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Motto: „TI, CO TANCOVALI, BYLI POVAŽOVÁNI ZA BLÁZNY TĚMI, CO NESLYŠELI HUDBU“.

Metodická pomůcka pro pedagogy
Inspirace pro pedagogy, jak pracovat s dětmi 3. a 4. tříd nad tématem duševního onemocnění. Jak otevřít s 
dětmi prostor pro diskusi, která povede k výměně informací a k pochopení složitého, často tabuizovaného či 
mylně interpretovaného tématu duševního onemocnění schizofrenie.
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PROČ VZNIKL PROJEKT

Dobrý den,
jmenuji se PhDr. Lenka Krbcová Mašínová. Jsem 23 let ředitelkou komunitních služeb pro psychiatrické pacienty, 
které poskytuje Fokus Labe, z.s. Podporujeme lidi, kteří onemocněli schizofrenií, v návratu do normálního života.

Často se ptám svých přátel - pedagogů, proč si s dětmi o schizofrenii nepovídají, aby se jí děti nebály? Často 
slýchám, že nevědí, jak to mají provést, jak do tématu vstoupit, jak vést diskusi. „Tak něco vymysli,“ říkávají.

Tak jsme se tedy pokusili. Ale dalo nám to zabrat. Náš cíl byl vymyslet hravou formou vstup do tématu schizofre-
nie. A věřte, že to nebyl úkol vůbec lehký. Trvalo nám skoro rok, než jsme před vás mohli předstoupit a dát vám 
smysluplný, někdy dojemný, příběh Roberta, který děti a vás provede svou schizofrenií. 

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová 
ředitelka Fokusu Labe

duben 2016
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CO OBSAHUJE METODIKA – BALÍČEK

V projektu podpořeném z Norských fondů jsme pro vás pedagogy chtěli vytvořit interaktivní hru, která bude 
zajímavá pro děti. Hra by vám měla pomoci, jak strukturovanou formou otevřít neformální diskusi nad téma-
tem duševního onemocnění schizofrenie.
Hra obsahuje 42 interaktivních oken, kde malý Robert představuje dětem svou nemoc schizofrenii. Sděluje 
jim své pocity, stavy a myšlenky. Pedagog (či externí odborník) svými návodnými otázkami pak vhodně rozvíjí 
diskusi o schizofrenii mezi dětmi.

Každá škola obdrží tzv. BALÍČEK – Když nám onemocní duše, který obsahuje:
1. Flash disk s interaktivní hrou připravenou pro spuštění na interaktivní tabuli, kde jí děti dotykem mohou 

samy obsluhovat. Případně i na počítači či velké televizi.
2. Dále je pro inspiraci na flash disku nahrána ukázková hodina – jak jsme s dětmi pracovali, jak reagovali, 

jaké otázky jsme s dětmi řešili.
3. V balení dále naleznete gumové náramky, které děti na konci hodiny dostanou za odměnu a jako připo-

menutí tématu. Náramky mají různé barvy a nesou v sobě odkaz na web Očima dětí a inspiraci pro další 
práci s tématem duševní nemoci.

4. Brožurka s deseti mýty o schizofrenii podpoří téma i po ukončení výuky. Děti brožurku s informacemi o 
schizofrenii obdrží po ukončení hodiny a nadále s ní pracují dle domluvy s paní učitelkou. Brožurky jsou 
součástí balíčku.

5. Posledním metodickým nástrojem, který obsahuje balíček, je malý plakátek k tématu schizofrenie. 

Při pilotním testování nás potěšily postoje dětí z pilotních tříd:

„že se schizofrenie dá léčit, není nakažlivá a může se s ní žít“

„nejlepší vyučovací hodiny ve 4. třídě“

„ukážu hru rodičům a bráchovi“

„ budu to vyprávět kamarádům a ukážu jim náramky“

„ takové vyučovací hodiny by se mi líbily ve všech předmětech“

Za zmínku rozhodně stojí např. úžasná odpověď holčiny na otázku, co by dělala, kdyby prožívala zrakové, 
případně sluchové halucinace: 

„šla bych za někým, komu věřím, ale nevím, jestli bych ho našla, kdybych měla v hlavě ten zmatek“ 

Další hodnocení toho, jak děti vnímají Robertovu náladu na jednom ze situačních obrázků, odpověděl třeťák:
„má náladu tak akorát“

Nebo zhodnocení situace sloganem 
„ život kostkou cukru neosladíš“ 

Případně
„den bez dobré kávy, by pro mě neměl smysl“

to si děti zapamatovaly ze svojí návštěvy v kavárně Fokusu Labe

Celý projekt je možné realizovat následujícím způsobem
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Cílem projektu je:

• Rozvinout u dětí diskusi a přinést jim reálné informace o nemoci schizofrenie. Včas a takovou formou, aby 
u nich nedocházelo k deformaci reality, která má za následek mytizaci duševních nemocí, následný strach 
z lidí s duševním onemocněním a obranné postoje, které se projevují v pokřivených názorech a mentálních 
stigmatech. 

