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Vymedzenie problematiky

Psychóza- závažné narušenie psychických funkcií, pri ktorom dochádza k poruche kontaktu 
s realitou

Základné atribúty psychózy: 

1. Porucha interpretácie skutočnosti (bludy, halucinácie)

2. Porucha osobnosti (dezintegrácia, rázštep)

3. Porucha kritického náhľadu, tzv. nekritickosť

Delenie psychóz (Navrátilová, 2018): 

1. Organické psychózy- spôsobené organickými poruchami mozgu

2. Toxické psychózy-spôsobené užitím psychoaktívnej látky- THC, LSD a pod.

3. Funkčné psychózy- bez zistiteľného poškodenia mozgu

Schizofrénia a ochorenia z okruhu 
schizofrénie (MKCH-10, 1993)

História pojmov

• psychóza- Reil

• dementia praecox- E. Kraepelin (1896)- termín prevzal od A. Morela

• schizofrénia- E. Bleuler (1911)

• hebefrénia- E.  Hecker (1871)

• katatónia- L. Kahlbaum (1883)

Delenie podľa MKCH-10 (1993)

• F 20.0- F 20.9 Schizofrénia

• F 21- Schizotypová porucha 

• F 22 Trvalé poruchy s bludmi

• F 23 Akútne a prechodné psychotické poruchy

• F 24 Indukovaná schizofrénia 

• F 25 Schizoafektívna porucha



Schizofrénia a etiológia

1. Genetické a biologické koreláty: 

• Dopamínová hypotéza

• Glutamátová hypotéza

• serotonínergná a alfa – adrenergická hyperaktivita

• bolo rozoznaných viacero génov, ktorých poškodenie hrá úlohu pri vzniku schizofrénie, 
napríklad neuregulín (NGR1),  katecholamín O – metyltransferáza (COMT) a i.

• environmentálne faktory

2. Psychologické koreláty: 

Psychoanalytická teória- psychotická projekcia- vnútorné pocity agresivity, sexuality sa 
projikujú do vonkajšieho sveta a sú chápané ako vonkajšie sily pôsobiace proti pacientovi. 
Dochádza k zotretiu hraníc medzi vnútornými prežitkami a podnetmi z vonkajšieho sveta. 
Mechanizmus projekcie je považovaný za hlavný obranný mechanizmus pri paranoji

• Reaktívne formovanie- obrátenie rušivých myšlienok alebo impulzov v ich opak

• Psychotické odmietanie- zahŕňa transformáciu mätúcich podnetov do bludov a halucinácií

Analytická teória (C. Jung) - chápal vznik schizofrénie ako porušenie rovnováhy medzi 
vedomím a nevedomím, schizofrénia je autosanačný pokus riešiť vytesnený konflikt na báze 
kolektívneho nevedomia

Existenciálna teória- logoterapia (V. Frankl) - schizofrénia ako zvláštny spôsob existencie, v 
ktorom prevláda odtrhnutie od reálneho sveta a strata životného zmyslu- zrútenie oporných 
bodov

Humanistická teória (C. Rogers) - chápe psychózu ako duševný stav, stav dezintegrácie a 
zrútenia neurotických obrán, rozvoj extrémnych druhov obrany vo forme paranoidného či 
katatónneho správania sa 

Terapia schizofrénie

• Komplexná

• Symptomatická

• Systematická

1. Psychofarmakoterapia: antipsychotiká (atypické-S2/D2 antagonisty, SDA , MARTA, klasické)

anxiolytiká a biperidén

antidepresíva a tymostabilizátory

2. Biologická liečba: elektrokonvulzívna liečba  (4-10 zákrokov) pri rezistencii a katatónii

3. Psychoterapeutické a rehabilitačné postupy, tzv. psychosociálne postupy- resocializácia



Psychoterapia psychóz- efektivita 
prístupov

Z hľadiska metódy: 

• Racionálna (v remisii), empatická, relaxačná (Progresívna relaxácia podľa Jacobsona), behaviorálna a 
kognitívno-behaviorálna psychoterapia

Z hľadiska smeru v psychoterapii: 

• Kognitívno - behaviorálna psychoterapia - psychosociálne intervencie a psychoedukačný prístup

Z hľadiska prístupu terapeuta:

• Podporná (suportívna) psychoterapia, využitie direktívneho prístupu, aktívny prístup terapeuta

Z hľadiska počtu členov v skupine:

• Skupinová psychoterapia

Iné prístupy: 

• Princíp terapeutickej komunity

• Rodinná terapia a terapeutická práca s rodinou

• Psychodráma a psychogymnastika

Využitie eklektického (integratívneho) prístupu v liečbe psychóz

Neefektívne, príp. menej efektívne  
psychoterapeutické prístupy

Z hľadiska smeru v psychoterapii:

• Psychoanalytická (hlbinná) psychoterapia S. Freuda

• Dynamická  a interpesonálna psychoterapia (F. Alexander)

• Analytická psychoterapia (C. Jung)

• Existenciálna psychoterapia-Logoterapia (V. Frankl)

• Humanistická psychoterapia (Rogers) a Gestalt terapia (Pearls)

Z hľadiska metód:

• Náhľadová, sugestívna psychoterapia (hypnóza)

Z hľadiska počtu členov v skupine: 

• Individuálna psychoterapia

Z hľadiska prístupu terapeuta: 

• Odkrývacia psychoterapia

Behaviorálna psychoterapia v terapii 
psychóz

I.P. Pavlov, Skinner, H.J. Eysenck, J. Wolpe

• Základné terapeutické princípy: učenie, podmieňovanie, vyhasínanie, recipročný a 
reaktívny útlm

• Sústreďuje sa na aktuálne správanie, symptómy, odúčanie, modifikáciu, t.j. odstraňovanie 
symptómov (nie hľadanie nevedomých príčin)

• Je zacielená na problémové správanie

• Poruchy správania sú naučenými reakciami

• Učenie sa považuje za hlavný zdroj rozvoja porúch, je to aj hlavný prostriedok liečby

V liečbe psychóz sa využívajú behaviorálne prístupy: 

1. Techniky sebainštrukcie- SIT (Self Instruktion Training)- Cameron- pacient hovorí 
inštrukcie nahlas, neskôr potichu a napokon sú len myslené. Cieľom je redukcia bludov a 
úprava kognitívnych funkcií a správania sa

