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 Text: Mgr. Roman Pešek,
 kognitivně behaviorální terapeut, 

supervizor a lektor, předseda Pracovní 
skupiny pro psychoterapii v sociálních 
službách při APSS ČR

ezi časté psychické problémy, 
které trápí i  některé klienty 
sociálních služeb, jsou úz-
kostné poruchy. Tyto poruchy 

je možné definovat jako různé kombinace 
tělesných a  psychických projevů úzkosti 
a  strachu. U  lidí, kteří trpí úzkostnou po-
ruchou, se úzkost nebo strach objevují pří-
liš často, trvají příliš dlouho a  intenzita je 
vzhledem k dané situaci příliš vysoká. Roz-
lišují se různé druhy úzkostných poruch.

Generalizovaná úzkostná porucha se proje-
vuje stálou a volně plynoucí úzkostí. Člověk 
se nadměrně zaobírá starostmi a stresující-
mi myšlenkami, orientovanými zejména 
do budoucnosti, že něco nezvládne, že něco 
nedopadne dobře, že si o něm druzí pomyslí 
něco špatného. Lidé s touto poruchou jsou 
přesvědčeni o  velké pravděpodobnosti, že 
se něco zlého stane jim nebo jejich blízkým, 
že tato událost bude mít ty nejhorší důsled-
ky, že oni sami je nebudou schopni zvlád-
nout a nikdo jiný jim nepomůže. Celoživot-
ní prevalence1 je asi 10 %. Počátek rozvoje 
poruchy je nejčastěji mezi 16. a 25. rokem. 
Žen je 2x více než mužů.

Panická porucha se projevuje náhlými, ne-
čekanými a opakovanými záchvaty masiv-
ní úzkosti a strachu (paniky) provázenými 
tělesnými příznaky, např. silným bušením 

srdce nebo zrychleným povrchovým dýchá-
ním (hyperventilací). Celoživotní preva-
lence je až 3,5 %. Ojedinělé panické ataky 
zažije někdy v  životě asi 8 % lidí. Panická 
porucha obvykle začíná mezi 15. a 24. nebo 
45. a 54. rokem a je 2x častější u žen. 

Agorafobie je strach být sám na  místech 
(např. výtah, prostředky MHD, veřej-
ná prostranství), odkud je obtížný únik 
do  bezpečí nebo je těžké získat pomoc, 
kdyby člověk zažil nevolnost nebo panický 
záchvat. Tyto obavy vedou k  vyhýbání se 
potenciálně ohrožujícím situacím. Celoži-
votní prevalence je asi 5 %. Agorafobie začí-
ná mezi 23. a 29. rokem života a bývá až 3x 
častější u žen. 

Sociální fobie se projevuje silným a  trva-
lým strachem ze situací, kdy je člověk mezi 
druhými lidmi a může být jimi posuzován 

a hodnocen. Tento strach vede k vyhýbání 
se těmto situacím, což sice způsobuje krát-
kodobé snížení úzkosti (úlevu), ale z dlou-
hodobého hlediska toto vyhýbání zvyšuje 
strach z  takových situací a ze sociální ko-
munikace, což vede k  izolaci a  snižování 
kvality osobního i profesního života. Celo-
životní prevalence je 13 %. Průměrný věk 
počátku je 15. rok života. Porucha se obje-
vuje stejně často u mužů i u žen. 

Specifická fobie se projevuje silnou úzkostí 
až panikou vyvolanou určitými jasně ohra-
ničenými situacemi, objekty nebo činnost-
mi, kterým se člověk vyhýbá, protože se 

obává, že umře, ztratí sebekontrolu nebo se 
zblázní. Specifická fobie se vztahuje k pří-
rodním událostem (např. strach z bouřky), 
ke zvířatům (např. strach z pavouků), k in-
jekcím, krvi a  zraněním, ke  strachu z  ur-
čitých míst (např. letět letadlem, jít přes 
most) a na jiné typy (např. strach z určitých 
jídel nebo hlasitých zvuků). V  poslední 
době jsou časté fobie z  nemoci z  ozáření 
a z HIV/AIDS. Celoživotní prevalence je asi 

10 %. Průměrný věk počátku je 15. rok živo-
ta. Porucha je 2x častější u žen. 