• Společně s dětmi zvýšit míru informovanosti a stupeň vnímavosti u jejich rodičů i u pedagogů o tom, co je 
psychiatrické onemocnění a jak vypadá život s ním.

• Pojmenovat, komunikovat a vysvětlovat nejčastější předsudky, strachy a stigmata spojovaná s tématem 
schizofrenie.

• Zprostředkovat informace o tom, jak psychiatrické onemocnění vypadá a zreálnit mladého člověka, který 
schizofrenií onemocněl.

• Podnítit co nejvíce dětí, aby přemýšlely i o souvislostech a vzniku psychiatrických diagnóz a možnostech 
jejího vnímání a léčení.

• Probudit zájem dětí o vyhledávání informací a naučit je přijímané informace vyhodnocovat a tvořit si vlast-
ní úsudek ke komunikovanému problému.

• Primárním cílem je zlepšení informovanosti a zdraví populace a podpora začleňování psychiatricky ne-
mocných lidí a kamarádů zpět do civilního života.

Trvání projektu: 
2 x 45min. s přestávkou. Lze zvolit i kratší variantu 1 x 45 min. a za několik dnů navázat v další hodině. Prosím 
prohlédněte si ukázkovou hodinu, která je na flash disku v přiloženém balíčku.

Účastníci projektu: 
žáci 3. a 4. tříd

Metodické vedení zajišťuje: 
pedagog, nejlépe třídní učitel, v případě potřeby externí odborník.

Další účastníci projektu: 
externí facilitátor, je možné domluvit s organizací Fokus Labe, kde je kontaktní osobou paní Alena Volfová, PR 
manažerka tel:+420 739 048 484, email: volfova@fokuslabe.cz, www.fokuslabe.cz, případně s dalšími externími 
odborníky dle uvážení pedagoga a školy

Termín konání projektu: 
dle domluvy – spojením dvou vyučovacích hodin se zachováním přestávky

Prostorové a organizační zajištění projektu
• akce probíhá v prostorách školy v době vyučování – dle možností využít učebnu, sál, jídelnu či akci uspo-

řádat v tělocvičně
• učebna - optimální je třída s interaktivní tabulí, kde lze hru ovládat samostatným dotykem žáků. Může být 

i prostor, kde lze instalovat nebo využít dataprojektor, žáci pak ovládají hru pomocí počítačové myši
• uspořádání místnosti: žáci pracují ve skupině, případně v několika pracovních „hnízdech“, vepředu míst-

nosti ponechán prostor pro pedagoga a možnost prezentace grafického zpracování poznávaného námětu
• pomůcky: interaktivní tabule, flipchart, fixy, dataprojektor, PC a CD nebo flash, pomůcky z balíčku – gu-

mové náramky, informační brožurka, plakátek
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Informace rodičům a žákům
• informace rodičům: o konání aktivity informovat na třídních schůzkách, aby byli rodiče obeznámeni s 

tématem 
• diskuse na úrovni jednotlivých tříd před akcí se všemi žáky je vítána. Je vhodné, když projektu předchází 

hodina o zdraví a nemocech těla a duše, jen učitel + třída. Není však nezbytné.
• domluva v rámci pedagogického sboru o realizaci projektové hodiny. V případě potřeby kontaktování ex-

terního experta viz uvedené kontakty.

Příprava pedagoga:
• Využití všech pomůcek obsažených v balíčku.
• Zhlédnutí videa – ukázkové hodiny.
• Projdeme si jednotlivá interaktivní okýnka hry ROBERT – schizofrenie očima dětí. 
• Zpracování základních informací o schizofrenii – buď z této metodiky či z internetu.
• Příprava návodných otázek navazujících na jednotlivé obrázky z interaktivní hry Robert.

Před samotnou hrou je dobré si připravit doptávající, otevřené otázky k jednotlivým obrazům hry (např. Jak 
tady Robertovi rozumíme? Co Robert v této situaci prožívá? Jak se cítí? Zažili jste někdo něco podobného? Co 
myslíte, jak by bylo v takové situaci vám? Co byste Robertovi poradili? Co by Robertovi pomohlo? Co by Rober-
tovi nepomohlo? Setkali jste se někdy s někým, jako je Robert? Co je pro Roberta důležité? Kdo je psychiatr a kdo 
psycholog? Jak a čím který odborník pomáhá?).
Pedagog si také může dopředu ujasnit, u kterých obrazů hry se bude chtít více doptávat. Může vycházet z mo-
mentální aktuální situace ve třídě. Každá třída bude reagovat jinak. Při hře samotné není třeba věnovat stejný 
čas každému z obrazů. 