2. Tréning izolovaných deficitov (Spaulding)- zlepšenie kognitívnych funkcií a následné 
zlepšenie sociálnych zručností



Psychosociálne metódy behaviorálnej 
psychoterapie v liečbe psychóz 

• Predstavujú prechod medzi behaviorálnymi a kognitívnymi metódami

1. Operačné podmieňovanie: 

• Technika bonov (tzv. Tokens economy)- práca so systémom odmien za primerané prejavy 
správania sa

• Technika kontraktov- má formu písomnej dohody, pri eliminácii nevhodných vzorcov 
správania sa 

2. Modelovanie a hranie roly- využitie imitačného učenia na formovanie žiaduceho 
správania sa, nácvik v modelovej situácii

3. Štrukturálna modifikácia učením (A.P. Goldstein) –využíva modelovanie, hranie roly, 
inštrukcie správania a komunikácie zo strany terapeuta. Stala sa základom pre 
vypracovanie: 

• Tréningu sociálnych zručností podľa Libermana a kol.(1992)

• Integrovaného psychoterapeutického programu pre chorých so schizofréniou podľa 
Rodera a kol. (1993) 

Kognitívno-behaviorálna terapia v liečbe 
psychóz

• Vychádza z teórie učenia a kognitívnej psychológie - k behaviorálnej koncepcii je zapojená práca 
s myšlienkami (kogníciou)

• Zameriava sa na riešenie konkrétnych a prítomných problémov 

• Vzťah založený na vzájomnej spolupráci, direktívny prístup terapeuta

• Základné princípy KBT v liečbe psychóz- edukácia pacienta, nácvik sociálnych zručností,  
asertivity, riešenie problému,  zápis a vyhodnocovanie pozitívnych a negatívnych skúseností, 
zadávanie úloh a ich kontrola

Psychosociálne a psychoedukačné programy pre chorých so schizofréniou: 

1. Tréning sociálnych zručností (Liberman a kol.,  1992)

2. Integrovaný psychoterapeutický program pre chorých so schizofréniou (Roder a kol., 1993)

3. Metakognitívny tréning (Moritz a Woodward, 2007)

4. Tréning komunikačných a asertívnych zručností (Honzák, Novotná, 2006)

Tréning sociálnych zručností  (Liberman a kol., 1992)

• Obsahuje techniky zamerané na zlepšenie kognitívnych funkcií a sociálnych spôsobilostí

Prostriedky tréningu: 

• Didaktické podávanie informácií

• Sociálne modelovanie a hranie rolí

• Nápoveda špecifického správania zo strany terapeutov

• Spätná väzba a pozitívne podmieňovanie (podpora)

• Generalizácia naučených soc. spôsobilostí prostredníctvom tzv. domácich úloh

Princíp terapie: 

• Počas nácviku sa simulujú reálne životné situácie inštrumentálne (napr. nakupovanie) a 
afiliatívne (kritika, pochvala a pod.) a precvičujú sa v modelových podmienkach, t.j. v 
skupine

• Vyberú sa aktéri (pacienti) , ktorí sú inštruovaní terapeutom a koterapeutom

• Vhodné je prehrávanie situácie najskôr terapeutmi, vytýčenie cieľa, výber vhodných 
jazykových prostriedkov

• Zameranie sa terapeutov nielen na obsah, verbálne prostriedky (tempo, hlasitosť, plynulosť 
a modulácia reči), ale aj na  nonverbálne prostriedky komunikácie (očný kontakt, mimika, 
pantomimika, gestikulácia)



Integrovaný psychoterapeutický program   pre chorých 
so   schizofréniou – IPT (Roder a kol., 1993)

Ciele IPT sú: 

• zlepšiť narušené kognitívne (pozornosť, pamäť) a  exekutívne (riadiace) funkcie a sociálne spôsobilosti 

• nácvik verbálnych a nonverbálnych (mimika, pantomimika, gestika) komunikačných zručností

• zlepšiť vizuálne vnímanie sociálnych situácií a  naučiť pacientov adekvátnejšie ich interpretovať

• lepšie  využívať predchádzajúce skúsenosti a poznatky, zamerať sa na riešenie problémov

IPT sa skladá z podprogramov:

1. Kognitívne diferencovanie

2. Sociálne vnímanie

3. Nácvik verbálnej komunikácie

4. Nácvik sociálnych schopností

5. Interpersonálne riešenie  problémov

Cieľom 1. až 3. podpogramu: zlepšenie v oblasti pojmového myslenia, chápania abstraktných 
predstáv, vizuálneho vnímania sociálnych situácií

Cieľom 4. a 5. podprogramu: zlepšenie kognitívnych funkcií, prehrávanie rolí, zlepšenie 
sociálneho správania sa, tréning asertivity

Prostriedky IPT:

• podobné ako v Tréningu sociálnych zručností (Liberman a kol., 1992)

• Pracuje sa so skupinou max 10 pacientov so psychózou

• Prítomní 1-2 terapeuti

• Dĺžka trvania sedenia: 45-60 min

• Efekt programu: trvá cca 7 mesiacov až 2 roky

• Na PK LF UK a UNB prebieha tzv. Modifikovaná forma IPT- skladá sa zo 4 podprogramov 
(1.- 4.) (Krajčovičová, Čaplová, 1994)

Metakognitívny tréning (Moritz a Woodward, 2007)

Ciele : 

• Zameriava sa na kognitívne procesy a skreslenia- pamäť, pozornosť, emócie, sociálne 
kognície, ako aj na procesy, ktoré  ovplyvňujú fungovanie chorého v živote

• zlepšuje schopnosť jedincov uvedomiť si tieto poruchy a zmierniť ich dopad na emócie a 
správanie

• Je indikovaný na liečbu a doliečovanie psychóz a afektívnych porúch- depresie
• Je založený na princípoch kognitívno-behaviorálnej psychoterapie
• Každý modul má časť  edukačnú, nácvikovú a záverečné zhrnutie a odporučenie
• Cieľom je aj aktivácia chorých prostredníctvom úloh

Program sa skladá z 8 modulov, zameraných vždy na určitý typ  kognitívnej poruchy:

Modul 1        Ako si vysvetľujeme udalosti
Modul 2 a 6 Unáhlené závery (ukážky časti obrázku a pacient má hádať,  čo tam je 
nakreslené)
Modul 3       Zmena presvedčenia
Modul 4 a 7 Ako sa vcítiť do iného 
Modul 5        Pamäť
Modul 8        Nálada a sebadôvera  

Realizácia: 1x týždenne,  trvanie 45-60 min., max 15 pacientov, 1 terapeut



Tréning komunikačných a asertívnych 
zručností 

(Honzák, Novotná, 2006)

Ciele:

• Schopnosť správne vnímať a porozumieť podnetom

• Vyjadrovať primeranou formou vlastné pocity

• Schopnosť požiadať o pomoc

• Nehovoriť „áno“, ak chce povedať „nie“

• Vedieť prijať odmietnutie bez pocitu urážky

• Vedieť vyjadriť kritiku, pochvalu

• Poskytnutie pozitívnych informácií (pochvala, ocenenie)

• Prejavenie negatívnej emócie primeraným spôsobom

• Sebapresadenie sa (obhajoba vlastných práv)

• Zručnosti v hľadaní kompromisných riešení

Realizácia: 1x týždenne, max 15 pacientov,  trvanie 45-60 min., 1 terapeut

Podporná (suportívna) psychoterapia

• Význam spočíva vo vzájomnej komunikácii, „zdieľaní reality“ s pacientmi

• Niekedy predstavuje jediný prístup, zvlášť v akútnej fáze ochorenia

• Cieľom je vytvorenie „homeostázy“ duševného prežívania, posilnenie psychologických 
obrán

• Nepracuje so symbolmi, zameriava sa na realitu, upravuje kontakt s rodinou, potvrdzuje 
medicínsky model chápania psychózy

• Posilňuje obranné mechanizmy

• Zdôrazňuje akceptovanie liekov- zlepšuje komplianciu a adherenciu

• Buduje pozitívny prenos k terapeutovi

• Podporuje zdravé časti osobnosti

• Terapeut dáva najavo primeraným spôsobom, že pacientovi rozumie, musí byť autentický, 
t.j. predstieranie záujmu chorý chápe ako zradu

• Dôraz sa kladie na vhodnú terapeutovu interpretáciu situácie a pocitov chorého-pohľad do 
pacientovej minulosti môže viesť k opätovnému relapsu

• Podpora tvorby náhľadu na ochorenie

• Hľadanie zmyslu psychotickej skúsenosti a „ziskov“ z ochorenia

• Redukcia symptómov, zlepšenie spolupráce, zníženie rizika relapsu ochorenia

Skupinová psychoterapia psychóz

• Má tradíciu cca 80 rokov

• Predstavitelia: Syřišťová, Kondáš, Kratochvíl, Čaplová

• Prebieha aj na akútnych oddeleniach, kde má charakter krátkodobej terapie

• V denných stacionároch a v rehabilitačných strediskách a pod. – charakter  dlhodobej 
terapie

• Uplatňujú sa metódy:   empatickej, racionálnej, relaxačnej PT, behaviorálnej a kognitívno-
behaviorálnej psychoterapie-psychosociálne a psychoedukačné postupy, princípy  
psychodrámy a psychogymnastiky,  terapeutickej komunity, rodinná terapia a individuálna 
práca s rodinou

Ciele skupinovej psychoterapie psychóz: 

• zvládanie interpersonálnych vzťahov 

• získanie náhľadu na poruchu

• zlepšenie v oblasti psychosociálneho fungovania

• korekcia skúsenosti 

• vývoj sociálne adaptívnych vzťahov

• zvýšenie sebadôvery



Realizácia skupinovej terapie psychóz: 

• formou tzv. otvorenej skupiny (členovia prichádzajú a odchádzajú nezávisle od seba)

• počet max 10 pacientov, ideálne 6-7 pacientov, 1-2 terapeuti, trvanie 45-60 minút, 
frekvencia: 2-3x/týždeň

• výhodou je zaradenie pacienta na „skúšobný pobyt“ v trvaní 2-7 dní

Rola terapeuta v skupinovej psychoterapii psychóz je: 

• Aktívna, podporná a direktívna

• Ponúka názory, riešenia, podnecuje k interakcii pacient-pacient

• Udržuje rovinu „tu a teraz“

• Nepracuje s tichom 

• Kladie dôraz na atmosféru v skupine (ozrejmuje emočné situácie v skupine)

• Používa tzv. „láskavý“ humor

Princíp terapeutickej komunity

• Terapeutická komunita - zastáva v programe denného stacionára významné miesto

• Ide o denné stretnutie pacientov, lekárov a sestier DS v pravidelnom čase 

• Ide o tzv. „vizitu“ 

• Využíva princípy  a zásady skupinovej psychoterapie, podpornej (suportívnej) psychoterapie

• Využíva metódy- empatickej, racionálnej psychoterapie

• Využíva sa psychoedukatívny prístup (poskytnutie informácií)

• Významná je účasť terapeuta- lekára, ktorý počas komunity vedie stretnutie a súčasne na 
základe reakcií pacientov diagnostikuje, upravuje liečbu liekmi

• Terapeut- lekár má aktívny prístup (kladie otázky, podporuje pacientov, podáva spätnú 
väzbu) a katalyzátora (modifikuje komunikáciu v skupine)

Rodinná terapia

• Súbor prístupov na zlepšenie negatívnych vzorcov komunikácie a správania sa v rodine 
chorého

• Cieľom je bližšie porozumieť príčinám často sa opakujúcich konfliktov a poruchám v 
komunikácii v rodine, ktoré majú dopad na emocionálnu pohodu celej rodiny

• Vo vzťahu k schizofrénii poznáme: 

1. Pojem „dvojná väzba“ (Bateson), tzv. „schizofrenoidná“. V komunikácii sa dávajú zo strany 
rodiča súčasne  dva protikladné pokyny alebo požiadavky. Ak jedinec urobí čokoľvek, je to 
označené za zlé. (napr. „Poď, nech ťa pohladkám“, pritom sa matka tvári odmerane a s 
odporom, napr. „Pripravila som ti niečo dobré“, pritom je to jedlo, ktoré dieťa neznáša). 

