa a také od knih, protože se už těžko učí Braillovu písmu.
Tito lidé jsou odkázáni svůj na sluch.

Po ztrátě zraku v raném věku nebo při vrozené slepotě převezmou poznávací

funkce zraku ostatní smysly. Dojde k rozvinutí sluchových schopností, také hmatu,
čichu, k vnímání teplotních rozdílů a zvukových vibrací. U lidí, kteří přišli o zrak
v pozdějším věku, tomu tak být nemusí. Ti se pak musí spoléhat především na sluch a
na používání bílé hole.

Nevidomé děti vyžadují větší péči než vidoucí. Jejich výchova vyžaduje krom

jiného i velkou trpělivost. V České republice existují Střediska rané péče pro děti se

zrakovým postižením. Jejich pracovníci pomáhají rodičům správně se starat o své
nevidomé dítě. Dojíždějí do přímo do rodin a učí, jak mají rodiče pomáhat dětem
poznávat okolní svět. Rodiče také od nich dostávají informace o možnostech vzdělání

pro nevidomé děti. Střediska pravidelně pořádají letní tábory pro nevidomé děti,
rekreační pobyty pro celé rodiny, zájezdy apod. Tato setkání mají pro nevidomé a
jejich blízké velký terapeutický a motivační význam.

Díky moderním technologiím může být stálé víc zrakově handicapovaných dětí

integrováno do normálních škol. Mohou studovat na školách, které plně odpovídají

jejich zájmům a inteligenci. Také vysokoškolské studium je jim umožněno. Řada
62

LITVAK, A.G. Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých. 1. vyd. Praha: SPN, 1979. str. 9
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vysokých škol je na handicapované studenti připravena a různými podpůrnými granty
jim pomáhá. Díky digitálním čtecím přístrojům pro nevidomé s hlasovým výstupem
mohou studenti studovat ze skript a knih, které nejsou přepsány do Braillova písma.

Díky této technologii mohou nevidomí komunikovat přes Internet a elektronickou
poštu. Pořízení těchto zařízení je však velmi náročné (v roce 2001 to stálo kolem 150
tis. korun) a každý si ho nemůže dovolit.
Zrakově postižení lidé a knihy

Do vynálezu Braillova bodového písma byli nevidomí a slabozrací odkázáni na

předčítání. Braillovo bodové písmo vynalezl v 19. stol. francouzský pedagog Louis
Braill a velice rychle se rozšířilo do celého světa. Bodové písmo se skládá z hmatem

rozeznatelných znaků. Každý znak je tvořen šesti body, umístěnými ve dvou

sloupcích a třech řadách. Existuje také osmi bodové písmo.“63 Braillovo písmo se
v Čechách a na Moravě objevilo koncem 70. let 19. století ve slepeckých ústavech.
Při slepeckých ústavech byly také zřizovány knihovny a tiskárny pro nevidomé. „Do

té doby byla u nás při výuce nevidomých používána výlučně reliéfní tiskací latinka.

Po několikaletém váhání spojeném s četnými polemikami Braillův znakový systém

jednoznačně zvítězil. V nemalé míře k tomu přispěli i sami nevidomí, neboť od
počátku přijímali Braillovo písmo s neskrývaným zájmem a radostí, učili se mu mezi

sebou navzájem, a to i přes počáteční nedůvěru či dokonce odpor některých
konzervativních učitelů ve slepeckých ústavech.“64

Dnes si mohou nevidomí díky Braillovu písmu přečíst jakoukoli knihu. Existují

firmy, které se věnují přepisům normálních knih do Braillova písma. Jednou z nich je

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Tisknou se tam v Braillově písmu
publikace z oblasti krásné i odborné literatury, periodika, hudebniny ve speciální
slepecké notaci, učebnice pro základní školy, jazykové učebnice, slovníky apod.
Zvuková kniha

V dnešní době je největší zájem o zvukové knihy. Preferují je převážně lidé, kteří

přišli o zrak v pozdějším věku a mají problémy se čtením Braillova písma. Zvuková
kniha je

pro ně vítaným relaxačním prostředkem. Zvuková kniha má také

BUBENÍČKOVÁ, Hana. Počítačová gramotnost a Internet pro nevidomé. In Služby knihoven
zdravotně postiženým uživatelům. Praha: Národní knihovna, 2004. str. 54
64
Knihovna a tiskárna K. E. Macana. Historie tisku a knihovnictví pro nevidomé v českých zemích
[on -line]. [Cit. 2006-02-12]. Dostupné na: ttp://www.ktn.cz/historie.
63
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terapeutické účinky, protože pomáhá postiženému vyrovnávat s handicapem a dodává
mu sílu. Nelze též opominout umělecký zážitek, který zvuková kniha přináší. Na
jejich výrobě se podílejí i slavné osobnosti, herci a herečky.

Předností zvukových knih je především rychlost a pohodlnost při jejich četbě –

poslechu. Do zvukové formy jsou převáděny i učební texty pro studenty. Jisté obtíže

nastanou, pokud se posluchač potřebuje vrátit k určité části textu. Další nevýhodou
zvukových knih je, že se díky nim ztrácí cit pro pravopis a schopnost písemně
komunikovat. Knihovna a tiskárna K. E. Macana se proto snaží vydávat zajímavé
tituly pro děti, mládež a dospělé v Braillově písmu.
Hybridní kniha

Dalším zdrojem informací pro zrakově postižené je hybridní kniha. „Tato

elektronická kniha je kombinací běžné digitalizované publikace s klasickou zvukovou
knihou. Na rozdíl od poněkud hůře srozumitelného předčítání hlasovým výstupem

přináší opravdu příjemný požitek z mluveného slova a to společně s řadou

navigačních možností, jakými běžně disponují např. prohlížeče webových stránek.
Kromě toho nabízí tato technologie některé základní funkce textového editoru. Lze

procházet text pomocí klávesových zkratek, kopírovat jej do schránky a podobně.
Celá hybridní kniha včetně speciálního prohlížeče se vejde na jeden CD-ROM nosič.

Její pročítání je nejenom sluchovým požitkem, ale i nezvyklým uživatelským
komfortem pro nevidomé čtenáře, kteří v tomto formátu konečně mohou bez

sebemenších problémů nalézt přesně to místo knihy, které si chtějí přečíst.“65 Což u
zvukových knih je velice problematické.

Podle mého názoru patří do skupiny hybridních knih také knihy, které jsou čteny

díky počítačům s hlasovým výstupem nebo s braillským řádkem. Tyto knihy jsou
naskenováním z běžné tištěné podoby převedeny do digitální formy, poté speciálním

programem přečteny a hlasovým výstupem nebo braillským řádkem (hmatovým

displejem) reprodukovány. Zrakově postižení mají tak možnost přečíst si tímto
způsobem jakoukoli tištěnou knihu nebo noviny. Pro slabozraké jsou speciálně

vyvinuty softwarové lupy, které podobným pracují podobným způsobem, ale text na

TEREZA centrum podpory samostatného studia zrakově postižených. Katedra matematiky, FJFI
ČVUT v Praze [on-line]. Poslední akt. 21.6.2003 [cit. 2006-03-7]. Dostupné na :
http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/pristup-k-odborne-literature.
65

79

obrazovce zvětšují tak, aby vyhovoval slabozrakému člověku podle jeho konkrétní
zrakové vady. Podobným způsobem pracují zrakově handicapovaní i s Internetem.66
Zdroje literatury pro zrakově postižené na Internetu:


Knihovna digitálních dokumentů - http://is.braillnet.cz:8080/knihovna.php



Braillské knihy pro nevidomé - http://www.sweb.cz/majit/





Knihovna K.E. Macana - http://www.ktn.cz/

Povídky pro nevidomé a nejen pro ně - http://www.nevidomi.cz/

5.1.1 BT literatura:

Obecně se nadá stanovit, jaký by měla být biblioterapeutická literatura pro

zrakově postižené, protože jsou to normální lidé, kteří mají stejné problémy jako

ostatní. Přesto by byla vhodná především relaxační literatura a literatura, kterou píší

nevidomí autoři. Důležitá je naučná literatura pro rodinné příslušníky zrakově
handicapovaného. Především pro rodiče nevidomých dětí jsou přínosné naučné
publikace příručkového typu.
Naučná literatura:

1. BALUNOVÁ, Kristýna. Kapitoly z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením.
1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 70 s. ISBN 80-244-0381-1. Kniha
přináší pohled do problematiky rané péče o děti se zrakovým postižením.

Podrobně se mj. věnuje metodice rozvoje prostorové orientace u nevidomých dětí

předškolního věku. Kniha může sloužit především jako inspirace pro rodiče.
Zároveň se publikace může stát inspirací pro práci s dětmi se zrakovým
postižením.

2. CHVÁTALOVÁ, Helena. Jak se žije dětem s postižením: problematika pěti typů

zdravotních postižení. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. 184 s. ISBN 80-7178-588-1.
Kniha se zaměřuje na děti se zrakovým postižením, s těžkým postižením sluchu,

s Downovým syndromem, se svalovou atrofií a s dětskou mozkovou obrnou.
Formou rozhovorů s rodiči, dětmi a odborníky mapuje situaci handicapovaných

dětí u nás a jejich vyhlídky do budoucna. Kniha je určena odborníkům, lékařům,
rodičům, sourozencům a studentům speciální pedagogiky.

3. FRANCOVÁ, Pavla a kol. Adresář poskytovatelů služeb pro děti a dospělé se

zrakovým postižením a jejich rodiny. 1. vyd. Praha: Okamžik – sdružení pro

BUBENÍČKOVÁ, Hana. Počítačová gramotnost a Internet pro nevidomé. In Služby knihoven
zdravotně postiženým uživatelům. Praha: Národní knihovna, 2004. str. 50-51
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podporu nejen nevidomých, 2005. 63 s. ISBN 80-86932-03-6. Přehledný adresář
služeb pro nevidomé je nepostradatelnou pomůckou pro rodiče a samotné

nevidomé. Obsahuje adresy všech dostupných služeb nabízených zrakově
postiženým v České republice.

4. CARDINAUX, Verena. Ujměte se mě : výchova hluchoslepých dětí. 1. české vyd.
Praha: Scientia, 1999. 119 s. ISBN 80-7183-190-5.

5. ČÁLEK, Oldřich. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Achát, 1992.
244 s.

6. DOMAN, Glenn. Jak pečovat o vaše postižené dítě: kniha, která přinesla naději
tisícům dětí. V Olomouci: Votobia, 1997. 306 s. ISBN 80-7198-390-X.

7. KEBLOVÁ, Alena. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 67 s.
ISBN 80-7216-191-1.

8. MICHÁLEK, Miroslav. Nebojte se nevidomých!: od příležitostné pomoci
k dobrovolnictví. Praha: Okamžik, 2004. 31 s. ISBN 80-903247-3-8.

9. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea (ed.). Edukace dětí se speciálními potřebami v
raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. 126 s. ISBN 80-7315-063-8.

10. STRASSMEIER, Walter. 260 cvičení pro děti raného věku: soubor cvičení pro
děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. 2.vyd. Praha: Portál, 2000,
c1996. 291 s. ISBN 80-7178-103-7.

11. VAN DYCK, Herman. Ne tak, ale tak : příručka správného kontaktu s

nevidomými a slabozrakými. 2. vyd. Praha: Tyfloservis, 2000. 30 s. ISBN 80902025-6-X.

Beletrie:

Zvukové knihy převzaté z Nadace "MLUVÍCÍ KNIHA"67:
1. CARTER, Forest.

Škola malého stromu

3. BERKOVÁ, A.

Knížka s červeným obalem (4 kazety)

2. MAREK, Vl.

4. RADIGUET, R.

5. RADIGUET, R.

Zázrak lidského hlasu

(1 kazeta)

Ďábel v těle

(3 kazety)

Ples u hraběte d´Orgel

6. VACULÍKOVÁ, M. Drahý pane Kolář

7. KIRKEGAARD, O. Albert
67

(5 kazet)

(3 kazety)

(10 kazet)

(2 kazety)

Nadace Mluvící kniha [on-line]. [cit. 2005-02-28]. Dostupné na: http://www.mluvicikniha.cz.
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8. CHUDOŽILOV, P. Na velrybě

9. BUKOWSKI, Ch.

10. WICHTERLE, O.

11. KISHON, E.

(3 kazety)

(5 kazet)

Těžký časy

Vzpomínky

Inkognito v Praze

12. ŠKVORECKÝ, Josef. Prima sezóna

13. KUNDERA, Milan. Směšné lásky

14. SHELDON, S.

15. SKÁCEL, Jan.

16. HANSEN, M.V.

17. MRÁZKOVÁ, D.

18. MALAMUD, B.

19. MÜLLER, Henri.

(7 kazet)

(5 kazet)

(7 kazet)

(7 kazet)

Tvář bez masky

(5 kazet)

Slepičí polévka pro…

(2 kazety)

Jedenáctý bílý kůň

Proč pláčeš mochomůrko

Příručí

Obratník Raka

(2 kazety)
(1 kazeta)

(7 kazet)

(9 kazet)

Knihy od handicapovaných autorů:

1. FRANCOVÁ, Pavla. Za zeptání nic nedáte, aneb, Jak vidím svět, když
nevidím. Praha: Okamžik, 2004. 19 s. ISBN 80-903247-2-X. Nevidomá

autorka se snaží ve své velmi útlé knize přiblížit svět nevidomých vidoucí

společnosti. Je určena všem lidem, kteří se zajímají o zrakově postižené a kteří
s nimi pracují.

2. MEDVEĎOVÁ, Jiřina. S bílou holí. Příběhy nevidomých. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2004. 89 s. ISBN 80-7192-901-8. Skutečné

příběhy nevidomých lidí. Tyto krátké a humorně psané zážitky zrakově
postižených lidí, dávají nahlédnout do jejich duší a myslí.