• Příprava informační brožurky k jednotlivým mýtům.
• Příprava gumových náramků pro děti.
• Příprava pomůcek k výtvarné činnosti (budeme-li chtít realizovat s dětmi výtvarné aktivity k danému té-

matu). 
• Je vhodné realizovat přípravu s dětmi před samotnou projektovou hodinou. Téma vhodně začlenit do kon-

krétního rámce výuky třídy. Možný širší okruh tématu (co je zdraví, co je nemoc, co musím udělat pro 
své zdraví, na co si dát pozor, jaké různé nemoci mohou lidé mít, co má vliv na naše zdraví, jak můžeme 
onemocnět apod.).

Doporučení: 
Využití techniky brainstorming – doptávání dětí na jejich názor. Mít připravené vhodné otázky a na tabuli za-
pisovat odpovědi dětí (nebo zapisovat na barevné papírky – možnost další práce s nimi – např. je seskupit podle 
obsahu do tematických bloků apod.). Získávat zpětné vazby dětí (otevřené otázky – co nás při odpovědích 
zaujalo a překvapilo, co by kdo doplnil, zkušenosti dětí, apod.) – mapování poznatků a názorů dětí. 
Téma lze dále rozšířit podle zpětných vazeb dětí – vhodnými otázkami dětem rozšířit obzor. 

Cíl:
Získat povědomí o přemýšlení dětí o daném tématu – co je více zajímá, co znají, zda mají znalosti podloženy 
svou zkušeností, přejímání názorů z rodiny, médií, zkreslené představy, nezkušenost, nezájem o téma apod. 
Takto budou děti na téma vhodně připravené.
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PRŮBĚH PROJEKTOVÉ HODINY

Organizační záležitosti:
• Máme vše připraveno?
• Vyčleněná jedna či dvě výukové hodiny.
• Interaktivní tabuli či PC?
• Instalovanou hru? Vyzkoušenou, že funguje?
• Připravené návodné otázky pro děti?
• Připravené informační brožurky pro děti?
• Připravené gumové náramky pro děti?
• Připravené pomůcky k výtvarné činnosti (budeme-li chtít realizovat s dětmi výtvarné aktivity k danému 

tématu). 

Realizujeme projektovou hodinu
čas. dotace: zhruba 45 min.

1 min.: 
• seznámit děti s programem, účelem akce, informovat, jak budou pracovat 
• (podstatné jsou bubliny s texty, děti chodí k tabuli, posunují šipky a čtou, co je na bublinách, třída o daném 

obrázku a textech diskutuje. Doporučujeme děti k tabuli vyvolávat a střídat je. Urychlí se realizace.)
• navodit uvolněnou, byť pracovní atmosféru; ideální je neformální uspořádání ve třídě. Např. sezení na zemi 

v kruhu i s paní učitelkou či jiným facilitátorem. Viz ukázková hodina.

39 min.:

Prezentace
spouštíme hru a provázíme spolu s dětmi Roberta jeho nemocí:

Doporučení:
Hru lze spustit bez dlouhého úvodu. Podle našich zkušeností je dobrou příležitostí pro pedagoga zjistit pově-
domí dětí bez předchozího zasvěcení do tématu.

Cílem:
Pedagog vnímá míru povědomí a znalostí dětí k tématu. Je možné se dětí doptávat, odkud své znalosti mají, 
kde se s daným tématem již setkali, zda už někde o tomto tématu slyšeli, zda názory, které již někdy slyšeli, jsou 
stejné, jako sděluje Robert apod.

Spouštíme jednotlivé obrázky, vyvoláváme – pobízíme děti k tabuli. Děti mačkají šipky, čtou jednotlivé bubliny 
a ostatní tým ve třídě k daným sdělením diskutuje, sdílí svoje názory, zkušenosti a informace. Facilitátor (pe-
dagog) návodnými otázkami, na které děti samy hledají odpovědi, rozvíjí téma a zprostředkovává informace. 
Facilitátor podstatné informace od dětí opakuje, zvýrazňuje, chválí, motivuje.