2. Pojem „Expressed emotions“ (EE)- predstavuje vysokú mieru hyperkritickosti, 
hyperprotektivity a hostility voči chorému. V rodinách so zvýšeným EE dochádza k 
častejším recidívam ochorenia. Pojem „schizofrenoidná matka“ (Fromm- Reichmannová) 
zavedený v 40-tych rokoch

3.    Pojem tzv. Pseudovzájomnosť- rigidita vo vzájomných vzťahoch, navonok rodina pôsobí 
sporiadane, dieťa má ale emočný deficit a nemôže sa rozvíjať

Fallon a kol. (1985) zaraďuje k metódam rodinnej terapie pri psychózach: 

• Psychoedukačný prístup

• Metóda krízovej intervencie najmä po prepustení z nemocnice

• Podporné skupiny členov rodiny

• Behaviorálne riadenie členov rodiny (podpora ostatných členov rodiny)



Terapeutická práca s rodinou

• Pacienti, ktorí sú prepustení z nemocnice do svojich rodín sa vracajú do nemocníc 2x 
častejšie než tí, ktorí sú prepustení inam (Navrátilová, 2018)

• Pri spoločnom stretnutí s rodinou a pacientom sa terapeut zameriava na: celkovú 
atmosféru, interakcie v rodine, koalície v rodine, role, spôsob komunikácie

• Mnoho rodín referuje o tom, že trpia: smútkom, pocitmi viny, beznádejnosťou, častejšími 
konfliktmi, narušením manželského spolunažívania, izoláciou v spoločnosti, úzkosťou či 
depresiou

Terapeutické postupy práce s rodinou: 

• Individuálna intervencia

• Psychoedukačná skupina pre rodičov (napr. program PRELAPS, PREDUCA a pod.)

• Rodinná terapia

• Svojpomocné skupiny 

Pozn. : Psychoedukačné programy pre príbuzných: PRELAPS (1996), PREDUCA (2006)

Východiská zvládania situácie: 

• Podpora pozitívnej komunikácie s dôrazom na súdržnosť, zníženie miery vyjadrovaných 
emócií rodiny voči pacientovi 

• Podpora pocitu kompetentnosti bez zľahčovania problému

• Podpora režimu a stability životného štýlu

• Podávanie informácií – psychoedukácia o príčinách, prejavoch (symptómoch) ochorenia, 
stratégia zvládania problémov, získanie kontroly nad problémami, porozumenie liečbe 
liekmi, využitie podporných sedení a skupín s ľuďmi s podobnými problémami, dobrá 
spolupráca so psychiatrom

• destigmatizácia rodiny (redukcia pocitov stigmatizácie, viny, atď.)

• poskytnutie emočnej opory

Informovanosť rodiny

Najčastejšie témy, ktoré zaujímajú rodičov a rodinných príslušníkov: 

• Čo je podstatou psychickej poruchy?

• Čo môžu očakávať?

• Ako zaobchádzať s agresiou?

• Ako sa vyhnúť konfliktom?

• Ako chorého motivovať k liečbe?

• Ako zabezpečiť základné návyky a fungovanie v domácnosti?



Psychodráma a psychogymnastika v 
liečbe psychóz

Psychodráma: J.L. Moreno- improvizované divadlo, prehrávanie problému, pohrúženie sa do 
deja a následná katarzia, je prítomný režisér (terapeut) a herci (pacienti)

• Technika monológu - verbalizácia vlastných myšlienok

• Technika dvojníka - druhý člen duplikuje naše vonkajšie správanie 

Menej využívané techniky v liečbe psychóz: 

• Technika svedomia - druhý sa vcíti a vyjadruje naše vnútorné myšlienky

• Technika zrkadla- druhý prehráva tú istú udalosť tak, ako to sám vidí a vníma

Psychogymnastika: H. Junová- pantomimické stvárňovanie tém, vyjadrenie emócií, postojov 
pohybom

1. Fáza- úvodná (zahrievacia) pomocou pohybových cvičení

2. Fáza- pantomimická- zadanie témy a pantomimické znázornenie

3. Fáza- záverečná, uvoľnenie a relaxácia

Rehabilitácia pri liečbe psychóz

Rehabilitácia- je proces znovuobnovenia funkcií a schopností pomocou opatrení, metód a 
techník, ktorými sa zdokonaľujú poškodené funkcie alebo sa nacvičujú pomocné funkcie 
namiesto defektných

Pozn. „re-habilis“- opäť zdatný

Podľa Boučka a kol.(1994) sa rehabilitácia v psychiatrii sa delí: 

1. Umelecko-kreatívna liečba- arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia

2. Pracovná a činnostná liečba- ergoterapia

3. Fyzikálna liečba - vodoliečba (kúpele), masáže (klasické, reflexné, podvodné) s pozitívnym 
efektom relaxácie, zlepšenie porúch spánku, fototerapia- liečba svetlom

4. Liečba pohybom a športom - kinezioterapia- pohybové, jednoduché gymnastické cvičenia, 
dychové cvičenia s cieľom zmiernenia tenzie a uvedomenie si častí tela (pocit reality)

5. Zábavná a rekreačná terapia - návšteva výstav, múzeí, kina, divadla, vychádzky do prírody, 
voľnočasové aktivity chorých

Čaplová a kol. (2014) delí rehabilitáciu v psychiatrii na: 

1. Psychoterapeuticko-rehabilitačné postupy:

• Umelecko-kreatívne činnosti (arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia)

2. Rehabilitačné postupy v užšom slova zmysle: 

• Ergoterapia, t.j. pracovná a činnostná terapia 

• Tréning samoobslužných zručností

3. Psychoedukácia

4. Ostatné:

• Fyzické aktivity (vychádzky)

• Socioterapeutický klub



Arteterapia

Pozn. Arteterapia – teoretické východiská, možnosti diagnostického a terapeutického využitia 
v praxi 

• Liečebný postup, ktorý využíva výtvarný prejav ako prostriedok poznania, ovplyvnenia 
psychiky, je to prostriedok na vyjadrenie pocitov, postojov k okoliu a k sebe samému

• Nie je potrebný talent pacienta

• Každý výtvor nesie pre terapeuta istú informáciu, t.j. je prostriedkom komunikácie (niekedy 
jediným)