3. Každý běží svou míli. 1. vyd. Praha: Nakladatel Okamžik – sdružení pro
podporu nejen nevidomých, 2003. 105 s. ISBN 80-903247-1-1. Mladý muž

odvážející dívku z ústavu pro tělesně postižené; chlapec, který špatně vidí a

nepozdraví pana ředitele; žena sedící na stromě uprostřed parku; dívenka,
která má poprvé v životě kamínek v botě - to jsou hrdinové - nehrdinové
příběhů o zdravotním postižení, které napsalo jedenáct autorů s touto osobní

zkušeností. Drobné i delší prózy a trocha poezie jsou doplněny odpověďmi
autorů na otázky související s jejich postižením a tvorbou.

4. FRANCOVÁ, Pavla. O čem se sní poslepu. Co lidi, kteří vidí, zajímá na těch,
kteří nevidí. 1. vyd. Praha: okamžik, 2005. 14 s. ISBN 80-86932-02-8.
82

5. KALABISOVÁ, Jiřina. S kloboukem na nepřítele. 1. vyd. Praha: Okamžik,
2005. 121 s. ISBN 80-903247-7-0.

6. MOJŽÍŠEK, Jiří a kol. Co vlastně ti nevidomí dělají? : próza a poezie
nevidomých autorů. Praha: Okamžik, 2003. 134 s. ISBN 80-903247-0-3.

7. MICHÁLEK, Miroslav. Hele - rýmy i zádrhele, slovní hříčky s kolapsíčky,
slogany a gagany a vůbec čtení do vany. Praha: Společnost nevidomých a

slabozrakých ČR, 1995. 86 s.

8. MICHÁLEK, Miroslav. Mrkni na mě. Praha: Společnost nevidomých a
slabozrakých ČR, 1995. 85 s. ISBN 80-238-0577-0.

9. MICHÁLEK, Miroslav. V hlavě čtyři roztoči. Praha: Zora, 1996. 153 s. ISBN
80-238-0096-5.

10. MICHÁLEK, Miroslav. Vrazit nervy do konzervy. Praha: Společnost
nevidomých a slabozrakých ČR, 1996. 91 s. ISBN 80-238-0264-X.

Knihy o zrakově handicapovaných:

1. BERNARDINOVÁ, Eva. Ahoj, bráško!. 1. vyd. Praha: Rodiče, 2004.114 s.
ISBN

80-86695-47-6

Kniha vypráví příběh rodiny, které se narodí

nevidomé dítě. Příběh sám není veselý. Ale působí úsměvně. Cílem autorky
bylo dokázat, že postižené a zdravé děti mohou vyrůstat spolu. K
oboustrannému prospěchu.

2. LONDON, Jack. Mořský vlk. 4. vyd. Praha: Odeon, 1975. 306 s. Příběh
fyzicky zdatného muže, který oslepl.

3. LUSSEYRAN, J. Nalezené světlo. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 223 s.

Příběh chlapce, který v sedmi letech oslepl, později se účastnil odboje a stal se

novinářem.

4. SKOROCHODOVÁ, O. Můj svět bez zvuků a světel. 1. vyd. Praha: SPN,
1960. 208 s.
v životě.

Příběh hluchoslepé básnířky, která si našla své postavení
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5.2 Sluchově postižení lidé

„Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí,

napsala světoznámá hluchoslepá Američanka Helena Kellerová.“68
Pod označením sluchové postižení se skrývají tři různá postižení: nedoslýchavost,

ohluchnutí a prelingvální (vrozená) hluchota. Pro ohluchlé a prelingválně hluché se
používá souhrnné pojmenování neslyšící. Problémy a potřeby později ohluchlých lidí

jsou jiné než problémy prelingválně neslyšících a někdy jsou i protichůdné. „Čím

dříve člověk ztratí sluch, tím lépe se se změněnými podmínkami vyrovnává
psychicky, ale tím větší má jeho hluchota vliv na jeho dorozumívací dovednosti. Má
proto mnohem méně informací a je mu ztížen přístup ke vzdělávání.“69

Neslyšící lidé tvoří jazykovou menšinu v většinové slyšící společnosti. Jejich

komunikace je natolik odlišná od normální řeči, že se s nimi někteří slyšící lidé bojí

navazovat kontakty. Postupná ztráta sluchu nebo vrozená hluchota tedy izoluje
postiženého člověka od majoritní společnosti. Tento handicap sice není vidět, ale

přesto vyvolává velký ostych a odstup u slyšících lidí. Míra izolace závisí na tom, do
jaké míry umí neslyšící odezírat a mluvit normálním jazykem. „Velmi mnoho
mladých neslyšících lidí se pokouší aktivně zapojit do společnosti slyšících
vrstevníků, avšak po opakovaných negativních zkušenostech většina z nich později

dojde k názoru, že společná zábava je pro ně z komunikačních důvodů příliš
náročná.“70 Neslyšící se proto sdružují do vlastních komunit a spolků. Dokonce hrají i
divadlo.

Prelingválně neslyšící lidé jsou z hlediska biblioterapie velmi vzácnou skupinou.

Obecně se traduje, že neslyšící mají velké problémy naučit se číst a z toho plyne

jejich neochota dobrovolně číst nějakou knihu. I zde platí, že výjimka potvrzuje
pravidlo. Jistě existují neslyšící lidé, kteří mají rádi literaturu a dokonce ji sami píší.

Příkladem může být neslyšící básnířka Eliška Vyorálková. Naopak pro později
ohluchlé lidi, kteří přišli o sluch když už uměli číst, mají knihy velký význam.
Znamenají pro ně prostředek ve sebevzdělávání a relaxaci. Díky četbě si rozšiřují
slovní zásobu a pomáhají udržet řeč.

FIKEJS, Jan. Úvod do světa neslyšících. Informační portál o světě neslyšících [on-line]. [cit. 200603-01]. Dostupné na: http://neslysici.ruce.cz/?page=home&num=001.
69
STRNADOVÁ, Věra. Jaké je to neslyšet. Liberec: Česká unie neslyšících, 1995. str. 29
70
STRNADOVÁ, Věra. Jaké je to neslyšet. Liberec: Česká unie neslyšících, 1995. str. 97
68
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Prelingválně neslyšící mezi sebou používají tzv. totální komunikaci. K vyjádření

svých slov používají mimiku, gesta, znakovou řeč a znakovou abecedu. V minulosti
se proti znakové řeči dost bojovalo. V odborných kruzích vládlo přesvědčení, že
znaková řeč odvádí neslyšící děti od mluvené řeči. Ještě dnes se s tím u některých
lékařů můžeme setkat. Naštěstí je znaková řeč už povolena na školách pro neslyšící a
vyučuje se v ní.

Znaková řeč se od mluvené řeči velmi liší. Znaková řeč je skladebně jednodušší.

Neexistují v ní metafory. Pro mnoho slov existuje pouze jeden znak. Psaný text je pro
ně velmi složitý a většinou mu ani neporozumí.

Recepce psaného textu u slyšícího člověka je tří úrovňová: 1.vnímání textu –

rozeznávání grafémů; 2. porozumění – závislé na rozeznání smyslu textu; 3.
zapamatování. Neslyšící mají velké problémy především s druhou a třetí úrovní.

Schopnost porozumět čtenému textu předpokládá vytvoření mentálního slovníku a

funkční sémantické sítě. U neslyšícího lze jen obtížně určit strukturu mentálního
slovníku, v němž je význam každého slova dán vztahem k významům okolních slov,

protože asociační vztahy mezi jednotlivými lexikálními prvky vytvořenými bez
zpětné akustické vazby jsou velmi neprůhledné. Pro neslyšící je tedy velmi těžké
vyznat se v psaném textu a ještě mu porozumět.

I v dnešní době mají neslyšící alarmující výsledky ve čtení. Neradi čtou,

protože stěží rozumějí čtenému textu a nedaří se jim sledovat děj. Cílem všeho
snažení ve školách je naučit neslyšící číst s porozuměním. Tím se zvýší jejich

gramotnost, zlepší vzdělání a budou mít větší možnost uplatnit se v životě. Velkou

šancí na změnu je používání počítačů a hlavně Internetu. Už nyní se neslyšící děti

snaží komunikovat po Internetu. Je to pro ně zábava i trénink psaného jazyka
zároveň.

Neslyšící děti se učí číst už od 3 let, ale je to pro ně velmi obtížné, protože nemají

žádnou slovní zásobu a akustickou vazbu. Učí se číst metodou globálního čtení.

K jedné věci se musí naučit několik forem např. slovo strom – musí se naučit jeho
grafickou podobu, podobu ve znakové řeči, v prstové abecedě. Normální knihy jsou
pro ně špatně čitelné a nepochopitelné, protože jsou plné metafor a přirovnání. Děti se
pak v textu ztrácejí a mají velké problémy sledovat děj a celý kontext. Velmi důležitá

je osobnost učitele. U sluchově postižených dětí by se jich nemělo moc střídat,

protože pouze učitel ví, jak velkou má dítě slovní zásobu a čemu je schopno
porozumět.
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V Olomouci na katedře speciální pedagogiky vznikají speciálně upravené knihy

pro neslyšící děti. Jejich příprava je velmi náročná, ale pro neslyšící děti jsou učiněný
poklad. Jsou to různé příručky, pohádky, slavné příběhy apod. Tyto knihy jsou

bohužel vydávány v malém nákladu, ale jsou umisťovány do škol pro neslyšící, takže
děti k nim mají přístup.

Kde hledat informace:


Informační centrum o hluchotě - poskytuje informační a poradenský servis

všem sluchově postiženým občanům a zájemcům o tuto problematiku v rámci
celé





ČR.

Součástí

IC

http://www.volny.cz/frpsp/ich.htm

je

i

odborná

knihovna.

Informační portál o světě neslyšících : http://ruce.cz/

Deafnet.biz - první internetové stránky pro sluchově postižené



Ticho.cz







na:

Národní centrum pro neslyšící (NCN): http://www.volny.cz/frpsp/ncnb.htm





Dostupné

Neslyšící.cz - internetové služby pro neslyšící

Deaf Zone - znakový jazyk, zajímavosti, vtipy, povídky …

Deaf Mall - projekt nabízející řadu informací o činnosti neslyšících v USA

Pečující - www.pecujici.cz, portál věnovaný rodičům a pečovatelům
postižených dětí, poskytuje odbornou pomoc.

5.2.1 BT Literatura:

Jak bylo výše popsáno, neslyšící lidé mají se čtením problémy. Proto by

biblioterapie měla být určena především lidem, kteří trpí postupnou ztrátou sluchu a
potřebují se s tím vyrovnat. Také je určena rodičům neslyšících dětí, aby se naučili

správně se svými dětmi komunikovat a pomáhat jim. Proto bude následující seznam
obsahovat především naučnou a vzdělávací literaturu.
Naučná literatura:

1. Adresář služeb pro sluchově postižené. Praha: FRPSP, 2000. 80 s. Adresář přináší

aktuální informace o všech školách pro sluchově postižené v celé ČR, o
organizacích pro sluchově postižené, časopisech, firmách s technickými a
kompenzačními pomůckami, internetových službách pro sluchově postižené a
dále seznam foniatrů a klinických logopedů.
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2. ČERVENKOVÁ, Anna. Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Praha:

Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1999. 80 s. ISBN 80-238-4826-

7.Význam četby pro lidi s vadou sluchu je nepopíratelný a je proto třeba hledat
všechny cesty, jak je k četbě vést a četbu jim usnadnit, a to již hned od útlého

věku. V brožurce tentokrát nejde pouze o to, jak učit číst, ale přináší i doporučení,
co k četbě vybrat.

3. DITMAROVÁ, Drahomíra. Veselé čtení : pracovní sešit k Čítance I pro základní

školy pro sluchově postižené. 1. vyd. Praha: Septima, 1996. 64 s. ISBN 80-8580193-0.Veselé čtení je doplňující pomůckou pro výuku v hodinách českého jazyka i

pro volné chvíle žáků. Obsahuje hry s písmeny, slabikami,jejich seskupování a
doplňování, hádanky, říkadla a čtení s obrázky.

4. BRUKNER, Josef – GEBHARTOVÁ, Vladimíra - ŠPŮROVÁ, Zuzana. Čtení
pro volnou chvilku. Praha: Scientia, 1995. 64 s. ISBN 80-7183-003-8.

5. FREEMAN, Roger D.- CARBIN, Clifton F.- BOESE, Robert J. Tvé dítě neslyší?
Praha: FRPSP, 1992. 359 s.

6. HROBOŇ, M. – JEDLIČKA, I. – HOŘEJŠÍ, J. Nedoslýchavost. Praha:
Makropulos, 1997. 90 s. ISBN 80-86003-13-2.

7. HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po

jejich vlastním osudu, 1. díl. 2.vyd. Praha: FRPSP, 1999. 395 s. ISBN 80-7216075-3.

8. HRUBÝ, Jaroslav. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po
jejich vlastním osudu, 2.díl. Praha: FRPSP, 1998. 321 s. ISBN 80-7216-006-0.

9. JABŮREK, Josef. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998. 43 s.

10. JANOTOVÁ, Naděžda. Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí. Praha:
Septima, 1996. 31 s.

11. KAREN R. a kol. Sexuální zneužití! Co je to? Praha: FRPSP, 1993. 63 s.
(Informační kniha pro děti s vadami sluchu)

12. KLIMOVÁ, A. Jak kojit? Praha, 1997. 59 s. (Rady sluchově postiženým
maminkám)

13. POTMĚŠIL, Miloň. Prstová abeceda. Praha: FRPSP, 1992.

14. PŮSTOVÁ, Zuzana. Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v
předškolním věku. Praha: Septima, 1997. 32 s. ISBN 80-7216-022-2.

15. RŮŽIČKOVÁ, Marie. Učíme se českou znakovou řeč. Praha: Septima, 2000. 119
s. ISBN 80-7216-029-X.
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16. RŮŽIČKOVÁ, Marie. Než půjdeme do školy. Praha: Septima, 2000. 120 s. ISBN
80-7216-124-5.

17. STRNADOVÁ, Věra. Jaké je to neslyšet. Liberec: Česká unie neslyšících, 1995.
165 s.

18. ŠEDIVÁ, Zoja. Rozvíjení sociálních dovedností u sluchově postižených I. Praha:
Septima, 1997. 23 s.