Náhled celé hry najdete na konci tohoto dokumentu.
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5 min.: 
Po prezentaci hry – ukončení:

Doporučení:
Třída může téma uzavřít sdělením zpětné vazby na hru. Pedagog může pro získání názorů dětí využít dalších 
doplňujících otázek (Byl vám příběh Roberta srozumitelný? Dozvěděli jste se něco nového? Co konkrétně? 
Jak byste se nyní zachovali, pokud byste se o někom dozvěděli, že je takto nemocný? Pomohla vám hra v po-
chopení tématu? Co byste Robertovi poradili? Chtěli byste pracovat jako psycholog nebo psychiatr, sociální 
pracovník? Proč? 

Cíl:
Pedagog má příležitost téma uchopit a zasadit do širšího obrazu tématu, kterým se třída věnovala. Znovu třída 
může pracovat s barevnými papírky – každý žák popíše minimálně jeden papírek – poté se nalepí na plachtu, 
vytvoří se mapa tématu, papírky se mohou libovolně seskupovat podle zadání.

Doporučení:
Třída se dále může tématu věnovat z jiného úhlu pohledu: např. co nemoc vyvolává, co nemoc zhoršuje, zlep-
šuje. 
Lze také promyslet navazující témata: např. sociální jevy ve společnosti (lidé bez domova, problémy závislostí, 
navázat na problémy s experimentováním drog, „trávy“ apod.).
Pedagog může v další hodině nebo po přestávce ukončit téma vytvořením prostoru pro zpětnou vazbu a ucho-
pení tématu v širším kontextu.

Rozšíření tématu:

Práce s brožurou
Děti si mohou pročíst a vzájemně sdílet své názory, pohledy. Co je v brožuře zaujalo, pobavilo, co se dozvěděly, 
co naopak už věděly apod. 

Omalovánka Roberta
Nakreslit svého Roberta -  menší ročníky – mohou nakreslit Roberta – pedagog může pracovat s dětmi a doptá-
vat se na vnímání problémů Roberta. Jak se Robert cítí, jakou barvou Roberta dítě vybarví, proč zvolilo danou 
barvu apod. Malování příběhu nebo nejsilnějšího prožitku ze hry o Robertovi či malý komiks v týmu dětí aj. 
Vždy diskuse nad sdílením zkušeností dětí a jejich emočním vyjádřením.

Webové stránky
Pracovat s dalšími informacemi z webu Očima dětí.

Kontaktovat odborné organizace,
Které napomohou s tématem (např. beseda, exkurze, setkání s odborníkem, peer konzultantem, apod.). Kon-
takty: www.fokuslabe.cz.  www.dobry-fokus.cz

Dokumenty, filmy, knihy
Doporučit dětem další možnosti setkat se s tématem. Kontaktovat filmový klub F 20 Fokusu Labe aj.  

Děti a práce s jejich rodinou
Po prožitku může dítě přenosem informací v rodině podnítit zájem o téma, návštěvou webových stránek (ad-
resou uvedenou na náramcích i v brožuře), možností napsat dotaz a získáním odpovědi právě na webu.

Práce učitelského sboru s tématem a možnost využití informací ze hry
pro přesah do dalších předmětů – např. k tématu návykové látky. Případně realizace projektové hry v dalších 
třídách 1. stupně ZŠ. 
Pro starší děti a středoškoláky možnost zprostředkování projektu Neviditelní lidé a 7 příběhů lidí s duševním 
onemocněním. Zhlédnutí filmu „Neviditelní lidé“, kde účinkuje i známý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. 

Možnost exkurze ve Fokusu Labe v Ústeckém kraji.
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HONZA, který onemocněl schizofrenií na vysoké škole, se s námi účastnil celého projektu i pilotní-
ho testování mezi desetiletými dětmi. Poslechněte si zkušenost nás dospěláků z projektového týmu 
z pilotních tříd:

Přicházíme do třídy 4. A teplické ZŠ. Zdravíme se s dětmi a představujeme se křestními jmény, která máme na-
psaná na nalepených jmenovkách. Děti udělají totéž. Hra začíná.
U tabule sedí Iva, terapeut a odborný garant, společně s Honzou, který před několika lety onemocněl schizofrenií, 
nemoc překonal a dnes pracuje, prodává zdravé dobroty, vaří skvělou kávu, funguje při pořádání rautů a připra-
vuje se na zvýšení svojí kvalifikace.
Děti se střídají při klikání jednotlivých obrázků u interaktivní tabule. Hra jim přibližuje příběh jejich kamaráda 
Roberta, který má stejné prožitky jako ony, ale vše se změní, protože Robert onemocní schizofrenií. Děti říkají, 
co si myslí, že je schizofrenie, snaží se specifikovat pocity a prožitky Roberta. Jsou velmi pozorné a určují změny, 
které vidí na obrázcích příběhu. 
K jednotlivým situacím má s dětmi interakce Iva a Honza vše završuje svými vstupy a velmi srozumitelným způ-
sobem dětem přibližuje svoje prožitky. Jsou tísnivé, reálné, optimistické, smutné, bláznivé, povzbudivé i úsměvné, 
ale rozhodně pravdivé. Děti pozorně poslouchají a ptají se, sdílejí vjemy a rychle si personifikují Honzu s Rober-
tem. Přijímají ho bezprostředně, vnímají ho jako kamaráda. Velice rychle pozitivně rozvíjejí situaci kamarád-
ství, důvěru, vztahy v rodině, potřebu odborné léčby a dodržování stanoveného režimu, vnímají potřebu pomoci 
a sounáležitosti s oslabeným kamarádem. Poznávají rozdíl mezi předsudkem a realitou, snaží se charakterizovat 
spouštěče nemoci, prevenci, terapii i úspěšnost léčby. Jsou bezprostřední. Jako největší pozitivum označují skuteč-
nost, „že se schizofrenie dá léčit, není nakažlivá a může se s ní žít“.
Na závěr dostávají brožuru a náramky s Robertem a webovou adresou, kde najdou hru.
Následuje bližší představení Ivany a Honzy i grafika Petra, autora postavičky Roberta.
Všechny děti hodnotí setkání s Robertem kladně a prožitky jako „nejlepší vyučovací hodiny ve 4. třídě“, „ukážu 
hru rodičům a bráchovi“; „budu to vyprávět kamarádům a ukážu jim náramky“; „takové vyučovací hodiny by se 
mi líbily ve všech předmětech“.
Jedna z holčiček přinesla Ivě ručně vypsané informace o schizofrenii z internetového vyhledávače. Našla si je, aby 
„věděla, o čem bude naše setkání“.
Pro nás dospěláky bylo překvapením, že děti toho poměrně hodně věděly, neměly předsudky, byly otevřené, milé, 
ukázněné, naše přítomnost je nerušila. Podstatná část z nich, měla problémy s plynulým čtením… Na rozlouče-
nou jsme si všichni zatleskali.
Další den jsme byli ve stejné sestavě ve 3. třídě s modelem výuky Montessorri. Po příchodu jsme dostali návle-
ky na boty a dobrý čaj na pohodu. Opakovala se situace se jmenovkami. Rozdíl byl v tom, že děti seděly s paní 
učitelkou v kruhu na zemi (na koberci) a my s nimi. Průběh hry byl obdobný, odlišnosti byly nepodstatné. Děti 
měly hodně postřehů, byly připravené, bezprostřední, asertivní a méně ukázněné, ale citlivé, atmosféra byla 
příjemná, až rodinná. Situace kladla větší nároky na facilitátora, paní Ivu. Honza trpělivě, věcně a srozumitel-
ně vysvětloval vše, co děti zajímalo. I tady došlo k rychlé personifikaci Roberta s Honzou. Děti se předháněly s 
uplatněním svých znalostí, prožitků a zkušeností. Bylo patrné, že mají lepší slovní zásobu, že jsou zvyklé mluvit 
před větší skupinou posluchačů, byly zřejmé i větší znalosti o duševních nemocech obecně, o existenci FOKUSU 
(v jejich kavárně měly oslavu konce školního roku). Za zmínku rozhodně stojí např. úžasná odpověď holčiny na 
otázku, co by dělala, kdyby prožívala zrakové, případně sluchové halucinace: „Šla bych za někým, komu věřím, 
ale nevím, jestli bych ho našla, kdybych měla v hlavě ten zmatek.“. 
Další hodnocení toho, jak děti vnímají Robertovu náladu na jednom ze situačních obrázků, odpověděl třeťák: 
„má náladu tak akorát“, nebo zhodnocení situace sloganem „ život kostkou cukru neosladíš“, případně „den bez 
dobré kávy by pro mě neměl smysl“, to si zapamatovaly ze svojí návštěvy v kavárně.
Po rozdání dárků, když jsme se závěrem setkání s dětmi rozhodli odtajnit svoje profesní role, tleskaly děti nejvíce 
Petrovi, autorovi Roberta, a Honzovi. Spontánně se rozhodly pro autogramiádu a obrovský úspěch měl Petr, kte-
rý každému dítěti, ke svému podpisu namaloval Roberta. Byl to milý a bezkonkurenčně nejúspěšnější moment 
celého setkání s množstvím otázek.
Příjemné prožitky pokračovaly i při následné komunikaci s paní ředitelkou a paní třídní učitelkou 3. M třídy. 
Ověřili jsme si, že už děti ve věku 8 až 10 let jsou schopny srozumitelně, otevřeně, jasně a stručně formulovat 
svoje dotazy i názory a umějí si je i obhájit a jsou schopné diskuze ke složitému tématu, pokud dostanou ade-
kvátní a přesvědčivé základní informace.
Zapsala Eva Poláčková, koordinátorka projektu
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CO JE SCHIZOFRENIE