• To, že výtvory pacienti prezentujú sami, obnovuje funkciu „ega“, spája fragmenty do celku, 
podporuje integráciu osobnosti

• Pomáha obnoviť zmysel pre realitu

• Prináša pacientovi porozumenie s následnou úľavou a vyhasínaním patologických 
symptómov

• Cieľom nie je úplné zrušenie špecifických foriem percepcie sveta chorého s psychózou, ale 
iba odstránenie maladaptívnych prvkov (Bouchalová in Syřišťová, 1990)

Psychóza a genéza umeleckej tvorby

• V incipientnej fáze je často prítomná depersonalizácia (zrútenie vnútorného a vonkajšieho 
sveta)

• Chorý v tejto fáze potrebuje nový oporný bod

• V tejto fáze  sa u chorých pozorujú podobné rysy s genézou umeleckej tvorby- fáza 
inšpirácie, zvýšenej senzitivity a napätia, potreby nekonvenčného vyjadrenia novo 
objavenej reality (Syřišťová a kol., 1990)

• Je prítomný odklon od vnímania reality  

• Schopnosť vnímať doteraz nepozorované

• Dochádza k prelínaniu subjektov a objektov, fantázie a reality

• Umelec sa od chorého so psychózou líši v tom, do akej miery sa ex post stáva zodpovedným 
za svoje dielo

• Vzhľadom na to, že v DS sa liečia a doliečujú pacienti predovšetkým s psychotickými 
poruchami, pri arteterapii sa využíva prístup označovaný   ako „art for
therapy“,vychádzajúci  z humanistickej psychológie C.R. Rogersa a tvarovej psychológie F. 
Perlsa. 

Navrátilová, 2018

Význam arteterapie pre pacienta

• Pozerá sa na seba inak, ako doteraz, a to prostredníctvom umeleckej reflexie

• Vytvára si istý náhľad

• Prežíva a akceptuje svoje pocity nielen počas tvorby

• Zvyšuje svoju sebadôveru pomocou zážitku úspechu v umeleckej tvorbe

• Je otvorenejší a „slobodnejší“ v priebehu tvorby

• Lepšie akceptuje ostatných, ich výtvarné prevedenie a štýl



Význam arteterapie pre terapeuta

Terapeut si v rámci arteterapeutickej hodiny všíma: 

• Integráciu diela chorého (zjednotenie, väzby)

• Využitie priestoru na papieri

• Úroveň kresby postavy

• Adekvátnosť použitia farieb

• Prítomnosť stereotypov

• Kvalitu línií

• Logiku kresby

• Sklon postavy

• Množstvo detailov

• Pozadie kresby

Znaky schizofrénie v kresbách pacientov

Akútny stav:
• nesúvislá zmes čiar, nedokreslené obrysy postáv alebo predmetov
• chýbajúce detaily tváre alebo zvýraznené oči a uši (pri paranoidnej forme), samostatné 

hlavy, uši
• disproporcionalita a scénickosť kresby, chýbanie perspektívy
• autizmus (HK založené za chrbát, odvrátená tvár atď.)
• kresba pokrčená, špinavá, nalepené zvyšky jedla, špačky atď. 
• prejavy dezintegrácie, nerešpektovanie priestorových vzťahov medzi obsahovými 

prvkami, písomné komentáre nezodpovedajúce obsahu kresby, výpočty

Chronický stav:
• tendencia ku geometrizácii, deformácia a strnulosť  postáv, šablónovitosť, 
• asymetrickosť, častý výskyt stereotypií (napr. ornamentálne stereotypie
• opakovanie symbolov - čísla, znaky, špirály, labyrinty atď.) , „obrazový šalát“, kombinácia 

rôznych bytostí, postáv s neživými predmetmi
• chýba modulácia čiar, sú prerušované, často bez vzťahu k predmetu kreslenia
• postavy sú akoby rozpadnuté, prázdne, deformované, nápadne ploché, chýba vyjadrenie 

hĺbky
• pri porovnaní s predchádzajúcimi kresbami  je zreteľný pokles na primitívnejšiu úroveň 

kresby – paličkovité postavy, hlavonožce, čmáranice
• obsahová a formálna chudobnosť kresieb



Špeciálne témy a techniky arteterapie
pri liečbe psychóz

1. Loď v búrke- predpokladá sa, že sa chorý identifikuje s loďou, búrka predstavuje krízu, 
more realitu. Cieľom je uchopenie psychotickej skúsenosti, posilnenie zvládania situácie a 
zodpovednosti

2. Ja a choroba- vymodelovanie postavy, ktorá zobrazuje chorého v chorobe. Predpokladom 
je externalizácia vzťahov ja a choroba. Cieľom je dosiahnutie náhľadu, pocitu kontroly a 
kompetencie

3. Moje svetlo a temnota- predpokladom je reflexia svetlých a temných stránok života. 
Cieľom je vytvoriť priestor temným stránkam, pomenovať ich a možnosť zmeniť ich

4. Môj svet- predpokladom je získanie náhľadu nad svojou životnou situáciou. Cieľom je 
reflexia reality, možnosti zmeny

5. Ako ma v chorobe vnímajú iní a ja sám- predpokladom je schopnosť sebareflexie. Cieľom 
je zaoberať sa strachom z blízkosti a zdieľanie strachu z psychickej poruchy  blízkym

6. Koláž: moja budúcnosť – predpokladom je uvedomenie si priorít. Cieľom je prijatie 
modelu možnej budúcnosti za reálny, prijať sebaobraz

Navrátilová, 2018



Biblioterapia

Ciele: 

• zlepšiť koncentráciu  pozornosti a pamäti

• zlepšiť  vyjadrovacie možnosti, t.j. rozširovať slovnú zásobu

• nachádzať vhodné vzory

• získať náhľad na spôsoby riešenia situácií

• relaxačný účinok

• cvičiť predstavivosť, „cibrenie“ umeleckého cítenia

• stimulovať vlastnú literárnu tvorbu

• účelné využívanie voľného času, zdroj poučenia sa 

Formy bibioterapie

• spoločné čítanie poézie známych autorov

• spoločné čítanie prózy známych autorov (poviedok, rozprávok a bájok)

• článkov z časopisov ( napr. o historických  udalostiach na Slovensku)

• spoločné čítanie  ľudových povier, porekadiel, pranostík atď. 