19. ŠEDIVÁ, Zoja. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených II. Praha:
Septima, 1998. 35 s. 80-7216-048-6.

20. ŠTĚPÁN, Josef – Petráš, Petr. Logopedie v praxi. Praha: Septima, 1995, 128 s.
ISBN 80-85801-61-2.

21. VANĚČKOVÁ, Vlasta. Procvičování prostorové orientace sluchově postižených
dětí. Praha: Septima, 1996. 12 s ISBN 80-85801-92-2.

22. VYORÁLKOVÁ, Eliška a kol. Tichý přístav duše - literární, básnická a výtvarná
tvorba neslyšících autorů. Brno: Sordos, 1995. 79 s

23. Znakový jazyk - základní kurs (videokazeta a pracovní sešit). Praha: FRPSP, 1991.
81 s.

5.3 Tělesný handicap – porucha hybnosti

Existuje celá řada tělesných postižení, které mají za následek poruchu hybnosti

např.: ztráta končetin/y, následky dětské mozkové obrny (DMO), onemocnění

nervové soustavy, atrofie svalstva, následky úrazů páteře, vrozené vady apod.
Rozhodujícím faktorem, ovlivňujícím kvalitu života handicapovaného člověka, je

závažnost pohybového omezení, které určuje úroveň soběstačnosti. Soběstačnost je

dána schopností samostatného pohybu a schopností samostatné sebeobsluhy. Řada
tělesně handicapovaných lidí dokáže se svým postižením žít tak, že nepotřebují

pomoc ostatních lidí, dokáží se postarat sami o sebe, pracují, zakládají rodiny,
vychovávají děti. To ovšem závisí na jejich fyzické a především psychické síle.

Lidé, kterým jejich postižení nedovolí samostatný pohyb, jsou na to mnohem

hůře. Jsou závislí na cizí pomoci a upoutáni na vozík nebo na lůžko. Mají jen

omezené možnosti stýkat se s ostatními lidmi a čerpat nové zkušenosti. U takto

pohybově handicapovaných lidí, hrozí riziko sociální izolace, která může způsobovat
apatii a deprese, což má velký vliv na celkový zdravotní stav. Samostatnost je výhra.
Dokonce i částečná samostatnost je pro někoho velké vítězství. Mnozí to však
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nezvládnou a stávají se čím dál víc závislí na cizí péči. Někteří ani takovou šanci
nemají. Nejhůře jsou na tom lidí, kteří zůstanou upoutáni na lůžko. Ti jsou plně

závislí na cizí pomoci. Pokud je to v silách rodiny, tak se o ně starají rodinní
příslušníci nebo jsou umisťováni do ústavů.

U pohybově handicapovaných je rozdíl nejen v závažnosti jejich postižení, ale

také v tom, zda se už s postižením narodili nebo ho během života získali. Lidé

s vrozenou vadou, pokud nejsou postiženi kombinovanou vadou, se už do útlého
mládí učí svůj handicap něčím kompenzovat. Častou kompenzací je pro ně vysoké
vzdělání. Oproti sluchově či zrakově postiženým mají pohybově handicapovaní více
možností, jak se integrovat do majoritní společnosti. Vzdělávají se v normálních
školách a mohou dosahovat výborných výsledků. Vysokoškolské vzdělání jim
zvyšuje sociální status, a tím zároveň částečně kompenzuje jejich postižení.

Podobně je tomu i u osob, které handicap získali. Ti však musí projít mnoha

těžkými životními fázemi, než se k tomu dopracují. Především musí překonat prvotní
šok po úrazu nebo po nemoci. Také pobyt v nemocnici a rehabilitačních ústavech je

pro každého psychicky náročný. K tomu se ještě musí postižený člověk vyrovnávat se
změnou vlastního těla a závislostí na pomoci ostatních. Ze dne na den se mu změní

celý život. A později se mu změní i životní hodnoty. Aby mohl začít normálně
fungovat, tak se prostě musí se svým stavem smířit a naučit se s ním žít.

Biblioterapie pro lidi se získanou poruchou hybnosti je důležitá už během

procesu uzdravování v nemocnici. Během uzdravování mají pacienti dostatek volného

času, který mohou trávit četbou. Správně zvolená kniha může pomoci překonat
trauma, zmírnit bolesti, zahánět nudu a získat potřebné informace o podobně
handicapovaných lidech.

Důležitou součástí biblioterapie jsou webové stránky a portály, které informují

tělesně handicapované o nových zákonech, o různých projektech, grantech a setkání.

Poskytují opravdovou fyzickou pomoc a hledají pro handicapované pomocníky. Jde o
činnost různých nadací, které se snaží doopravdy pomáhat.
Webové stránky:


Handiweb – informační portál pro handicapované. Dostupné na:



Alfabet.cz – kvalitní informační portál pro rodiče dětí se zdravotním

http://www.handiweb.cz/krizovatka2/index.php

postižením. Dostupné na: http:// www.alfabet.cz
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Liga za práva vozíčkářů – informační portál občanského sdružení Liga za

práva vozíčkářů. Krom jiného obsahuje právní pomoc pro vozíčkáře, poradnu,
seznamku




a

také

pomoc

http://www.ligavozic.cz

při

hledání

zaměstnání.

Dostupné

na:

Bariéry - Nadace Charty 77 se snaží finanční pomocí odstraňovat fyzické i
sociální bariéry. Dostupné na: http://www.bariery.cz

Paraple – centrum Paraple hájí zájmy lidí ochrnutých po poranění míchy a

pomáhá jim vytvářet podmínky k tomu, aby se co nejrychleji po úrazu opět
vrátili k aktivnímu, nezávislému způsobu života, a to bez ohledu na stupeň
svého postižení. Doplňuje sociální a zdravotní pomoc státu u lidí s velmi

těžkým postižením a potřebou individuální pomoci - je krizovým centrem.71


Poskytuje potřebné informace na stránkách: http://www.paraple.cz

Můžeš – elektronická podoba novin pro tělesně handicapované a o tělesně
handicapovaných. Dostupné na: http://www.muzes.cz

5.3.1 BT literatura:

Pro pohybově handicapované je možné doporučit literaturu všech žánrů, ale

záleží na jejich psychickém a fyzickém stavu. Pro pacienty upoutané na lůžko, kteří

nemohou knihy číst, jsou vhodné zvukové knihy (jako u zrakově postižených).
Prospěšná je relaxační literatura a také literatura vzdělávacího charakteru. Knihy si
vybírají handicapovaní sami podle svých zájmů a většinou se neliší od zdravých lidí.
Často jsou jimi čteny knihy s tematikou hledaní smyslu života.72

V následujícím seznamu jsou doporučené knihy, které se vztahují především

k samotné tématice pohybového handicapu. Jsou to knihy vzdělávací a také příběhy
handicapovaných lidí.
Naučná literatura:

1. MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí.
3. vyd. Jinočany: H & H, 2001. 147 s. ISBN 80-86022-92-7. Kniha přináší

návod, jak by se mělo zacházet s dětmi v nemocnicích, jak je připravit na
různé zákroky, a také se zabývá ošetřováním zdravotně postižených dětí. Je
určena lékařům a zdravotnickému personálu a také rodičům nemocných dětí.
Centrum paraple. Co děláme [on-line]. [Cit. 2006-03-20]. Dostupné na:
http://www.paraple.cz/texty/o_nas/cedelame.htm.
72
ROSOVÁ, Milena. Několik poznámek o biblioterapii. Ladění, 1999, č.4, str. 10.
71

90

2. STRASSMEIER, Walter. 260 cvičení pro děti raného věku : soubor cvičení
pro děti s nerovnoměrným vývojem a děti handicapované. 2.vyd. Praha:
Portál, 2000, c1996. 291 s. ISBN 80-7178-103-7. Soubor námětů a činností

pro aktivní podporu vývoje dítěte ve věku od narození do 5 let. Hry a cvičení

umožňují také zjišťovat vývojovou úroveň dítěte v nejrůznějších oblastech,
jako je jemná a hrubá motorika, vnímání, řeč, myšlení, sociální vývoj.

3. JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným

postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton,

2006. 173 s. ISBN 80-7254-730-5. Kniha se zabývá problematikou ucelené

rehabilitace dětí s tělesným postižením a kombinovaným postižením, zejména
pak dětí s poruchou centrálního motoneuronu. Kniha poskytuje základní
poznatky a inspiraci všem zájemcům o výkon pomáhajících povolání.

4. JESENSKÝ, Ján. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. 1.vyd.
Praha: Karolinum, 2000. 354 s. ISBN 80-7184-823-9.

5. SYŘIŠŤOVÁ, Eva. Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším
somatickým postižením. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 233 s.

6. ČERVENKOVÁ,

Anna.

Společenská

pomoc

rodinám

se

zdravotně

postiženým dítětem: (stav k 1.10.1997). Praha: Výzkumný ústav práce a
sociálních věcí, 1997. 53 s. ISBN 80-238-2116-4.

7. DOMAN, Glenn. Jak pečovat o vaše postižené dítě: kniha, která přinesla
naději tisícům dětí. Olomouc: Votobia, 1997. 306 s. ISBN 80-7198-390-X.

8. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Edukace dětí se speciálními potřebami v
raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. 126 s. ISBN 80-7315-063-8.

9. NEWMAN, Sarah. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: rozvoj

kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností.
1.vyd. Praha: Portál, 2004. 167 s. ISBN 80-7178-872-4.

10. PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998.
234 s. ISBN 80-85931-65-6.

11. SOBOTKOVÁ, Daniela. Narodilo se s problémy a co bude dál?: nemocniční

prostředí, zdravotnický personál a rodiče, rodičovská role a dětské potřeby,
psychomotorický vývoj dětí a jeho úskalí, vyprávění rodičů. 1. vyd. Praha:
Grada, 2003. 107 s. ISBN 80-247-0398-X.
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12. SVOBODOVÁ, Jaroslava. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v
SPC : se zaměřením na rozvoj grafomotoriky. 1. vyd. Brno : Masarykova
univerzita, 1997. 86 s. ISBN 80-210-1495-4.

13. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum,
2004. 230 s. ISBN 80-7184-929-4.

14. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicapu. 2. část. Rodina a její význam

pro rozvoj handicapovaného jedince. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita,
2003. 71 s. ISBN 80-7083-764-0.

15. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicapu. 3. část. Vývoj postiženého
dítěte v předškolním věku. 2.vyd.Liberec: Technická univerzita v Liberci,
2003. 43 s. ISBN 80-7083-772-1.

16. VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicapu. 4. část. Školní věk a

dospívání postiženého dítěte. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci,

Pedagogická fakulta, 2003. 40 s. ISBN 80-7083-765-9.
Beletrie:

1. MARSHALL, A. Už zase skáču přes kaluže. 5. vyd. Praha: Mladá fronta,
1986. 216 s. Vlastní životopis tělesně postiženého chlapce. Knihou životního
optimismu a víry možno nazvat toto vyprávění o vlastním dětství

pokrokového australského spisovatele, kterého zmrzačila obrna. Dík vrozené
životní energii a láskyplné podpoře rodičů a kamarádů překonával všechny

obtíže a prožil šťastné dětství i vyrostl v muže v zajímavém prostředí
australského venkova dávno už zmizelé doby, kdy se "v Austrálii ještě jezdilo
na koni".

2. GALLI, Richard. Zachránit Jeffreyho.1.vyd. Praha: Portál, 2002. 166 s. ISBN

80-7178-668-3. Sedmnáctiletý Jeffrey po špatném skoku do bazénu zůstal

ochrnutý od krku dolů, ztratil schopnost bez podpory přístrojů dýchat, užívat

končetiny, ovládat vyměšování. Jakou cenu má pro mladého chlapce život,

který mu za těchto okolností zbývá? Kniha je dramatický deník zachycující

prvních několik dní po úrazu, který změnil život celé rodiny, nesnadné

rozhodování o tom, zda zvolit pasivní euthanasii a co vlastně znamená
zachránit Jeffreyho.

3. Každý běží svou míli. 1. vyd. Praha: Nakladatel Okamžik – sdružení pro
podporu nejen nevidomých, 2003. 105 s. ISBN 80-903247-1-1. Mladý muž
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odvážející dívku z ústavu pro tělesně postižené; chlapec, který špatně vidí a

nepozdraví pana ředitele; žena sedící na stromě uprostřed parku; dívenka,
která má poprvé v životě kamínek v botě - to jsou hrdinové - nehrdinové
příběhů o zdravotním postižení, které napsalo jedenáct autorů s touto osobní

zkušeností. Drobné i delší prózy a trocha poezie jsou doplněny odpověďmi
autorů na otázky související s jejich postižením a tvorbou.

4. BAZIN, Hervé. Vstaň a choď! 1. vyd. Praha: Svoboda, 1981. 207 s.

5. BENEŠ, Vladimír. Naklonovaný náhradník : sci-fi novela. Praha: Pragma,
2000. 150 s. ISBN 80-7205-739-1.

6. DACHSEL, Joachim. Můj bratr osel a já: život s berlemi. 1. vyd. Praha:

Blahoslav Ústředí diakonie a misie církve československé husitské, 1996. 84
s. ISBN 80-7000-006-6.

7. DOMAŃSKA, Anna. Osud je v tvých rukou. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1978.
203 s.

8. JERGL, Ivan. Naděje chodí po špičkách. 1. vyd. Praha: Okamžik, 2005. 141 s.
ISBN 80-903247-8-9.

9. KALABISOVÁ, Jiřina. S kloboukem na nepřítele. 1. vyd. Praha: Okamžik,
2005. 121 s. ISBN 80-903247-7-0.

10. KNITTEL, J. Via mala. Praha: Naše vojsko, 2003, 447 s. ISBN 80-206-06777.

11. LÍBALOVÁ, Zdenka. Mosty. Praha: JANUA, 1998. 39 s. ISBN 80-902370-29.

12. MOURKOVÁ, Jarmila. Darina. Praha: Olympia, 1993. 178 s.

13. MURPHY, Robert Francis. Umlčené tělo. 1. vyd. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2001. 188 s. ISBN 80-85850-98-2.