Schizofrenie je duševní nemoc, jejíž obtíže mají takovou intenzitu, že plně prostoupí život pacienta a výrazně 
jej ovlivňují. Pro takového člověka je pak velmi obtížné rozhodnout, co je skutečné a co nikoliv. Klasickými 
příznaky schizofrenie jsou bludy a halucinace. Nemocní mají často pocit, že se v jejich okolí vyskytují lidé, kteří 
usilují o jejich život, představy, že jiné osoby mohou číst jejich myšlenky a ovlivňovat tak jejich život. Pacienti 
často slyší divné hlasy či vidí neexistující věci a osoby. Pod vlivem těchto projevů pak nemocní i jednají, což 
jim působí mnohé problémy.
 
Jednoznačná příčina vzniku schizofrenie není dosud známá. Vlivy, které se podílejí na jejím propuknutí, 
jsou dědičnost a psychosociální faktory, zejména prostředí, ve kterém pacient vyrůstá. Schizofrenie nevzniká 
ze dne na den, příznaky nemoci se projevují i několik měsíců před jejím akutním propuknutím. Onemocnění 
může vzniknout v dětství, ale také ve starším věku. Nejčastěji se však schizofrenie projevuje ve věku 15 až 19 
let.
 
První projevy nemoci, jako jsou úzkost, podrážděnost, vztahovačnost, nesoustředěnost apod. jsou v tomto 
věku mnohdy mylně přičítány postpubertálním projevům. Obtíže však pozvolna narůstají, až vyústí v propuk-
nutí nemoci. Rodina a blízcí jsou proto první, kdo může včas odhalit první příznaky nemoci.

Schizofrenie je duševní porucha charakteristická selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností 
vnímat emoce a reagovat na ně. Nejběžněji se projevuje sluchovými halucinacemi, paranoidními či bizarními 
bludy nebo zmatenou řečí a myšlením, a jde ruku v ruce s rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkcí. Symptomy 
se začínají objevovat typicky v rané dospělosti.
Hlavním obdobím nástupu schizofrenie jsou pozdní adolescence a raná dospělost, tedy roky kritické pro spole-
čenský a pracovní rozvoj mladého dospělého člověka. U 40 % mužů a 23 % žen s diagnostikovanou schizofrenií 
se nemoc projevila před 19. rokem života.
Pro schizofrenii jsou běžné sociální stažení, nedbalost na hygienu a oblékání a ztráta motivace a úsudku. Často 
lze pozorovat emocionální potíže, například ztrátu vnímavosti. Se schizofrenií souvisí zhoršení sociálního vě-
domí stejně jako symptomy paranoie; běžně dochází i ke společenské izolaci. Často se rovněž objevují potíže s 
pracovní a dlouhodobou pamětí, pozorností, výkonnými funkcemi a rychlostí zpracování informací.
Porucha postihuje zejména poznávací procesy, obvykle ale rovněž přispívá k chronickým problémům s chová-
ním a emocemi. U osob se schizofrenií je pravděpodobné, že budou trpět (souběžnými) onemocněními, mezi 
něž patří deprese a úzkostná porucha; míra zneužívání návykových látek u těchto pacientů je téměř 50 %. Mezi 
obvyklé sociální problémy patří dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba i bezdomovectví.  

Schizofrenie na sebe upozorňuje mnohdy již v mládí, kdy rodiče nebo vychovatelé jí z neznalosti věnují málo 
pozornosti. Žák se přestane náhle učit, je roztěkaný, neschopen soustředit své myšlenky. Paměť nebývá po-
rušena, avšak roztěkanost, nerozhodnost, unavenost, náladovost a nestálost jsou prvními známkami skryté 
choroby. Později lze pozorovat frázovitost, chuť k přehánění, slavomam, romantismus, žák se snaží vniknout 
do nejrůznějších vědních oborů, přičemž sleduje jen své myšlenky a zájmy, nestará se o okolní svět, uzavírá se 
vůči přátelům a známým, je dráždivý a náladový. V pozdějším věku zanedbává povinnosti, je podivínský a své 
povolání mnohdy lehkomyslně opouští. K vlastní rodině je lhostejný a sobecký, mnohdy nepatrná příhoda jej 
zbaví klidu a rovnováhy.