• prerozprávanie prečítaného textu pacientmi

• formulácia hlavnej myšlienky a témy diela

• dokončenie čiastočne prečítaného textu

• vytváranie vlastnej literárnej tvorby a  jej  prezentácia

• Využitie techniky transformácie: pri čítaní textu (najlepšie sú rozprávky, bájky, legendy) 
pacienti kreslia vybrané postavy, zvieratá alebo čokoľvek na výkres. Po prečítaní textu sa 
pokúsia každý o rekonštrukciu pôvodného textu pomocou kresby alebo o prerozprávanie 
textu.



Transformácia

Využitie rozprávok v rámci biblioterapie

„Rozprávka - Pôvodne žáner ľudovej slovesnosti, prozaický žáner s fiktívnym dejom  a 
hlavným hrdinom, ktorý je nositeľom  kladných ľudských vlastností a veľkých 
ideálov“(Všeobecný encyklopedický slovník, M-R, 2002, s.965)

Umožňuje:     

• vytrhnúť sa zo všednosti bežných dní

• odkrývať možnosti ako sa vyrovnať s určitými záťažovými situáciami

• prežívať množstvo emócií  a príhod, prijať isté morálne vzorce

• stotožniť sa s hlavnou postavou – hrdinom 

• odlíšiť fikciu  od skutočnosti

Priebeh biblioterapie

„Rozcvička“ v úvode : 

• jeden pacient si pre seba hovorí abecedu, druhý ho zastaví, povie písmeno, ostatní rýchlo píšu 
slová začínajúce na dané písmeno a potom to prečítajú

• synonymá – aký  iný výraz možno použiť (napr. rozhovor – dialóg......)

• viacvýznamové slová (homonymá) – napr. jablko (ovocie, v kolene....)

• asociácie - napr. peniaze-peňaženka,  tanier-príbor

• slová s opačným významom (antonymá) – napr. krátky-dlhý

Nasleduje čítanie textu (poézie alebo prózy) a práca s textom



Využitie prózy 

• pacienti sa striedajú v čítaní – rozsah do 1,5- 2 str., potom zopakujú,  o čom sa čítalo 
(cvičenie pozornosti a vštiepivosti pamäti)

• jeden číta, ostatní vypisujú napr. akí ľudia, zvieratá, čo z prírody atď. sa v texte spomína 
a koľko krát, po prečítaní sa vymenuje napr. ktoré osoby, spočítajú aj koľko krát sa  
spomínali

• jeden číta a ostatní vypisujú slová začínajúce na určité písmená a koľko krát sa v texte 
objavili

• jeden číta a ostatní vypisujú ktoré  pracovné činnosti sa v texte spomínajú
• vypisujú sa nezvyklé slová, napr. z nárečia, cudzie slová a pacienti majú ich nahradiť 

bežnými slovami
• číta sa text, ale po niekoľkých odstavcoch sa  prestane čítať a pacienti majú text dokončiť 

(vhodné sú rozprávky, balady, legendy, pretože tam je možné doplniť text pacientmi dvomi 
spôsobmi – ako by to bolo v tom období, keď sa dej uskutočnil a ako by to bolo v súčasnosti

• Napíše sa slovo, pacienti od každého ďalšieho písmena v slove odvodzujú  ďalšie slová 
a potom napíšu niekoľko viet, ktoré obsahujú dané slová a prečítajú

• Píšu si životopis (môže byť reálny, ale aj vymyslený) a motivačný list pri žiadosti    
o zamestnanie (reálny, ale aj vymyslený) a prečítajú ho

• Píšu text na určenú tému napr. moja rodina, moje zamestnanie, moje záľuby, najkrajší 
zážitok, ale  píšu aj o častiach programu v DS, čo im to prináša atď., o spoločných zážitkoch 
(môže to slúžiť ako základ akéhosi časopisu o živote v DS)

• Môže sa čítať aj odborná literatúra, vysvetliť pojmy, pacienti zopakujú text prečítaného, 
dávajú sa kontrolné otázky.

Využitie poézie

• každý pacient si  vyberie báseň z knihy, prečítajú ju,  povie meno autora, prečo si vybral 
túto konkrétnu báseň  a ostatní sa pokúsia  prísť na to, o čom to bolo

• prečíta sa krátka báseň, najlepšie je začať básňami pre deti (riekankami), vynechajú sa 
niektoré slová, ktoré majú pacienti doplniť

• po prečítaní vybranej básne sa pacienti pokúšajú urobiť z textu prózu (spolu alebo každý 
zvlášť a prečítajú to), môže to byť aj naopak

• povie sa niekoľko slov a pacienti majú každý zvlášť napísať báseň

Muzikoterapia 

Ciele: 

• facilitácia emočného prežívania

• cvičiť schopnosť vyjadrovať svoje pocity a  emócie

• cvičiť predstavivosť a koncentráciu pozornosti

• cvičiť schopnosť vytvorenia vlastných hudobných prvkov

• cvičiť schopnosť vyjadriť pocity z hudby pohybom (tanec) a kresbou 

• rozvoj záujmovej sféry 

• relaxačný alebo stimulačný účinok (podľa výberu hudby)

• aktivizovanie pacientov

• zvýšenie sebavedomia  a pocitov zodpovednosti za spoločnú   prácu

• nácvik komunikácie



Muzikoterapia pasívna (receptívna)

• počúvanie hudobných nahrávok

• teoretický výklad terapeuta, komentáre

• facilitácia emočného prežívania

• znázornenie pocitov kresbou a pohybom 

• abreakcia, relaxácia alebo  stimulácia (podľa výberu hudobných nahrávok)         

Výber diel:

• na relaxáciu (napr. orgánové koncerty J.S. Bacha,F.J.  Haydna, A. Vivaldiho, ezoterická 
hudobné nahrávky atď.)

• na stimuláciu (napr. symfónie W.A. Mozarta, J. Brahmsa, A. Dvořáka,  P.I. Čajkovského, F. 
Chopena, operné  predohry  G. Verdiho, G. Rossiniho, G. Pucciniho atď.) 

• na zábavu – country, folk, ľudové piesne ...