14. NEUMANNOVÁ, Vendula. Hledat - najít, držet – nepustit. Praha:
WALDPRESS, 2002. 208 s. ISBN 80-903232-0-0.

15. NOUZA, Jan. Rytíři naděje. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1993. 112 s. ISBN 80201-0250-7.

16. PAIVA, Marcelo Rubens. Byl jsem daun! 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1992.
182 s. ISBN 80-204-0248-9

17. PAVLATOVÁ, Eva. Život napodruhé. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment,
1996. 111 s. ISBN 80-7200-075-6.
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18. ROZUM, Vratislav. Tys mne zabil. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 171
s. ISBN 80-202-0675-2.

19. RUCKÁ, Renata. Bestseller o životě. Praha: Nut's Production, 2004. 179 s.
ISBN 80-239-3593-3.

20. SCHMIDTOVÁ, Eva. Doteky naděje. Sborník poezie a prózy tělesně
postižených. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1992. 93 s. ISBN 80-206-0306-9.

21. ŠVIHÁLEK,

Milan.

Štěstí

jménem

Zuzanka:

zpověď

maminky

handicapovaného dítěte. 1. vyd. Šenov u Ostravy: Tilia, 2003. 278 s. ISBN
80-86101-65-7.
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6 Těžká somatická onemocnění

Těžká somatická (tělesná) onemocnění představují pro člověka ohromnou

psychickou zátěž. Tato zátěž ovlivňuje psychiku nemocného a může dokonce změnit
některé vlastnosti osobnosti. Zároveň má psychika velký vliv na průběh nemoci a
některá

somatická

onemocnění

mají

příčinu

právě

v psychice.

Jsou

to

psychosomatická onemocnění. Jejich léčba musí být kombinována s psychoterapií,
aby se odstranila pravá příčina.

Vážné onemocnění vyvolává v člověku různé emoce. Je to silný stresor a

psychosociální zátěž. Zvládání této psychické zátěže se nazývá odborně coping a
probíhá v několika fázích:

1. fáze šoku a popření

2. fáze postupného přijetí skutečnosti

3. fáze smíření s chorobou a jejími důsledky 73

Jednotlivé fáze trvají u každého člověka různě dlouho. Někteří lidé se s nemocí

nesmíří nikdy, a to pak může mít za následek zhoršení průběhu nemoci a depresivní

stavy hraničící s apatií. Poslední fáze smíření s chorobou je důležitá, protože pak
člověk může začít proti ní bojovat.

Nemocný člověk hledá někoho, kdo by mu pomohl. Někdy stačí i psychická

podpora od nejbližšího okolí a rodinných příslušníků, aby došlo ke zlepšení. Pro
zdravé lidi je však kontakt s nemocnými velmi náročný, a to z mnoha důvodů. Je to

pro ně připomínka vlastní zranitelnosti a ohrožení existence. Ještě větší zátěží je pro
rodiče vážné onemocnění dítěte.

„Počáteční uvědomění těžké nemoci může zintensivnit potřebu své chorobě

porozumět. Nemocný začne shánět všechny dostupné informace a hledat řešení své
situace.“74 Biblioterapie tedy může pomoci už od začátku onemocnění a také v celém

průběhu léčby. Nedílnou součástí biblioterapie pro těžce nemocné je diskuze o
přečteném a uvádění informací na pravou míru. Je také třeba dávat pozor, jaké knihy

se nemocnému dávají, aby se jeho zdravotní stav nezhoršil špatně vyloženými

informacemi nebo tragickými konci. Také by se nemocným neměly dávat
pesimisticky laděné knihy.

73
74

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 65
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 65
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Biblioterapie pro těžce nemocné pacienty si zaslouží mnohem podrobnější a

hlubší studium, které by vystačilo na samostatnou práci. Vážných onemocnění

existuje velké množství. Následující rozdělení je pouze orientační a může dál

rozšiřovat o další skupiny a podskupiny např. srdeční onemocnění apod.
V následujících kapitolách se budu věnovat jen některým onemocněním, která však
nelze opominout.

6.1 Neurologická onemocnění

Neurologická onemocnění jsou způsobena organickými poruchami centrální

nervové soustavy (CNS), což znamená poškození nějaké části mozku. Tato
onemocnění často provázejí specifické psychické problémy, které však nejsou
psychickými poruchami, ale jsou odchylkami od normálu. Mezi tyto problémy patří:

poruchy koncentrace, snížená odolnost k zátěži, porucha motoriky, poruchy paměti,
poruchy řeči, náladovost apod.

Do kategorie neurologických onemocnění patří: dětská mozková obrana (DMO),

syndrom hyperaktivity, epilepsie, traumatické poškození mozku, mentální retardace,
demence a autismus. Jejich následky a závažnost postižení, která tato onemocnění
způsobují, závisí na typu onemocnění, na lokalizaci a úrovni poškození mozku, na
věku, kdy k postižení došlo.

Biblioterapie pro pacienty s neurologickým poškozením mozku je u nás

neprobádaná

oblast.

Proto

musíme

vycházet

z obecných

předpokladů.

Z biblioterapeutického hlediska je důležitá míra poškození mozku, protože pokud
nemocný nedokáže udržet pozornost a vnímat čtený text, nemá biblioterapie pro něj
žádný smysl. Avšak může být velmi potřebná pro rodinné příslušníky nemocných.

Z tohoto pohledu může být každé onemocnění bráno jako samostatná skupina vhodná
pro biblioterapii.

6.1.1 Autismus

Autismus je vrozená porucha poznávacích procesů a socializace. Postihuje

přibližně 3-5 dětí z deseti tisíc. Častěji se vyskytuje u chlapců než u dívek. Příčinou
onemocnění je organické poškození mozku.75 V České republice používají odborníci

diagnózu autismu spíše sporadicky. Raději používají termín autistické spektrum
75

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 160
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chování, protože i mezi odborníky panuje nejednotnost v diagnostických kriteriích.

Díky neznalosti problematiky autismu je mnohým autistickým dětem doposud
stanovována chybná diagnóza.

Dětský autismus bývá nejčastěji odhalen mezi 4. a 5. rokem života dítěte, ale

může být diagnostikován již ve 2 letech. Základní symptomy jsou: porucha

socializace, poruchy poznávání, poruchy vývoje řeči, výkyvy v chování (např.
sebepoškozování, autostimulace – točení rukama, apod.). Často bývá dětský autismus

kombinován s mentální retardací. V odborné literatuře se uvádí až 75 % takto
postižených dětí. Na druhou stranu se vyskytují případy mimořádně nadaných
autistických dětí, které vynikaly v jediném oboru např. v hudbě, v matematice apod.76

Porucha socializace se projevuje neschopností navázat sociální vztahy a projevit

emoce. Autistické děti často nerozlišují živé bytosti od neživých, nereagují na běžné

signály, odmítají kontakt s druhou osobou a nedokáží navázat citový vztah. Tím
nejvíce trpí rodiče autistických dětí. Autistické dítě nedokáže přijímat lásku a ani
doteky. Na podněty zvenčí reaguje neadekvátně agresí.

Poruchy myšlení se projevují neschopností koncentrace na více podnětů,

neschopností plánovat nebo vnímat důsledky svého chování. Hůře se učí a nesnáší

změny. Potřebují mít ve všem řád a zachovávají přesné denní rituály. Na každou

změnu reagují úzkostí, kterou vyjadřují agresí nebo autostimulací (neustále opakují
jeden pohyb).

Těžce autistické děti nedokáží komunikovat. Řeč nepoužívají ke komunikaci,

pouze opakují to, co už někdo řekl, aniž by chápaly obsah nebo smysl. Pouze
reprodukují zvuky. Podobně je to i se psaním. Někdy se naučí i číst, ale nechápou
obsah a nedokáží vyprávět.

Výchova autistických dětí je pro rodiče velmi psychicky náročná. A naděje na

zlepšení nejsou moc veliké. V literatuře se uvádí, že „do 6 let věku se zlepší 10-20 %

takto postižených dětí, i v dospělosti zůstává 60 % postižených závislých na rodině
nebo na instituci. I tehdy, když se jejich stav celkově zlepší, často nadále přetrvávají

problémy v komunikaci, emoční chladnost a podivné chování.“77 Důležité je naučit

autistické lidi základním dovednostem, aby se mohli postarat sami o sebe a obsloužit

se. Takto postižení lidé potřebují v dospělosti chráněné bydlení a zaměstnání, pokud
jim to jejich postižení dovolí. Často končí v ústavním zařízení.
76
77

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 163
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. str. 166
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Biblioterapie je určena rodičům, kteří se starají o autistické dítě. Naučná literatura

přináší postupy, jak pečovat o takto postižené dítě a jak ho vzdělávat. Vysvětluje
některé jeho projevy a chování. A v některých případech přináší i naději na zlepšení.

Podobnou formou terapie jsou webové stránky, které se touto tematikou zabývají.
Lidé si jejich prostřednictvím vyměňují zkušenosti a setkávají se.
Webové stránky:


Autismus- tyto stránky obsahují vše o autismu a užitečné odkazy. Dostupné



Dobromysl- autismus – informace o autismu a poradenské centrum. Dostupné

na : www.autismus.cz

na: http://www.dobromysl.cz/diagnozy/autismus.htm

6.1.1.1 BT literatura:

Literatura pro pacienty s autismem musí být vybírána podle jejich mentální

úrovně a věku. Autismus je velmi vážné nevyléčitelné onemocnění a lidí s tímto
onemocněním, kteří jsou schopny vnímat text, je velmi málo. Proto by biblioterapie

měla být zaměřena především na rodinné příslušníky a pečovatele v ústavech. Naučná

literatura přináší základní informace o autismu a postupy, jak s těmito lidmi pracovat.
Příběhy o autistických dětech přináší naději na zlepšení. Vhodná je též relaxační
literatura.

Naučná literatura:

1. HRDLIČKA, Michal – KOMÁREK, Vladimír. Dětský autismus: přehled

současných poznatků. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 206 s. ISBN 80-7178-8139. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a
spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti

autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrnuje i otázky organizace návazné

psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně
svépomocných aktivit a zkušeností rodičů. Kniha je určena jak psychiatrům,
neurologům, pediatrům a dalším zdravotníkům, psychologům, speciálním
pedagogům, tak i rodičům postižených dětí.

2. GILLBERG, Christopher. Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova

a vzdělávání dětí s autismem. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 128 s. ISBN 807178-201-7. Kniha popisuje jak poznat autismus a související postižení,
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typické chování, postupy výchovy, praktická cvičení a překonávání dalších
obtíží spojené s péčí o autistické dítě.

3. SCHOPLER, Eric. Autistické chování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 303 s.

ISBN 80-7178-133-9. Sborník poskytuje podrobnou teoretickou bázi pro
hlubší studium složitého problému dětského autismu. Zároveň dává i

praktické návody na diagnostiku, vytváření psycho-edukačních profilů a

individuálních vzdělávacích a výchovných programů pro děti a dospělé s
autismem. Popsané techniky mohou ale být užitečné i pro odborníky

zabývající se diagnostikou a terapií jiných typů poruch. Kniha je
doporučována jako základní studijní materiál pro pedagogy, psychiatry,
psychology, pediatry, sociální pracovníky, vychovatele a rodiny postižených.

4. DOMAN, Glenn. Jak pečovat o vaše postižené dítě : kniha, která přinesla

naději tisícům dětí. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1997. 306 s. ISBN 80-7198390-X.

5. JELÍNKOVÁ, Miroslava. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha:
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001. 103 s. ISBN 80-7290-042-0.

6. NESNÍDALOVÁ, Růžena. Extrémní osamělost. Autistické projevy u dětí a
"pseudoautismus" dospělých. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1973. 163 s34.

7. PEETERS, Theo. Autismus: od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. 1.
vyd. Praha: Scientia, 1998. 169 s. ISBN 80-7183-114-X.

8. Říčan, Pavel. Dětská klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 398 s.
ISBN 80-7169-168-2 .

9. SCHOPLER, Eric. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje :
výchova a vzdělávání dětí s autismem. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 172 s.
ISBN 80-7178-202-5.

10. VOCILKA, Miroslav. Autismus : [metodická příručka]. Praha: Tech-market,
1996. 116 s. ISBN 80-902134-3-X.

Beletrie:
1.

HADDON, Mark. Podivný příběh se psem. 1. vyd. Praha: Argo, 2003. 175 s.
ISBN 80-7203-541-X. Patnáctiletý autistický chlapec řeší vraždu psa ze

sousedství. Autismus mu brání, aby vnímal život jako ostatní lidé, jejichž
chování ovšem pečlivě sleduje a vtipně komentuje. Díky přísné, až

puntičkářsky přesné logice se jeho úvahy nad činy ostatních podobají bystrým
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glosám a v příběhu, který vypráví nemocí poznamenaný chlapec, se tak
střídají dojemně smutné postřehy s nebezpečně humornými situacemi.

1. KAUFMAN, Barry, Neil. SON-RISE Zázrak pokračuje. Skutečný příběh

vyléčeného chlapce z neléčitelného autismu. Bratislava: Barracuda, 2004. 368
s. ISBN

80-9692-378-1. Son - Rise: Zázrak pokračuje je ohromující a

hluboce dojímavý záznam rozvoje Rauna Kaufmana z nekomunikujícího a
netečného dítěte v aktivního, milujícího mladého muže. První část vypráví

příběh Rauna, který, když mu byl jeden rok, se začal odtahovat od lidského
kontaktu. Diagnóza - autismus - nezvratný, celoživotní stav. Rodiče dva a půl

roku intenzivně pracovali se svým synem, jako průkopníci nové terapie

založené na nepodmíněné lásce a akceptaci. Druhá část prochází Raunovým
překvapivým vývojem a úspěchy od jeho čtyř let. Třetí část vypráví příběhy
pěti dalších typických rodin.

2. WILLIAMS, Donna. Nikdo nikde : nevšední životopis autistické dívky. 1. vyd.
Praha: Svoboda, 1995. 228 s. ISBN 80-205-0462-1 .