Schizofrenie patří mezi diagnózy, s nimiž se nikdo nechlubí. Velká část laické veřejnosti má totiž o schizofrenii 
zkreslené představy – bylo by například dobré zapomenout na „rozdvojenou osobnost“, protože tím schizofre-
nie není. Pojem schizofrenie lze nejlépe přeložit jako rozdělené myšlení, ale jinak jde o poruchu mnoha du-
ševních funkcí: myšlení, vnímání, emotivity, narušena může být i motorika, osobnost, schopnost jednání 
s lidmi, pozornost nebo paměť. Schizofrenie patří mezi psychotická onemocnění (psychózy). Trpí jí zhruba 
1% populace, tedy každý stý člověk.
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Psychózy (včetně schizofrenie) jsou provázeny abnormálními biochemickými pochody v mozku a u části ne-
mocných se na vzniku onemocnění podílejí genetické předpoklady. Psychotické projevy však mohou být způ-
sobeny také jinými příčinami, např. poruchami látkové výměny, úrazem nebo nádorem na mozku, účinkem 
některých léků, drog (pervitinu, kokainu, při nadměrném dlouhodobém užívání marihuany) nebo alkoholu. 

Hlavní sdělení: Schizofrenie je nemoc – nemoc, která se dá léčit!

Je možné vyplnit s dětmi vlastní slova pod jednotlivá písmena:

SCHIZOFRENIE
S SMUTEK, STIGMA
CH CHAOS
I INTELIGENCE, INSTINKT
Z ZOUFALSTVÍ, ZMĚNA
O OSAMĚLOST
F FIKCE
R RODINA
E EMOCE
N NEMOC
I INDIVIDUALISMUS
E ENERGIE

To co pomáhá

SCHIZOFRENIE
S SPOLEČNOST
CH CHUŤ
I INSPIRACE
Z ZÁJMY, ZÁLIBY, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ, ZOTAVENÍ
O ORDINACE, OPORA
F FOKUS
R RADOST, REHABILITACE
E ELÁN
N NÁLADA, NÁVRAT
I IMPULS
E EGO

Mýty a předsudky:

Mýtus 1: Lidé se schizofrenií jsou nebezpeční násilníci.
Víte, že podíl osob s duševní nemocí na násilných činech a zločinnosti je stejný jako u ostatní populace. Často 
pod vlivem médií zaměňujeme lidi se schizofrenií za lidi s poruchou osobnosti, kteří mají psychopatické rysy 
chování. Dle údajů Policie ČR bylo v roce 2014 v ČR spácháno 160 vražd a pouze jedné z nich se dopustila 
pachatelka pod vlivem závažné duševní poruchy. Ostatních 159 pachatelů žádnou duševní nemocí netrpělo.

Mýtus 2:Všichni lidé s duševní nemocí musejí být zavření do léčeben a nemohou žít mimo ústavy.
Víte, že většina duševně nemocných může žít a fungovat v normálním prostředí a starat se o sebe. Víte, že v 
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Itálii neexistují psychiatrické léčebny. 

Mýtus 3: Lidé s duševní nemocí nemohou pracovat.
Víte, že někteří duševně nemocní mohou mít přechodné potíže s návratem do zaměstnání, mnozí to však do-
káží. Víte, že v Itálii existují sociální družstva, která zaměstnávají stovky lidí se schizofrenií.

Mýtus 4: Řada osob svádí na duševní onemocnění svou neschopnost a lenost.
Víte, že diagnóza schizofrenie je nemoc, vědecky podložená a nezpochybnitelná a nelze jí maskovat ani ne-
schopnost, ani lenost. Má své projevy, kterým se říká symptomy a patří mezi ně i poruchy vůle a soustředění.

Mýtus 5: Schizofrenie je porucha rozpolcené osobnosti nebo vícenásobné osobnosti.
Víte, že lidé se schizofrenií nežijí jako dvě či více osobnosti, jako Dr. Jekyll a pan Hyde. Ano, někteří schizofre-
nici mají halucinace a slyší hlasy, ale to neznamená, že mají dvě osobnosti.
Hlavní charakteristikou nemoci je výrazné narušení kontaktu člověka s realitou a porucha duševních funkcí 
jako je myšlení, vnímání, pozornost, paměť, komunikace.

Mýtus 6: Rodiče jsou příčinou schizofrenie.
Víte, že rozpoznat u pacienta všechny praménky, které se nakonec do nemoci spletly, je prakticky nemožné. Pro 
propuknutí psychózy je zapotřebí větší počet nepříznivých vlivů, genetických, biologických, psychologických a 
sociálních. Není tedy jenom jedna příčina.