• na zvýšenie telesnej aktivity – (Zumba)

Muzikoterapia aktívna

• vyjadrenie pocitov pomocou hry na hudobnom nástroji (Orffovo inštrumentárium, gitara, 
ťahacia harmonika, klavír)

• hranie skladby na hudobnom nástroji, improvizácia 

• tvorba textu novej piesne, interpretácia spevom

• práca v skupine, prípadne individuálne

Ergoterapia (činnostná terapia)

Ciele:

• zvýšiť aktivitu 

• zlepšiť schopnosti  plánovať, realizovať a organizovať prácu

• nácvik bežných aj špeciálnych pracovných zručností

• získať nové  pracovné zručnosti

• podpora koncentrácie a tenacity pozornosti

• zlepšiť komunikačné schopnosti

• zvýšiť sebavedomie

• odpútať od chorobných zážitkov (abreakcia)



Ergoterapia- aktivity

• práca s papierom, drevom, sadrou, textíliami, papierom, špagátom, drôtom,

s mušličkami, kamienkami, so sušenými kvetmi, slamou, s hlinou  atď.

• nácvik  špeciálnych pracovných zručností orientované na využitie potenciálu  ľudového 
umenia:

1. textilné techniky:   tkanie na krosnách, na ráme (tzv. zápästková
technika), uzlovanie (macramé), pletenie, šitie, hačkovanie, vyšívanie, farbenie 
(batikovanie)...

2. zhotovovanie ozdobných predmetov

3. zhotovovanie ozdobných pozdravov

4. výroba drevených, papierových a textilných hračiek

Tréning samoobslužných zručností

• Domáce práce - plánovanie stravovania, nakupovanie, varenie, umývanie riadov, 
zaobchádzanie s kuchynskými prístrojmi, upratovanie, príprava pohostenia pre 
návštevu....

• Údržba odevov - žehlenie, šitie, zašívanie, obšívanie atď.

• Cestovanie - plánovanie cesty, výber dopravného prostriedku, zakúpenie lístkov . 

• Vybavovanie – na pošte, na úrade, u rajónneho lekára, na posudkovej komisii, v 
zdravotnej poisťovni, v obchode – nákupných centrách, v škole, na bytovej správe, 
hľadanie a vybavovanie nového zamestnania ...

• Zapojenie sa do verejného života

Psychoedukácia

Edukačný program možno považovať aj za istý druh psychoterapeutickej pomoci, podobnej
racionálnej psychoterapii, zameranej na pacienta a jeho rodinu. 

Ciele : 

1. Rozšíriť  vedomosti psychicky chorého  o psychickej poruche, ktorou trpí (objasnenie
základných termínov, o príčinách jej vzniku, klinickom obraze, priebehu, o možnostiach liečby,
o tom ako predchádzať relapsom atď). 
2. Lepšie porozumenie poruche, ktorou trpí, získanie náhľadu na poruchu, rozpoznávanie
varovných príznakov relapsu, lepšia spolupráca pri liečbe. 
3. Dôležitá je aj súčasná edukácia príbuzných psychicky chorého. Edukácia  pomáha pri
identifikácii  problémov v komunikácii v rodine, znižuje riziko nežiaducich prístupov rodiny
k psychicky chorému a snaží sa ich identifikovať a upraviť. 

• Liečba psychóz musí byť komplexná. Jej  súčasťou má byť edukačný program.
• Edukácia  nie jednorázovou záležitosťou, ale  procesom



Mechanizmy účinku psychoedukácie

• edukačný mechanizmus (poskytovanie informácií)

• zlepšenie komunikácie a spolupráce pri liečbe

• aktívnejšie zapojenie sa chorého  (rodiny) do liečby

• zníženie stigmatizácie

• zníženie miery  vyjadrovaných emócií (expressed emotions)

Témy psychoedukácie

• Čo je to psychická porucha, psychóza

• Schizofrénia a poruchy z okruhu schizofrénie : príčiny, príznaky, formy, priebeh, 
farmakologická liečba

• Schizofrénia a poruchy z okruhu schizofrénie : biologická liečba, nefarmakologické 
terapeutické postupy

• Čo sú to afektívne poruchy – príčiny, príznaky, priebeh, liečba

• Terapeutické postupy v  stabilizačnej fáze liečby (psychoterapia, rehabilitácia a 
psychoedukačné postupy)

• Prevencia relapsu

• Zásady psychickej hygieny

• Zásady správnej životosprávy

• Význam plánovanie aktivít v poobedňajších a večerných hodinách a cez víkendy 

• Efektívne využívanie voľného času

• Návrat do pracovného procesu, do školy

• Hľadanie si zamestnania 

• Ďalšie témy podľa aktuálnych požiadaviek pacientov

Zásady vedenia psychoedukačného
programu  

• Vyvážené podanie informácií (t.j. nezahlcovanie informáciami)

• Vizualizácia informácií

• Opakovanie tém 

• Ocenenie a povzbudenie pacientov

• Posilňovanie vhodných postojov, názorov, správania sa

• Dostatočný priestor  pre vyjadrenie názoru, skúsenosti, kritiky

• Obohacovanie programu o získané skúsenosti a poznatky

• Prispôsobovanie tém požiadavkám a potrebám pacientov 

Realizácia programu: 1 x týždenne , trvanie 60 min.,  lekár 



Problémy pri  vedení  psychoedukačnej
skupiny

• Pracuje sa s otvorenou skupinou pacientov (pacienti DS + pacienti z oddelenia)

• Počty pacientov sa neustále menia

• Skupina je heterogénna čo do diagnózy a aktuálneho psychického stavu 
pacientov

• Nie je možné postupovať od prvej témy až po poslednú, téma sa neraz musí 
prispôsobiť otázkam pacientov, ktoré vyplynú z diskusie

• Potreba flexibility zo strany terapeuta

Účinnosť  psychoedukačného
programu

• Problémom ostáva nakoľko si pacienti zapamätajú informácie  získané absolvovaním 
psychoedukačného programu a ako ich využijú v bežnom živote

• Opakovaním najdôležitejších informácií z predchádzajúcej témy zisťujeme, že približne 1/3 
pacientov (častejšie pacienti so schizoafektívnou psychózou než pacienti so schizofréniou) si 
zapamätali aspoň časť informácií

• Overenie účinnosti psychoedukačného programu: 

1. Overenie  zapamätaných informácií pomocou vlastného dotazníka

2. Overenie zapamätaných informácií pomocou interakčnej hry počas arteterapie

Pozn. Arteterapia – teoretické východiská, možnosti diagnostického a terapeutického využitia v praxi 

Vlastný dotazník na overenie si  
zapamätaných informácií

1.Každá porucha (choroba)  sa prejavuje  príznakmi. Skúste  uviesť aké,  príznaky poruchy ste mali pred   pobytom 
v DS ? 