6.1.2 Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrana (DMO) je způsobena poškozením centrální nervové

soustavy, které má za následek poruchu hybnosti a motoriky. K tomuto poškození

může dojít před narození, během porodu a také v prvních několika letech života.
Projevuje se kolem 5. roku a zpravidla se v průběhu života zdravotní stav nezhoršuje.
Často také bývá kombinována s nějakou další poruchou např. zraku, sluchu,
s poruchou růstu nebo s mentální retardací.

„Příznaky DMO zahrnují široké spektrum tíže postižení. Nemocný s DMO může

mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, jako je psaní nebo stříhání nůžkami,
může mít obtíže s udržením rovnováhy a s chůzí, může strádat mimovolními pohyby,

jako jsou například kroutivé pohyby rukou nebo vůlí neovladatelné pohyby úst.
Příznaky se liší jedinec od jedince a u téhož nemocného se mohou v průběhu času
různě měnit. Někteří lidé s DMO jsou navíc postiženi dalšími zdravotními problémy

včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes všeobecně vžité
přesvědčení nemusí znamenat diagnóza DMO vždy automaticky těžký handicap.

Zatímco dítě s těžkou formou DMO je mnohdy zcela neschopné chůze a potřebuje
velmi náročnou, komplexní a celoživotní péči, dítě s lehkou formou postižení může
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být jen lehce nemotorné a obejde se bez speciální pomoci. DMO není nakažlivá

(narozdíl od poliomyelitidy, známé též jako dětská obrna) ani dědičná. Přes veškerý
výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence.

Současná medicína přesto nabízí nemocným s DMO pomoc alespoň částečným
mírněním některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení jejich kvality života.“78

Porucha hybnosti není jediné, co dítě s dětskou mozkovou obrnou psychicky

zatěžuje. Velký vliv na psychický vývoj má sociální izolace plynoucí z jeho nemoci.

Tato izolace může u těžkých případů být zaviněna nepohyblivostí nebo také
nadměrnou ochranou ze strany rodičů. Tím, že se děti nedostanou do styku s

ostatními dětmi, může dojít k zpomalenému psychickému vývoji a projevu. Děti pak
nemají

možnost

nasbírat

dostatek

zkušeností

v komunikaci,

v navazování

mezilidských vztahů a v soběstačnosti. Největším přínosem pro většinu dětí s dětskou
mozkovou obrnou je jejich maximální možná integrace do společnosti zdravých dětí a
do normálních škol.
Terapie:

Dětská mozková obrna je nevyléčitelné onemocnění. Často je doprovázena

jinými nepříjemnými nemocemi, které se již úspěšně léčit dají. Lékaři nejdříve musí

tyto přidružené nemoci rozpoznat a na ně se zaměřit. Nelze při tom stanovit nějakou
standardní léčbu, protože každý případ je jiný. O dítě s mozkovou obrnou by se měl

starat celý tým odborníků, ve kterém nesmí chybět neurolog, fyzioterapeut, ortoped,
neurochirurg, logoped, psycholog a speciální pedagog. Nepostradatelná je péče a
pomoc především rodinných příslušníků, pečovatelů a osobních asistentů. „Řada

studií prokazuje, že právě podpora rodiny a motivace nemocného jsou
nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují dosažení dlouhodobých léčebných cílů.“79

Vhodná literatura může zkvalitnit život postiženého. Knihy jsou spojnicí mezi

vnitřním světem a okolím. Jitří fantazii, dovolují identifikaci s vysněným hrdinou,
otevírají obzory a přinášejí poznání. Knihy mohou pomoci bojovat dítěti se
sociální izolací.

Děti s lehkou formou dětské mozkové obrny čtou stejné knihy jako zdravé děti.

Jejich tělesné postižení nemusí být viditelné, takže vyrůstají podobně jako zdravé děti
ŽIVNÝ, Boris. Co je to dětská mozková obrna. Dětská mozková obrna (základní informace pro
nemocné a rodiče dětí s DMO) [on-line]. [cit. 2006-03-23]. Dostupné na:
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.asp?id=156.
79
ŽIVNÝ, Boris. Co je to dětská mozková obrna. Dětská mozková obrna (základní informace pro
nemocné a rodiče dětí s DMO) [on-line]. [cit. 2006-03-23]. Dostupné na:
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.asp?id=156.
78
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jen s malým omezením. Knihy mohou mít velký vliv na rozvoj jejich citového života
a vytváření hodnot.
Webové stránky:


DMO info - Praktické informace o Dětské Mozkové Obrně (DMO)



Portál rodina- přináší informace pro rodiče dětí s dětskou mozkovou obrnou.



6.1.3

http://dmoinfo.org/

http://www.rodina.cz/rubrika/obrna

Klub "DEMKA" Společnost postižených dětskou mozkovou obrnou
v ČR- http://www.braillnet.cz/demka/

BT literatura:

Biblioterapie je pro postižené děti i pro jejich rodiče velmi přínosná. Výběr

vhodných knih se musí řídit podle rozsahu postižení a podle intelektuálních
schopností dítěte. Obecně platí, že děti s těžší formou mozkové obrny mají problémy

s udržením pozornosti a jsou citově labilnější. Pro ně jsou vhodné kratší texty,
povídky a pohádky. Mozková obrna je také často kombinována s mentálním

postižením, které čtení a vnímání textu dost komplikuje. Děti s lehkou formou DMO
čtou to samé, co zdravé děti.

V následujícím seznamu jsou také knihy zabývající se mentální retardací, protože

to je častá přidružená porucha k dětské mozkové obrně. Jinak lidé postižení mentální
retardací mohou tvořit samostatnou cílovou biblioterapeutickou skupinu.
Naučná literatura:

1. KRAUS, Josef. Dětská mozková obrna. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 344 s.

ISBN 80-247-1018-8. Tato moderní podrobná monografie s aktuálními

poznatky z oblasti komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou
vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu odborné literatury. Publikace

svým zaměřením uspokojí nejen lékaře první linie – obvodní pediatry,
neurology – dětské i dospělé, ortopedy a rehabilitační lékaře, ale i

rehabilitační pracovníky, logopedy, speciální pedagogy, sociální pracovníky a
další, včetně rodičů postižených dětí.

2. ŠIŠKA, Jan. Mimořádná dospělost: edukace člověka s mentálním postižením v

období dospělosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 100 s. ISBN 80-246-0992102

4. Publikace je věnována problematice vzdělávání dospělých s mentálním
postižením. V úvodu je vymezen pojem mentální retardace, popsán je
medicínský a sociální model postižení a strategie celoživotního vzdělávání.

Pozornost je dále věnována světu práce a postavení osob s mentální retardací
v tomto světě. Autorka hledá odpovědi na otázky spojené s aktivní formou

podpory mentálně postižených, která respektuje jejich zájmy, potenciální
možnosti a seberealizaci.

3. ŘÍČAN, Pavel. Dětská klinická psychologie. 1. vyd. Praha: Grada, 1995. 398
s.

ISBN

80-7169-168-2.

Kniha

obsahuje

nejdůležitější

oblasti

psychodiagnostiky, psychoterapie a klinického poradenství, a oproti třetímu
vydání se rozrostla o dvě nové kapitoly – jednak o oddíl vztahující se k

poruchám řeči, jednak o téma agresivity v dětském věku. Všechny ostatní
části byly upraveny s ohledem na pokroky oboru a zohledňují současné

výzkumné i klinické trendy. Vzhledem k její srozumitelnosti a přehlednosti z
ní mohou čerpat informace i dětští psychiatři a pediatři, ale i další odborníci a
studenti.

4. BLAŽEK, Bohuslav. Světy postižených: sociální posila v rodinách s mentálně
retardovaným dítětem. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1988. 179 s.

5. ČERNÁ, Marie. Rehabilitace mentálně retardovaných tělesnou výchovou. 1.
vyd. Praha: Evropské inf. středisko pro další vzdělávání učitelů při Univ.
Karlově, 1985. 160 s.

6. ČERVENÁ, Eva. Dopisy Janě : publikace s informacemi pro všechny lidi

pečující o osoby s mentálním postižením. Praha: SPMP OV Praha 5, 2004. 95
s. ISBN 80-239-4593-9.

7. Čtení nejen pro rodiče.1. vyd. Jablonec nad Nisou: Sdružení pro pomoc

mentálně postiženým, Klub pro Downův syndrom, 1998. 32 s. ISBN 80-2383672-2.

8. DOLEJŠÍ, Mojmír. K otázkám psychologie mentální retardace. 2. vyd. Praha:
Avicenum, 1978. 190 s.

9. DOLEJŠÍ, Irena. Vliv rodinného prostředí na vývoj mentálně retardovaného
dítěte - žáka zvláštní školy. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 184 s.

10. JANÍKOVÁ, Monika. Milá maminko, milý tatínku : Downův syndrom - jeden
chromozom navíc. 2.vyd. Praha: Triton, 2000. 30 s. ISBN 80-7254-091-2.
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11. KREJČÍŘOVÁ, Olga. Estetická výchova mentálně retardovaných. 1. vyd.
Olomouc: Netopejr, 1998. 93 s. ISBN 80-86096-12-2.

12. KUČERA, Jiří. Downův syndrom: model a problém. 1. vyd. Praha: Avicenum,
1981. 141 s.

13. LANGER,

Stanislav.

Mentální

retardace

:

etiologie,

diagnostika,

profesiografie, výchova. 3. vyd. Hradec Králové: Kotva, 1996. 273 s. ISBN
80-900254-8-X.

14. MARKOVÁ, Zdeňka. Mentálně postižené dítě v rodině. 1. vyd. Praha: SPN,
1987. 126 s.

15. MÜLLER, Oldřich. Lehká mentální retardace v pedagogickopsychologickém

kontextu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 87 s. ISBN 80-2440207-6.

16. PUESCHEL, Siegfried M. Downův syndrom: pro lepší budoucnost. Praha:
Tech-market, 1997. 131 s. ISBN 80-86114-15-5.

17. SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte,
výchova a vzdělávání, dospělost. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 197 s. ISBN 807178-973-9.

18. SERVÍT, Zdeněk. Nervové záchvaty a epilepsie. 2. vyd. Praha: Avicenum,
1985. 104 s.

19. ŠVARCOVÁ-SLABIKOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova,
sociální péče. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 178 s. ISBN 80-7178-506-7.

20. VALENTA, Milan. První český speciálně pedagogický cestopis, aneb, Péče o
postižené v Holandsku s důrazem na dramaterapii, zvláště pak fenomén
rotterdamského divadla mentálně retardovaných herců. 1. vyd. Olomouc:
Netopejr, 1997. 54 s. ISBN 80-86096-02-5.

Beletrie:

1. MARSHALL, Alan. Už zase skáču přes kaluže. 5. vyd. Praha: Mladá

fronta, 1986. 216 s. Vlastní životopis tělesně postiženého chlapce. Knihou

životního optimismu a víry možno nazvat toto vyprávění o vlastním

dětství pokrokového australského spisovatele, kterého zmrzačila obrna.
Dík vrozené životní energii a láskyplné podpoře rodičů a kamarádů

překonával všechny obtíže a prožil šťastné dětství i vyrostl v muže v
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zajímavém prostředí australského venkova dávno už zmizelé doby, kdy se
"v Austrálii ještě jezdilo na koni".

2. STRUSKOVÁ, Olga. Děti z planety D.S. 1. vyd. Praha: G plus G, 2000.
165 s. ISBN 80-86103-31-5. Příběhy dětí s Downovým syndromem očima

jejích rodičů. Dílo na pomezí krásné literatury, literatury faktu a

odborného pojednání. První tohoto typu na našem knižním trhu.

3. ZUCKOFF, Mitchell. Naia se smí narodit. 1.vyd. Praha: Portál, 2004. 322

s. ISBN 80-7178-827-9. Příběh americké rodiny, která se musí vyrovnat se

skutečností, že dítě, které se po dlouhém očekávání má narodit, je vážně

postižené. V průběhu těhotenství se projevují další zdravotní komplikace,

po porodu začíná boj o život holčičky Naii. Podrobně ji sledujeme až do
jednoho roku života. Epilog ji zachycuje tříletou, kdy rodiče jsou si
naprosto jisti, že postupovali správně, když se rozhodli, že si ji ponechají.

4. HUNT, Nigel. Svět Nigela Hunta = The world of Nigel Hunt : deník
mongoloidního mladíka. 1.vyd. Ústí nad Labem: Albis international, 2001.
46 s. ISBN 80-86067-61-0.

5. JÍLEK, Antonín. Pán s jedním zubem : příběhy mentálně postižených

chlapců a jejich chybujícího, ne-li neschopného vychovatele. 1. vyd.
Praha: Nová Inspirace, 1992. 92 s. ISBN 80-901286-2-9.

6. KOVAČ, Jaroslav. Hledání. 1. vyd. Ostrava : Sfinga, 1995 . 26 s.

7. ORJASAETER, Tordis. Můj mlčenlivý syn. Praha: Albatros, 1991. 63 s.
ISBN 80-00-00355-4.

8. PUESCHEL, Siegfried M. My son Chris = Můj syn Chris. Jablonec nad
Nisou: SPMP, 1999, 8 s. ISBN 80-238-5722-3.

9. ŠEDÝ, Jiří. Trochu něhy. Jablonec nad Nisou: Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým ČR, sekce Downův syndrom, 2000. 15 s. ISBN 80238-7143-9.

6.2 Onkologická onemocnění

Onkologické onemocnění neboli rakovina je jedno z nejobávanějších onemocnění

vůbec. Zatím na léčbu rakoviny neexistuje stoprocentně úspěšný lék. Někteří lidé se

vyléčí a jiní bohužel ne. Nevyzpytatelnost rakoviny spočívá v tom, že nikdo neví,

jaký bude mít v konkrétním případě průběh a koho postihne. Zhoubné bujení se může
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léčbou zastavit, ale může se zas po nějakém čase vrátit. Samotná léčba je velmi
fyzicky i psychicky náročná. A má velmi nepříjemné vedlejší účinky.