Mýtus 7: Lidé nemocní schizofrenií jsou mentálně retardovaní.
Víte, že lidé se schizofrenií nemají postižený intelekt a že bychom si je neměli plést s lidmi s mentálním postiže-
ním. Víte, že mezi lidmi se schizofrenií byla řada významných osobností, spisovatel Ota Pavel, matematik John 
Nash, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, herec Miloš Kopecký, zpěvák Richard Müller a jiní.

Mýtus 8: Schizofrenici se nikdy nevyléčí.
Víte, že schizofrenie je sice vážné duševní onemocnění, je to ovšem nemoc, kterou lze léčit. Velice důležitá je 
kvalitní komplexní léčba, která má složky psychofarmakologickou, psychoterapeutickou a rehabilitační. Čím 
dříve vyhledáte pomoc odborníků, tím úspěšnější léčba bude. Čím dříve vyhledáte kvalitní psychosociální 
rehabilitaci, tím dříve se vrátíte zpět do života.

Mýtus 9: Schizofrenie se objeví ze dne na den
Víte, že schizofrenie se neobjeví zničehonic, bez varování. Příznaky nemoci se projevují i několik měsíců, let 
před jejím propuknutím. Nejčastěji se nemoc projevuje ve věku 15–20 let, a proto je někdy zaměňována s 
projevy puberty. Mezi varovné signály patří vztahovačnost, podezíravost, uzavřenost, nesoustředěnost, nála-
dovost, nedostatek sebedůvěry.

Mýtus 10: Lidé se schizofrenií nejsou schopni rozhodovat o své vlastní léčbě.
Víte, že ve světě jsou nové směry v léčbě a zotavení se ze schizofrenie, kterým se v angličtině říká recovery. 
Pacient spolurozhoduje o všem, co se týká léčby jeho nemoci a rehabilitace, protože jedině on může změnit své 
nitro a převzít odpovědnost za svůj život i s nemocí.
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PODĚKOVÁNÍ

Po celou dobu své odborné praxe pracuji s lidmi, kteří se utkávají s utrpením, které duševní nemoc přináší. Je 
mezi nimi mnoho mladých chytrých lidí, kteří onemocněli ve 20ti letech, nedokončili studium, nevěděli, na koho 
se v prvních letech svého onemocnění obrátit, často ani nevěděli, že jsou nemocní. Po několikaletém hledání 
pak slyšeli ortel – schizofrenie, který je vrhl do víru společenského stigmatu a předsudků, kterými je tato nemoc 
obestřená. 
Náš projekt chce přispět ke změně pohledu společnosti na schizofrenní onemocnění. Proto začínáme pracovat 
již s malými dětmi. Chceme, aby se reálné informace o schizofrenii děti dozvěděly včas, ve věku, kdy se formují 
jejich společenské názory a postoje. Věříme, že informacemi, které dětem přinese postavička malého Roberta, jim 
pomůžeme vybudovat si „normální“ pohled na duševně nemocné lidi. Věříme, že se jich nebudou bát a budou 
schopni se s nimi kamarádit.   
Projekt spolu s dětmi vytvořilo Centrum komunitní práce, z.s.,  ve spolupráci s Fokusem Labe, z.s. Projekt vy-
tvořil reálné nástroje a inspiraci pro pedagogy, jak pracovat s dětmi 3. a 4. tříd nad tématem duševního one-
mocnění. Jak otevřít s dětmi prostor pro diskusi, která povede k výměně informací a k pochopení složitého, často 
tabuizovaného, či mylně interpretovaného tématu duševního onemocnění schizofrenie.

Velký dík patří celému realizačnímu týmu. Grafikovi panu Petru Mičkovi, který se s neuvěřitelnou citlivostí 
vypořádal s tak složitým tématem a vytvořil postavu Roberta, kterou si zamilujete. Paní Ivě Fujanové, která děti 
provázela prvními hodinami a vložila Robertovi do úst jeho slova, kterými nám pomáhá pochopit jeho onemoc-
nění. Paní Evě Poláčkové a Vlaďce Svobodové, které vše organizovaly, a v neposlední řadě patří velký dík Hon-
zovi, který se podělil s dětmi o své zkušenosti se schizofrenií. Dále patří velký dík dětem z pilotních 3. a 4. tříd 
Základní školy Bílá cesta v Teplicích a paní ředitelce Evě Vášové a paní třídní učitelce a rodičům dětí za jejich 
odvahu a otevřenost.

PhDr. Lenka Krbcová Mašínová
ředitelka Fokusu Labe, z.s. a členka správní rady 

Centra komunitní práce
duben 2016, Ústí nad Labem
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PŘÍLOHA  - NÁHLED HRY
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