2.Aké príznaky poruchy  máte posledné 3 dni? 

3.Povedali Vám Vaši príbuzní, že ešte stále nie ste ako predtým? 

4.Aké príznaky uviedli ?  Myslíte si to aj Vy? 

5.Čo je to dopamín?

6.Ako sa volá Vaša porucha?

7.Podľa Vás,   prečo vznikla Vaša porucha ? 

8.Napíšte názvy liekov, ktoré užívate?  

9.Viete aké zmeny  tieto lieky vo Vašom  organizme spôsobujú? 

10.Majú tieto lieky na Vás nejaké nežiaduce vedľajšie účinky ?  Keď áno, aké ?

11.Čo môžete urobiť Vy pre zlepšenie Vášho zdravotného stavu ? 

12.Čoho sa máte vystríhať ? 

13.Odhadnite na koľko percent Vám  pomáha užívanie liekov ! 

14.Viete, prečo musíte stále užívať antipsychotiká ?

15.Viete ako účinkujú antipsychotiká?

16.Ako je to s pitím alkoholických nápojov  a užívaním drog počas liečby ?

Môžu zhoršiť Váš zdravotný stav ? 

17.Odhadnite koľkými percentami zlepšil Vašu informovanosť o Vašej poruche

program PRELAPS!



Skúsenosti s dotazníkom

• Príznaky pred hospitalizáciou vie popísať len malá časť pacientov, ale príznaky pred prijatím do DS 
vedia popísať takmer všetci (najčastejšie nervozita, tenzia, poruchy spánku, kolísanie nálady, 
poruchy pozornosti, nižšia aktivita, zvýšenú únavnosť, halucinácie, vzťahovačnosť, nedostatok 
vôle ..)

• Na otázku,  čo je dopamín,  vie po absolvovaní programu odpovedať správne cca ½ pacientov. 
• Na otázku prečo vznikla u nich psychická porucha  viac ako 1/2 pacientov si myslí, že dôsledkom 

zvýšeného „stresu“(v práci, pri hľadaní si práce, v rodine..), asi 1/10 pacientov uvádza výskyt 
psychickej poruchy v príbuzenstve, asi 1/10 pacientov pripúšťa, že porucha môže súvisieť s 
experimentovaním s drogami (najčastejšie marihuanou). 

• Väčšina pacientov (s výnimkou tých, ktorí sú po prvýkrát hospitalizovaní) vie uviesť názov poruchy, 
ktorou trpia. 

• Približne 1/3 vie správne uviesť názvy psychofarmák, ktoré sú im ordinované. 

• Takmer všetci  vedia uviesť  možné nežiaduce účinky  psychofarmák (najmä priberanie na 
hmotnosti, tremor, zvýšená chuť do jedla, zácpa..)

• Takmer všetci vedia správne povedať čoho sa majú vystríhať, prečo nemajú piť alkohol a užívať 
drogy.

• Čo sa týka otázky, čo môžu urobiť pre zlepšenie stavu, takmer všetci na prvom mieste uvádzajú 
pravidelné užívanie liekov, asi 2/3 potrebu dostatočného spánku a asi 1/3 pravidelný denný režim 
a sociálne kontakty.

• Na položku dotazníka „Odhadnite koľkými percentami zlepšil Vašu informovanosť program  
PRELAPS ! “pacienti odpovedali v rozmedzí od 52 do 100%, priemerne 68,5%.

Socioterapeutický klub

• Ide o stretnutia súčasných pacientov a pacientov, ktorí boli liečení v DS v 
minulosti

• stretnutia sa konajú 1x týždenne  v priestoroch DS

• program si pripravujú samotní pacienti

• občerstvenie (symbolické) pripravujú súčasní pacienti DS

Ciele:

• pokračovanie v resocializačnom programe

• získanie emočnej podpory a korektívna skúsenosť

• umožniť  získať cenné rady a skúsenosti od bývalých pacientov napr.  ako zvládať  
náročné  životné situácie po návrate do pôvodného sociálneho prostredia

• zníženie rizika patogénneho vplyvu sociálnej izolácie

• včasné odhalenie relapsu poruchy u bývalých pacientov a úprava liečby

• nadviazanie priateľských vzťahov, vzájomná pomoc, spoločné trávenie voľného 
času a pod.

Záver – význam psychoterapeutických a 
rehabilitačných postupov v liečbe 

psychóz
• Využitie v rámci doliečovania psychóz

• Potreba vyváženia psychoterapeutických, rehabilitačných, psychoedukačných postupov, 
napr. v rámci programu denného stacionára

• Stabilita programu, štruktúrovaný princíp, ktorý  podporuje „ukotvenie“ pacientov

• Prispôsobenie sa potrebám pacientov

• Uprednostňujú sa skupinové aktivity, ktoré poskytujú sociálne učenie, spätnú  väzbu, 
emočnú podporu, emočnú korektívnu skúsenosť

• Pracuje sa s otvorenou skupinou pacientov (pacienti prichádzajú a odchádzajú nezávisle 
od seba) 

• Využívanie princípov terapeutickej komunity

• Pokračuje sa v psychofarmakologickej liečbe

• Pri súčasnom užívaní medikamentóznej terapie sa umožňuje pacientovi zapojiť sa do 
práce a do bežného života

• Významná je individuálna práca s rodinou

• Motivácia k ďalšiemu pokračovaniu  rehabilitačno-resocializačného procesu po 
prepustení z nemocnice napr. formou denných stacionárov alebo využitím  tzv. pobytovej 
formy psychiatrickej starostlivosti (rehabilitačné strediská, svojpomocné skupiny, 
občianske združenia a pod.)



Ďakujem za pozornosť