„Jako rakovinu označujeme skupinu nemocí, které se vyznačují nekontrolovaným

buněčným dělením a schopností těchto rychle se dělících buněk napadat jiné tkáně a

rozšiřovat se do jiných části těla, tzv. metastáze. Ke vzniku rakoviny dochází tehdy,

když je genetickými nebo environmentálními faktory poškozena DNA takovým
způsobem, že dojde k deregulaci buněčného dělení. Když jsou normální buňky

poškozené nebo staré, spustí program kontrolované buněčné smrti, tzv. apoptózu;
rakovinové buňky se však dokáží apoptóze vyhnout.

Buněčné dělení (proliferace) je běžný fyziologický proces, ke kterému dochází

neustále téměř ve všech tkáních, například po úrazu, během imunitní reakce, nebo v
průběhu výměny buněk, které odumřely nebo byly vyloučeny pro přílišné opotřebení

(v tkáních jako je kůže nebo sliznice trávicího traktu). Za normálních okolností je

rovnováha mezi buněčným dělením a buněčnou smrtí pevně regulována tak, aby byla

zajištěna integrita orgánů a tkání. Mutace vedoucí k rakovině způsobují narušení této
rovnováhy.

Nekontrolované a často velmi rychlé a nepřesné dělení buněk může vést buď k

nádoru (tumoru) benignímu (nezhoubnému) nebo k malignímu (zhoubnému) nádoru.
Benigní tumory nemají schopnost metastázovat, tj. nerozšiřují se do jiných částí těla a

nejsou tak životu nebezpečné. Maligní tumory tuto schopnost mají a proto jsou velmi

nebezpečné.“80 Nejčastějšími způsoby léčby jsou chirurgické zákroky, ozařování a
chemoterapie. Dále je důležitý zdravý životní stylu a všestranná psychologická
pomoc.

Rakovina převrátí člověku život naruby. Je to obrovská psychická zátěž pro

nemocného a pro celou jeho rodinu. Přitom psychická vyrovnanost hraje důležitou

roli v boji proti rakovině. Nemocný člověk by se ve svém vlastním zájmu neměl bát o
své nemoci mluvit. Měl by se naučit ventilovat své pocity a také hovořit o tom, co ho
čeká v souvislosti s léčbou a jaké následky bude mít. Často se stává, že pacienti
s rakovinou tají svou diagnózu před rodinou a také před sebou samým. To však
vyvolává řadu komplikací s léčbou, která pak neproběhne tak jak má.

Někteří lidé se rakoviny tak obávají, že o ní odmítají mluvit a dokonce o ní

nechtějí ani slyšet, protože jim připomíná vlastní zranitelnost a bezbrannost před
Rakovina. Wikipedie [databáze on-line]. Poslední akt. 16. 03. 2006 [cit. 2006-03-28]. Dostupné na:
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rakovina&oldid=406429
80
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touto nemocí. Onkologický pacient by měl svou rodinu a přátele informovat, aby se

mu dostalo dostatečné psychické a emoční podpory, protože boj s rakovinou
představuje jednu z největších psychických zátěží v životě. Když se nemocný dokáže
srovnat se svou nemocí vyrovnat, má mnohem větší šanci na uzdravení. Hlavně nesmí
ztratit naději.
Terapie:

Kromě klasické somatické léčby je vhodné zapojit do léčebného procesu

psychoterapii. Jednou z forem psychoterapie jsou rozhovory s ošetřujícím lékařem.

Pacienti během těchto rozhovorů získávají potřebné informace o své nemoci a o
následující léčbě. Pouze lékař dokáže poskytnout přesné informace o konkrétním

případu. Tyto rozhovory mají velký terapeutický účinek, protože snižují nejistotu a
zároveň se pacient může dopředu psychicky připravit na zákroky, které ho čekají.
Také se učí o své nemoci mluvit, a tím se s ní postupně vyrovnává. Někteří lidé se
často bojí lékařů zeptat na informace, které je zajímají. Tím se však u nich prohlubuje
nejistota a strach plynoucí z nevědomosti.

Dalšími důležitými zdroji informací pro nemocné jsou knihovny, pobočky Ligy

proti rakovině, svépomocné skupiny a onkologická pracoviště. Svépomocné skupiny
mají silný terapeutický účinek, protože pacienti se setkávají s podobně postiženými
lidmi, kteří mají podobné problémy jako oni. „Svépomocné skupiny jsou místem, kde
lze vyjádřit všechny pocity, jimiž nemusí nemocný zatěžovat vlastní rodinu a blízké

osoby (kterým oni stejně nemohou porozumět), může také dát průchod skrytým

emocím bez obavy, že ohrozí existující a fungující vztahy.“81 Z podobných osudů
mohou nemocní čerpat sílu a naději. Mohou se navzájem podporovat a učit se novým
dovednostem.

Biblioterapie je nedílnou součástí léčby. V prvních fázích onemocnění přináší

především potřebné informace prostřednictvím knih a také Internetu. Existuje řada

webových stránek a portálů, které se věnují psychické a sociální podpoře pacientům
s rakovinou. Později během hospitalizace v nemocnici pomáhají knihy trávit volný
čas a mohou také pozitivně ovlivnit průběh léčby. Příběhy lidí, kteří se uzdravili,
dodávají sílu a naději.

CHOVANCOVÁ, Zdeňka – VAŠKOVÁ, Jana. Diagnóza nádor a co dál…Průvodce životem
nemocného rakovinou. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. str. 37
81
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WWW stránky:

Na Internetu existuje mnoho stránek o rakovině. Vybrala jsem z mého pohledu ty
nejpřínosnější.


Rakovina – webové stránky o rakovině prsu, tlustého střeva, plic, varlat,



Boj proti rakovině – mimo jiné obsahuje příběhy lidí, kteří onemocněli





kůže. http://rakovina.webpark.cz/?X

rakovinou. http://rakovina.xf.cz/index.htm

Prameny zdraví – portál o zdraví, určený pro odborníky i laickou veřejnost.
Obsahuje

nejnovější

poznatky

http://www.pramenyzdravi.cz/?r=56

z medicíny.

Dostupné

na:

MAMMA HELP – Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu.
Dostupné na: www.mammahelp.cz

6.2.1 BT literatura:

Biblioterapeutický seznam doporučených knih by měl obsahovat především

naučnou literaturu a literaturu s identifikační funkcí. Měly by to být knihy pozitivně

laděné a s dobrým koncem. Také je vhodná oddychová literatura všech žánrů, kromě

příliš naturalisticky líčených knih jako jsou horory, těžké psychologické romány

apod. Přílišné napětí a drsné scény by mohli zhoršit pacientův zdravotní stav.
Doporučovány bývají knihy zajímavé, humorné, pohodové, dobrodružné, cestopisné a
historické. Preferovány také bývají knihy kratšího rozsahu jako povídky, pohádky,
básně, fejetony. Přesto bych se delší románům nevyhýbala, pokud pacienta neunavují.

Výběr knih by se měl nechat na samotném pacientovi. Jedná se o biblioterapii

individuální a diskuze o přečteném není nutná. Pouze u naučné a odborné literatury je

důležité, aby lékař či psycholog uváděl poznatky z knih na pravou míru. Rozhovor o
této literatuře může mít velký terapeutický účinek a zároveň zabrání špatnému
výkladu, který by mohl vést ke zhoršení zdravotního stavu a vzniku depresí.
Naučná literatura:

1. CHOVANCOVÁ, Zdeňka – VAŠKOVÁ, Jana. Diagnóza nádor a co
dál…Průvodce životem nemocného rakovinou. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 1998. 104 s. ISBN 80-7169-668-4. Kniha je příručka pro pacienty

s onkologickým onemocněním. Jednoduše a stručně vysvětluje, co tato
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onemocnění přináší a jak ho psychicky zvládnout. Je určena pacientů,
rodinným příslušníkům a zdravotnickému personálu.

2. NOVOTNÝ, Jan – KLEIBL, Zdeněk. Dědičně

podmíněná nádorová

onemocnění prsu a vaječníků - Genetické testování: jeho provedení a význam

pro testované. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 24 s. ISBN: 80-7254-417-9.
Příručka se snaží odpovědět na všechny otázky, které ošetřující lékaři v
ordinacích od svých pacientek slýchají.

3. KOUTECKÝ, Josef - CHÁŇOVÁ, Markéta. Děti s nádorovým onemocněním

: rady rodičům. I. 1.vyd. V Praze: Triton, 2003. 215 s. ISBN 80-7254-332-6.
Autoři této publikace proto předkládají všem laikům, především však

rodičům, stručné poučení o nádorových chorobách dětí a mladistvých, o jejich
diagnostice a léčbě. Nabízejí i základní rady pro konkrétní situace. Jejich

záměr se zrodil z přesvědčení, že jen důkladná znalost „nepřítele“, v tomto
případě vážného onemocnění, a základních metod „boje“ s ním může vést i v
laické rovině k vítězství.82

4. ABRAHÁMOVÁ, Jitka. Rakovina prsu. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. 37 s.
ISBN 80-7254-136-6.

5. ABRAHÁMOVÁ, Jitka. Rady ženám po operaci prsu. 1. vyd. Praha: Státní
zdravotní ústav, 1997. 15 s. ISBN 80-7071-072-1.

6. ABRAHÁMOVÁ, Jitka. Nádory varlat. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 32 s.
ISBN: 80-7254-135-8.

7. ABRAHÁMOVÁ, Jitka - BOUBLÍKOVÁ, Ludmila -

KORDÍKOVÁ,

Drahomíra. Rakovina tlustého střeva a konečníku. 2. vyd. Praha: Triton, 2001.
20 s. ISBN 80-7254-204-4.

8. DOSTÁLOVÁ, Olga. Psychoterapeutický přístup k onkologicky nemocným.
Praha: Avicenum, 1986.

9. DOSTÁLOVÁ, Olga. Jak vzdorovat rakovině. Praha. Grada, 1993. 205 s.
ISBN 80-7169-040-6.

10. DIENSTBIER, Zdeněk. Co bychom měli vědět o rakovině. Praha: Liga proti
rakovině, 2000. 52 s. ISBN 80-238-6203-0.

11. DIENSTBIER, Zdeněk. Předcházíme rakovině. 1. vyd. Praha: Computer
Press, 2001. 105 s. ISBN 80-7226-375-7.

Triton-books. Děti s nádorovým onemocněním : rady rodičům [on-line]. [cit. 2006-04-2]. Dostupné
na: http://www.triton-books.cz/book.asp?bookid=67.
82
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12. FREJ, David. Detoxikace těla a mysli. 1. vyd. Praha: Triton, 2004. 144 s.
ISBN 80-7254-546-9.

13. GAWLER, Ian. Nad rakovinou můžeš zvítězit. Prevence a péče. 1. vyd.
Jihlava: Nakl. Pavly Momčilové, 1993. 227 s. ISBN 80-901137-0-2.

14. HEŘT, Jiří. Alternativní medicína - možnosti a rizika. Praha: Grada, 1995. 207
s. ISBN 80-7169-151-8.

15. HOCMAN, G. Stravou proti rakovině. 2. vyd. Praha: Avicenum. 115 s.

16. JAROLÍM, Ladislav. Karcinom prostaty. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. 48 s.
ISBN 80-7254-132-3.

17. KOUKOLÍK, František. O nemocech a lidech. 1. vyd. Praha: Makropulos,
1998. 367 s. ISBN 80- 86003-14-0.

18. KOUTECKÝ, Josef. Nevhodné slovo rakovina: pověry a skutečnosti o

onkologických onemocněních. 1. vyd. Praha: Makropulos, 1999. 143 s. ISBN
80-86003-29-9.

19. KOUTECKÝ, Josef. Klinická onkologie. Praha: Avicenum, 1989.

20. KOUTECKÝ, Josef . Nádorová onemocnění dětí a mladistvých. 1. vyd. Praha:
Karolinum, 1997. 220 s. ISBN 80-7184-246-X.

21. KOUTECKÝ, Josef - KABÍČKOVÁ, Edita. Dětská onkologie pro praxi. 1.
vyd. Praha: Triton, 2002. 179 s. ISBN 80-7254-288-5.

22. LIŠČÁK, Roman – LIŠČÁKOVÁ, Hana. Radiochirurgická léčba neurinomu

akustiku pomocí gama nože - Informace pro pacienty. Praha: Triton, 2000. 64
s. ISBN 80-7254-107-2.

23. MCKAYOVÁ, Judith - HIRANOOVÁ, Nancee. Jak přežít chemoterapii a
ozařování. Praha: Triton, 2005. 206 s. ISBN 80-7254-542-6.

24. SLAVÍČEK, Aleš. Operace hrtanu. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. 56 s. ISBN
80-7254-130-7.

25. VLADYKA, Vilibald. Léčení gama nožem u adenomů hypofýzy - Informace
pro pacienty. Praha: Triton, 2000. 24 s. ISBN: 80-7254-108-0

26. VODVÁŘKA, Pavel. Třiadvacet dialogů o rakovině. 1. vyd. Praha: Galén,
2001. 337 s. ISBN 80-7262-086-X.

Beletrie:

1. MÝLEK, Rudolf. Já a Bes. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 108 s. ISBN 807254-333-4. Tato autobiografická kniha je chronologickým záznamem
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niterných zážitků a vzpomínek na autorův vítězný boj s rakovinou, kterou
nazývá Bes. Vážné téma je odlehčeno happy-endem i humorným stylem

vyprávění, kdy autor a Bes střídavě ze svého úhlu pohledu glosují koloběh
rutinních vyšetření, banálních terapeutických procedur a dalších náležitostí
boje o život.

2. NIELSEN, Jerri. V ledovém zajetí : příběh ženy a jejího neuvěřitelného boje s

rakovinou na jižním pólu. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2001. 315 s. ISBN 80242-0600-5. Osud lékařky J. Nielssenové sledoval v roce 1999 celý svět. Tři
měsíce si na jižním pólu sama léčila rakovinný nádor, než mohla být

dopravena do USA. Svůj příběh zachytila v této strhující knize, která se stala
světovým bestsellerem.

3. VOJÁČKOVÁ, Zdeňka. Kromě prsu mi nic nechybí. 1. vyd. Praha: Triton,
2003. 77 s. ISBN 80-7254-354-7. Autorka popisuje vliv závažné diagnózy a
náročné dlouhodobé terapie na mezilidské vztahy a způsob života. Nejsilnější

emoce a zážitky při tom ventiluje ve verších. Její metodu překonávání fyzické

bolesti i občasné skepse pomocí vytrvalosti, optimismu, úsměvu, přiměřené
aktivity a pochopení pro druhé lze snadno aplikovat na zvládání jakýchkoliv
stresových situací. V tom zároveň spočívá největší přínos této útlé knížky.

4. ARMSTRONG, L. Návrat do života. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 237 s.
ISBN 80-7254-257-5.

5. ATWOODOVÁ, Margaret. Ublížení na těle. 1. vyd. Praha: Odeon, 1989. 264
s. ISBN 80-207-0492-2.

6. HAŠKOVÁ, Jaroslava. Nikdy se nevzdávej, aneb, Život a rakovina mýma
očima. Plzeň: Gestel, 2001. 111 s. ISBN 80-238-8045-4.

7. HAY, L. L. Miluj svůj život. Olomouc: Votobia, 1994. 220 s. ISBN 8085619-51-2.

8. KUSHNER, H. S. Když se zlé věci stávají dobrým lidem. 2. vyd. Praha:
Portál, 1999. 143 s. ISBN 80- 7178-321-8.

9. LORIOT, N. Nejcennější co mám. Praha : Mladá fronta, 1982. 174 s.

10. LEWIS, C. S. Svědectví o zármutku.1. vyd. Praha: Návrat domů, 1995. 60 s.
ISBN 80-85495- 55-4.

11. MACHÁLKOVÁ, Marie. Můj příběh. 1.vyd. Praha: Sdružení pacientek s
nádorovým onemocněním prsu Mamma HELP v nakl. Najáda, 2001. 88 s.
ISBN 80-85632-38-1.
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12. MCFARLAND, J.R. Od té doby, co mám rakovinu. Úvahy pro lidi nemocné
rakovinou a pro ty, kteří je milují. 1. vyd. Praha: Talpress, 1996. 269 s. ISBN
80-85609-64-9.

13. RŮŽIČKOVÁ, Helena. Deník mezi životem a smrtí. I.-III. 1. souhrnné vyd.
Praha: Formát, 2003. 356 s. ISBN 80-86718-19-0.

14. SACKS, O. Na čem si stojím…. 1. vyd. Praha: Makropulos, 1997. 228 s.
ISBN 80- 86003-11-6.

15. WEBER, W. Umění žít s rakovinou. 1. vyd. Plzeň: Mustang, 1996. 147 s.
ISBN 80-7191-090-2.

16. ZACHERTOVY, CH. a I. Setkáme se opět v ráji. Brno: MOBA, 1994. 165 s.
ISBN 80-7173-372-5.

6.3 AIDS – syndrom získaného selhání imunity

AIDS je nevyléčitelné smrtelné onemocnění, které má v současné době už

miliony

obětí. Epidemie už dávno přerostla v pandemii. V roce 2005 byl počet

nakažených lidí virem HIV na celém světě odhadnut přes 40,3 miliony lidí. Z toho
přes 2 miliony dětí. Denně se nakazí 14 000 lidí na celém světě. Z toho 95 % tvoří
lidé z rozvojových zemí.83

Přestože se onemocnění AIDS objevilo až v druhé 20. stol., nákaza se rozšířila

obrovskou rychlostí především v rozvojových zemích Afriky, kde k šíření viru HIV

dopomáhá tamní životní styl: mnohoženství a častá mužská promiskuita. V těžkých
životních podmínkách se vir šíří mnohem rychleji. Děti už se rodí infikované a léky

jsou téměř nedostupné. U nakažených lidí bez lékařské péče se AIDS projeví naplno
už velmi brzy a končí smrtí.

V 80. letech 20. století byl AIDS považován za onemocnění homosexuálů.

Dokonce byl nazýván jako „mor homosexuálů“, protože první případy AIDS se
objevily u homosexuálů. V průběhu několika let se však ukázalo, že toto tvrzení bylo

zcestné. Nakazit se mohl kdokoli, kdo měl pohlavní styk s nakaženým člověkem. Co
je to AIDS? AIDS označuje soubor nemocí způsobených zničením imunitního
systému virem HIV. Tento virus se vyskytuje v sekretech pohlavního ústrojí a v krvi.

Světové údaje o výskytu HIV, AIDS [on-line]. Poslední akt. prosinec 2005 [cit. 2006-03-25].
Dostupné na : http://www.aids-hiv.cz/udajesvet.htm.
83
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Přenáší se pohlavním stykem, sdílením injekčních jehel u narkomanů, porodem od
infikované matky a v ojedinělých případech infikovanou transfúzí.

„AIDS je výsledkem postupné destrukce imunitního systému virem HIV. Virus

HIV je záludný, protože napadá samotné řídicí centrum imunitního systému, tedy T4

lymfocyty, a ochromí obranu organismu ještě dříve, než se stačí zformovat k boji.
Destrukce imunitního systému způsobí, že se organismus pacienta není schopný

bránit běžným infekcím a některým nádorovým onemocněním.“84 Pacienti v poslední
stadiu nemoci umírají na běžně léčitelné nemoci, jako je chřipka, zápal plic, různé
plísně apod.

Zkratka AIDS znamená:





Acquired – získaný, způsobený virem, kterým se pacient během života

nakazil

Immune Deficiency – selhání obranyschopnosti, velké oslabení
imunitního systému

Syndrome – syndrom, kombinace příznaků a projevů typických pro určité
onemocnění

Do deseti až patnácti let po nakažení virem HIV se u infikovaných osob zhroutí

imunitní systém a rozvinou se hlavní příznaky onemocnění AIDS. U převážné většiny

pacientů s AIDS se v průběhu onemocnění projeví i závažné neurologické problémy:

výpadky paměti, zhoršenou koordinaci projevů, zhoršení zraku a psychotické
chování. V dnešní době zatím neexistuje lék, který by dokázal zničit virus HIV.

Pacientům jsou podávány léky, které brzdí jeho průběh,podporují imunitní systém a
zlepšují částečně zdravotní stav. Tyto léky v kombinaci se zdravým životním stylem
dokáží oddálit konec až o několik desítek let.

Pro každého člověka je psychicky náročné zjištění, že je vážně nemocen. Skoro

vždy je alespoň malá naděje na vyléčení. U onemocnění AIDS musí pacient doufat
v rychlý pokrok vědy, protože dostupnými prostředky nad ním dosud nelze zvítězit.
První zjištění, že je nakažen virem HIV, představuje obrovský psychický šok, který
radikálně změní celý pacientův život. Psychický stav pacienta se v průběhu nemoci
ještě zhorší, protože léčba je strastiplná a zdlouhavá. Když virus HIV zničí imunitní

systém, propukne AIDS naplno. Každé banální onemocnění jako rýma může mít
smrtelné následky. To sebou nese i sociální důsledky, které nepříznivě ovlivňují
MONTAGNIER, L. a kol. AIDS - Fakta, naděje. Léčba infekce HIV a AIDS [on-line]. [cit. 2006-0325]. Dostupné na: http://aids.alms.cz/aids/aidsfakt/index.htm.
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pacientův život. Pacient musí ze zdravotních důvodů opustit zaměstnání, a tím se

dostává do obtížné finanční situace. Nemoc ho postupně izoluje od okolí. „V
pozdějších stádiích AIDS může dojít i k postižení nervového systému a pacient už

není schopen ani běžných každodenních činností. Potřebuje pomoci s vařením,

nákupy, oblékáním a osobní hygienou. Toto vše přispívá k sociální izolaci pacienta za
stavu, kdy je čím dál více závislý na pomoci jiných lidí. Naštěstí často zjišťujeme, že

nejvíce postižení jedinci (homosexuálové, toxikomani) dnes snáze navazují rodinné
vztahy, k jejichž přerušení došlo často kvůli jejich způsobu života.“85

Postoj společnosti vůči lidem s AIDS se díky informační osvětě zlepšil. V 80.

letech převládal převážně v USA panický strach. Lidé nevěděli, jak se nemoc přenáší,

i když to věděli, tak se i přesto obávali nákazy. Naprosto odmítali jakýkoli styk
s nakaženými lidmi. Rodiče odmítali pouštět své děti do školy, pokud tam chodilo
nakažené dítě. Dnes se situace trochu zlepšila, ale strach z AIDS byl a bohužel stále
je příčinou mnoha diskriminací.
Terapie:

Lidé nakažení virem HIV se potřebují především dostatek informací o tomto

onemocnění a musí se naučit s tím žít. Psychicky by se měly připravit na to, že se
jejich zdravotní stav bude zhoršovat. Ale také by se neměly vzdávat naděje, že bude
objeven účinný lék, který jim pomůže. Pacienti v pokročilých stádiích HIV a AIDS

potřebují především psychickou pomoc. Potřebují podpořit a fyzicky pomoci od
všech, kdo se o ně starají, ať už jsou to rodinní příslušníci nebo lékaři a zdravotnický
personál.

K navození psychické pohody může znatelně pomoci biblioterapie, pokud to

ovšem zdravotní stav pacienta dovolí. Literatura pomůže pacientovi zapomenout na
svůj aktuální stav a zlepší mu náladu. V případě nutné hospitalizace může kniha
znamenat most mezi cizím nemocničním prostředím a domovem.
WWW stránky:





Server AIDS – poskytuje základní informace o AIDS. Dostupné na:

http://aids.alms.cz/aids/default.asp

AIDS – HIV : - webové stránky Národního programu boje proti AIDS v
České republice. Dostupné na: http://www.aids-hiv.cz/

Helpline AIDS- linka pomoci pro lidhttp://www.helplineaids.cz/

MONTAGNIER, L. a kol. AIDS - Fakta, naděje. Léčba infekce HIV a AIDS [on-line]. [cit. 200603-25]. Dostupné na: http://aids.alms.cz/aids/aidsfakt/index.htm.
85

114



Odkazy na světová centra o AIDS- http://www.aids-hiv.cz/zajem.htm

6.3.1 BT literatura:

Biblioterapie pro lidi nakažené virem HIV a nemocné s AIDS by měla mýt

především informační charakter, aby věděli, co je čeká a jaké jsou léčebné postupy.

Příběhy lidí se stejným onemocněním mohou pomoci zlepšit psychický stav pacientů.
Relaxační literatura pomáhá zapomenout na aktuální bolesti.

U této skupiny je nejdůležitější především naučná literatura, protože pomáhá

v šíření prevence proti tomuto onemocnění. V současné době se o AIDS hodně hovoří

a publikuje. Mladí lidé se o tyto materiály zajímají, a proto by měly být tyto
informace široce dostupné.
Naučná literatura:

1. CONNOR, Steve. Ztracená imunita : AIDS. 1. vyd. Praha: Panorama, 1991.
309 s. ISBN 80-7038-209-0. Kniha poskytuje základní informace o viru HIV

a onemocnění AIDS. Mapuje především oblast USA a část Evropy. Některá
data v knize jsou již zastaralá, ale přesto kniha poskytuje podrobné informace
o začátcích výzkumu onemocnění AIDS.

2. JEDLIČKA, Jaroslav. Pozitivní život, neboli, Jak žít s virem a vírou. 1. vyd.

Praha: Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc

a firmou GlaxoSmithKline, 2002. 143 s. ISBN 80-7071-204-X. Informace pro
HIV pozitivní osoby, jejich rodiny a zkrátka pro všechny, kterým virus HIV a
onemocnění AIDS zasáhl do života.

3. MONTAGNIER, Luc. AIDS : fakta – naděje. 2. čes. vyd. Praha: Nadace pro
život: Centrum preventivního lékařství 3. LF UK : Státní zdravotní ústav,
1996. 68 s. ISBN 80-7071-051-9. Přehledná publikace, která jednoduchým a

názorným způsobem vysvětluje vše o onemocnění AIDS, viru HIV, jeho
přenosu a šíření. Kniha je určena pro všechny: od odborníků až po mládež
v rámci prevence. Poskytuje také informace pro infikované osoby a jejich
blízké.

4. ANGUS, Stuart. Sex, AIDS, vztahy. 1. vyd. Albrechtice: Křesťanský život ,
1995. ISBN 80-7112-024-3.

5. HAY, Louise L. Limitní situace. Olomouc: Votobia, 1994. 263 s. ISBN 8085885-11-5.
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6. HOLUB, Jiří. AIDS a my aneb Co je třeba vědět o AIDS. Praha: Grada, 1993.
141 s. ISBN 80-7169-068-6.

7. JOYEUX, Henri. City, sexualita, AIDS. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. 73 s.
ISBN 80-7178-489-3.

8. PROCHÁZKA, Ivo. Co je AIDS a virus HIV?. 1. vyd. Praha: Národní
centrum podpory zdraví, 1995. 56 s.

9. SONTAG, Susan. Nemoc jako metafora. AIDS a jeho metafory. 1. vyd. Praha:
Mladá fronta, 1997. 171 s. ISBN 80-204-0587-9.

10. RYAN, Frank. Viry - hrozba našeho času : po stopách nových vražedných

nemocí od současnosti do budoucnosti. Praha: Práh, 1998. 388 s. ISBN 8085809-67-2.

11. ROZSYPAL, Hanuš. AIDS - klinický obraz a léčba. 1. vyd. Praha: Maxdorf,
1998. 236 s. ISBN 80-85800-92-6.

Beletrie:

1. COLLARD, Cyril. Noci šelem. 1. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 139 s.
ISBN 80-205-0385-4. Kniha, která v roce 1987 svou otevřeností vyvolala

skandál v celé Francii. Poprvé si někdo dovolil otevřeně napsat, jaké to je žít s

AIDS. Svým vyprávěním autor prolomil všechna tabu, která do té doby o
AIDS ve Francii existovala. Podle této knihy byl natočen film, který autor sám

režíroval a zahrál si hlavní roli. Vypovídá o jeho lásce k ženám i k mužům, o
dospívání, životních pochybnostech, o strachu ze smrti, ale především o chuti

žít, o vášni, o lásce, o tom, co si člověk začne uvědomovat, až když ví, co
všechno může každým okamžikem ztratit.

2. AROLD, Marliese. Já chci přece žít!: Naďa je HIV pozitivní. Plzeň: NAVA,
2001. 136 s. ISBN 80-7211-093-4. Příběh mladé dívky, která se nakazila
virem HIV.

3. DAVIS, Christopher. Philadelphia. Praha: Mht, 1994. 203 s. ISBN 80-8586103-8. Napsáno podle scénáře Rona Nyswanera. Světoznámí příběh mladého
právníka, kterého vyhodili z práce kvůli jeho onemocnění AIDS a sexuální
orientaci. On se však nevzdal a bývalé zaměstnavatele zažaloval.

4. BRZEK, Antonín. Třetí pohlaví?. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1992. 124 s.
ISBN 80-85526-03-4.
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5. GUDUEL, Anne. Život pozpátku. 1. vyd. Praha: Albatros, 1996. 114 s. ISBN
80-00-00474-7.

6. GUIBERT, Hervé. Příteli, který mi nezachránil život. 1. vyd. Praha: Tichá
Byzanc, 1997. 342 s. ISBN 80-902034-6-9.

7. HÜSCH, Tim. Záležitost čistě chlapecká. 1.vyd. Plzeň: NAVA, 2004. 207 s.
ISBN 80-7211-177-9.

8. KOMENDOVÁ, Jitka. Philadelphia po česku, aneb, Pod hrozbou AIDS. 1.
vyd. Praha: Erika, 2001. 116 s. ISBN 80-7190-517-8.

9. KURAS, Benjamin. Deník viruse AIDSU : extraterestriální novela. 1. vyd.
Praha: Evropský literární klub, 2001. 100 s. ISBN 80-86316-15-7.

10. SKY, Rick. Život Freddie Mercuryho: The Show Must Go On. 1. vyd. Praha:
Premiéra, 1992. 109 s. ISBN 80-85479-14-1.

11. ZAVADILOVÁ, Lucie. Jsem HIV-pozitivní, aneb, Já neumírám, já žiji.
1.vyd. Praha: Grada, 2000. 96 s. ISBN 80-7169-808-3.
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Smrt a umírání

Téma smrti a umírání je v naší společnosti opomíjeno, přestože je smrt nedílnou

součástí našeho života. Každý člověk se musí několikrát za život vyrovnat se smrtí
blízké osoby a také se musí vyrovnat se svou vlastní smrtelností. V dnešní moderní

době je to mnoho lidí velice obtížné. V dřívějších dobách i dnes pomáhalo a pomáhá

lidem vyrovnat se se smrtí náboženství. Víra v posmrtný život zmírňuje psychické

trauma ze ztráty někoho blízkého či z vidiny vlastní smrti. Role víry je v životě
člověka nepostradatelná a přitom se nemusí jednat přímo o náboženství. Jsem
přesvědčena, že také ateisté v něco věří. Víra v posmrtný život člověka posiluje a
zmírňuje strach. Často toto téma bývá bagatelizováno a zlehčováno. Ale kdo může
odpovědně říci, že po smrti už nic není.

Smrt a umírání má obrovský vliv na psychiku a zdravotní stav člověka. Přesto až

do 60. let 20. století se touto problematikou téměř nikdo nezabýval. „To se týkalo
nejen všeobecné veřejnosti, ale i vědců a profesionálů z oborů, které by se o to měly
zajímat, například lékařství, psychiatrie, psychologie, antropologie, filosofie a
teologie. Jediným logickým vysvětlením pro tento jev je masivní popírání smrti a
psychologická represe v celé této oblasti.“86 Bohužel popírání vlastní smrtelnosti a
zranitelnosti je stále běžné. Člověk se jím chrání před bolestí a zármutkem.

Problematikou smrti a umírání se dnes zabývá řada věd např. thanatologie, což je

nauka o smrti a umírání. Také paliativní medicína, která se zabývá umíráním a
poskytováním péče umírajícím. Psychiatři a psychologové se zabývají především

zmírnění traumatu ze ztráty blízké osoby u lidí, kteří to sami nezvládli a rozvinulo se
u nich duševní onemocnění.
Umírání a smrt

Snad každý člověk někdy myslí na svou vlastní smrt. Představuje si, jaké to asi

bude až zemře. Víra posmrtný život dává člověku alespoň naději, že smrtí jeho
existence nekončí. Tato víra snižuje strach ze smrti. Ovšem v dnešní době tato víra
není moc podporována. Přesto se v médiích a knihách objevují výpovědi lidí, kteří

přežili klinickou smrt a kteří popisují své zážitky z „druhého břehu“. Je však otázka,
zda se tomu dá věřit.

GROF, Stanislav. Smrt a umírání. Psychologické, filosofické a duchovní aspekty [on-line]. [cit.
2006-04-04]. Dostupné na: http://www.baraka.cz/baraka/Baraka/b_4/b_4_smrt_a_umirani.html.
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Jak a kde lidé umírají? Mnoho lidí umírá o samotě. Je to dáno tím, že v dnešní

době převážná část starých lidí žije osaměle. Mohou k tomu mít různé důvody např.
se nechtějí stěhovat za svými potomky, nemají prostředky na domov důchodců, chtějí

umřít doma apod. Mnoho lidí umírá v nemocnicích po nemoci, po úrazu nebo stářím.
Také existují hospicová zařízení, která se starají o nemocné lidi až do jejich smrti.
Smrt blízké osoby

Smrt blízké osoby je vždy psychicky náročná a bolestivá událost. Přesto se časem

dá překonat, pokud nedojde vlivem vnějších i vnitřních okolností k zhoršení celého
průběhu truchlení a smiřování se s realitou. Z úmrtí někoho blízkého se může
vyvinout závažné psychické trauma. Na vznik traumatu mají vliv tyto faktory:


„jde o smrt náhlou a neočekávanou, spojenou s představou utrpení
umírajícího, nebo s nalezením zohaveného těla, případně tělo vůbec není

nalezeno - jako je například smrt způsobená náhlým neštěstím, vraždou










nebo sebevraždou,

jde o "předčasnou" smrt, například dítěte nebo mladého člověka, nebo o
mnohonásobnou ztrátu blízkých osob v jedné situaci,
traumatizovaná osoba je sociálně izolovaná,

v životní historii nalézáme zkušenost opakovaných traumatických ztrát,
vztah k tomu, kdo zemřel, byl intenzívně ambivalentní nebo závislý,

traumatizovaný věří, že je za smrt blízké osoby zodpovědný (zde
nerozhoduje, zda jde o reálnou nebo imaginární zodpovědnost),
věkově nejohroženější jsou děti a adolescenti. “87

Trauma ze smrti blízké osoby narušuje proces truchlení a někdy ho prodlužuje.

Přitom podstatou truchlení je rozloučení se se zemřelou osobou. V průběhu truchlení

člověk vzpomíná na zemřelého a znovu si k němu vytváří citový vztah. Postupně se
dostane do další fáze, kdy je schopen přestat truchlit a mrtvého opustit. Truchlení je
dlouhodobý proces, který může trvat u někoho rok i déle. Provází ho smutek a

deprese. Depresivní nálada by však neměla trvat příliš dlouho, protože pak hrozí
riziko duševního onemocnění. Pokud dojde ke vzniku traumatu, lidský mozek se na
tyto hrozné zážitky reaguje popřením reality a zablokuje proces truchlení. Trauma ze
KOCOURKOVÁ, Jana. Traumatizující ztráta blízké osoby a její následky. Pelikán [on-line]. 1997,
duben [cit. 2006-03-20]. Dostupné na: http://www.lf2.cuni.cz/iso/Projekty/pelikan/peli0498/doc7.htm.
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smrti je uloženo do podvědomí a později se z toho může rozvinout psychická porucha
nebo nějaké psychosomatické onemocnění.

U dětí je prožívání smrti blízké osoby jiné. Malé děti nejsou sice schopné

pochopit, co znamená smrt, ale vnímají ji jako odchod a následnou nepřítomnost
zemřelého. Často si kladou za vinu, že dotyčný/a odešel kvůli nim (protože zlobily

apod.). Dospělí občas jejich požívání podceňují a nepomáhají jim. Děti kolem 10. až
12. roku života už chápou konečnost smrti v plném rozsahu. Rodiče od nich očekávají

podporu a pomoc. To však může vést k tomu, že dítě nemůže projít procesem

truchlení tak, jak by mělo. Proto je důležitá komunikace a emoční podpora od
blízkých a rodiny.

Biblioterapie pro dospělé i pro děti je individuální a měla by zahrnovat

především knihy, které přinášejí odpovědi na otázky spojené se smrtí a příběhy, ve
kterých by nalezli návod, jak se v takových zátěžových situacích mají chovat. Měly

by přinést naději a snížit strach z vlastní smrtelnosti, protože každý člověk, myslí na
svou vlastní smrt a co asi bude po ní.
WWW stránky:





Dobromysl.cz – portál, který pomáhá rodičům postižených dětí i v při ztrátě
někoho blízkého. Dostupné na:

http://www.dobromysl.cz/novecesty/pomahajici-profese.htm

Help24.cz – portál, který přináší poradenskou činnost v krizových situacích
24 hod. denně. Dostupné na: http://www.help24.cz/

Umírání.cz - informačním a diskusním portál pro pečující, pro lékaře, pro

nemocné a pro pozůstalé. Obsahuje i seznam doporučené literatury. Dostupné
na: http://www.umirani.cz/

7.1 BT literatura:

Doporučená literatura by měla mít identifikační a vzdělávací funkci. Seznam

doporučené literatury tedy obsahuje především naučnou literaturu. Každý, kdo
potřebuje, by tam měl nalézt odpovědi na otázky spojené s umíráním a se smrtí. V
seznamu jsou

knihy pojednávající o péči o umírající, o smrti z filozofického

hlediska, o pojetí smrti v různých kulturách apod.
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V beletristických knihách je smrt znázorněna v různých podobách a kulturách.

Tyto knihy mohou pomoci zmírňovat trauma lidem, kteří náhle přišli o někoho
blízkého. Vhodné by bylo seznam doplnit o oddychovou literaturu, která by pomáhala
truchlícím proti depresím.
Naučná literatura:

1. HENNEZEL, Marie de. Smrt zblízka : umírající nás učí žít. 1. vyd. Praha:

ETC, 1997. 134 s. ISBN 80-86006-15-8. Autorka této knihy je psycholožka,
která se dlouhodobě zabývá umírajícími lidmi a jejich blízkými. Svou prací se

snaží ukázat jiný pohled na smrt a přiblížit ostatním, co se v posledních

chvílích života v člověku odehrává. Kniha je určena každému, kdo se o tuto
problematiku zajímá.

2. NULAND, Sherwin B. Jak lidé umírají : úvahy o závěrečné kapitole života. 1.
vyd. Praha: Knižní klub, 1996. 283 s. ISBN 80-7176-264-4. Kniha obsahuje

několik příběhů o umírání. Cílem knihy je přiblížit čtenáři proč a jak lidé

umírají. Kniha je určena pro každého, kdo hledá odpovědi na otázky spojené
se smrtí.

3. VIRT, Günter. Žít až do konce : etika umírání, smrti a eutanazie. 1. vyd.
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Závěr

Co říci na závěr? Biblioterapie je velice prospěšná metoda psychoterapie, kterou

může člověk provádět sám, pokud nepotřebuje přímo odbornou pomoc. Ve vážnějších

případech nelze brát biblioterapii jako samostatnou terapii a léčbu. Musí se provádět
pod dohledem odborníka či lékaře. Biblioterapie je při vážném onemocnění brána
pouze jako pomocná terapeutická metoda při soustavné psychoterapeutické práci.
Podobně se používá muzikoterapie nebo arteterapie.

Doposud u nás není biblioterapie moc používána. Lidé berou četbu jako zpestření

života a ne jako léčebný prostředek. Přesto knihy mají v dnešním přetechnizovaném

světě svoje nezaměnitelné místo. Touto prací jsem se pokusila vytvořit základní
minimum informací o různých zátěžových situacích např. násilí, duševní nemoci,

rakovina, AIDS atd. Tyto informace by měl znát každý člověk, jenž chce provádět
biblioterapii. Nebo alespoň jsem ukázala směr, jakým by se měl dále vzdělávat a
pracovat. Biblioterapie totiž není pouhé půjčování knih, o kterých si následně

popovídáme. Měla by být cílenou psychickou pomocí lidem v krizových situacích a
v nemoci.

U jednotlivých skupin jsem nejdříve popsala danou problematiku a jaké

psychické následky na lidech zanechává, pak jsem uvedla způsoby léčby a terapie.
Vytvořila jsem také seznamy doporučené biblioterapeutické literatury. Seznamy

literatury nejsou konečné. Mohou se dále doplňovat a rozšiřovat. Má prvotní
představa byla, že z těchto seznamů bude vytvořena volně dostupná databáze knih,

která by mj. obsahovala anotace knih a odkazy na webové stránky, které se danou
problematikou zabývají. Bohužel to zatím nebylo možné, ale doufám, že do budoucna

bude podobná databáze biblioterapeutických knih vytvořena a bude přístupná ve
všech veřejných knihovnách i na Internetu.

Smyslem této práce bylo ukázat biblioterapii v širším pojetí především z té

praktické stránky. Seznamy doporučených knih jsem čerpala z různých materiálů, ale

převážnou část jsem vyhledala v knihovních katalozích a na webových stránkách
různých organizací. Při vytváření jednotlivých biblioterapeutických seznamů jsem
došla k přesvědčení, že se na takové práci musí podílet celý tým lidí, aby byla
zachována objektivita a nic nebylo opomenuto. Doufám, že do budoucna se u nás
biblioterapie v zátěžových situacích najde své uplatnění.
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