Nadměrné obavy o zdraví se projevují nad-
měrným sebepozorováním a strachem z ne-
moci. Člověk se obává, že má jednu nebo 
více závažných, zejména tělesných nemocí 
a často si stěžuje na různé příznaky. Mnozí 
lidé trpící touto poruchou často docházejí 
za praktickými lékaři nebo zůstávají v péči 
somatických specialistů. Celoživotní pre-
valence se odhaduje od 3 do 14 %. Začátek 
potíží se nejčastěji objevuje mezi 20. a 30. 
rokem života. Nadměrné obavy o zdraví po-
stihují stejně často muže i ženy. 

Úzkostné a depresivní 
poruchy a Kognitivně 
behaviorální terapie
Podle některých výzkumů se v životě každého čtvrtého člověka objeví 
psychické problémy, které vyžadují odbornou pomoc. Jedná se u nás 
asi o 2 milióny lidí. Adekvátní péče, mezi kterou patří i psychoterapie, 
se dostane asi jen ke 30 % z nich. Mnoho lidí s duševními problémy 
se dostává i do sociálních služeb mj. proto, že sociální problémy 
v oblasti bydlení, zaměstnání, financí, mezilidských vztahů nebo 
třeba i v oblasti náročné péče o handicapované děti nebo dospělé jsou 
často velmi stresující a mohou se spolupodílet na vzniku a udržování 
psychických potíží, které potom vedou k sociálním problémům nebo již 
existující sociální problémy zesilují.

1 Celoživotní prevalence, tj. kolik lidí touto poruchou 
onemocní během svého života.
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Obsedantně kompulzivní porucha (OCD, 
anglicky Obsessive Compulsive Disorder) je 
charakterizována nutkavými, obvykle ira-
cionálními myšlenkami (obsesemi), např. 
„Nakazím se“, které se proti vůli člověka vtí-
rají do jeho mysli a způsobují mu výraznou 
úzkost, kterou se pak snaží mírnit různými 
způsoby nutkavého, hlavně pozorovatelné-
ho chování (kompulzemi či rituály), např. 
opakovaným umýváním nebo kontrolová-
ním. Celoživotní prevalence OCD je až 3 %. 
Začíná nejčastěji mezi 18. a 25. rokem a vý-
skyt je přibližně stejný u mužů a žen. 

Vedle úzkostných poruch se u  klientů, 
kteří využívají sociální služby, objevují 
i depresivní poruchy, případně smíšená úz-
kostně depresivní porucha. 

Deprese se projevuje sklíčenou nála-
dou, pesimistickými myšlenkami, ztrá-
tou radosti, sníženou energií a  celkovou 
zpomaleností. Depresivní příznaky musí 
trvat alespoň 2 týdny. Rozlišuje se mír-
ná, středně těžká a  těžká forma deprese. 
Biologická teorie zdůrazňuje nedostatek 
v produkci neurotransmiterů v mozku (se-
rotonin, noradrenalin) a v této souvislosti 
se někdy hovoří o tzv. endogenní depresi. 
Podle modelu KBT (viz níže) vzniká depre-
se aktivací dysfunkčních myšlenkových 
schémat projevujících se v  myšlenkách, 
kterými člověk negativně hodnotí sebe 
(„Nestojím za nic“), druhé („Lidem se nedá 
věřit“, „Jsem druhým na  obtíž“) a  očeká-
vání do  budoucnosti („Moje situace se 
nedá zlepšit“). Celoživotní prevalence de-
prese je až 12 % u  mužů a  až 25 % u  žen. 
Deprese nejčastěji začíná mezi 25. a  35. 
rokem věku. U  lidí s  nejnižšími příjmy je 
riziko vzniku 2x vyšší než u  lidí s příjmy 
nejvyššími. Odhaduje se, že až 15 % lidí 
nemocných depresí ukončí svůj život sebe-
vraždou – deprese může stát v  pozadí až 
80 % dokonaných sebevražd.

Pro léčbu úzkostných 
a  depresivních poruch se 
využívá především far-
makoterapie a  psychote-
rapie. Farmakoterapie 
je léčba pomocí léků 
a v případě úzkostných 
a  depresivních poruch 
se nejčastěji využíva-
jí různá antidepresiva 
a  anxiolytika (léky zmír-
ňující úzkost), které obvykle 
předepisuje psychiatr. Důležitou 
léčebnou složkou je psychoterapie, která 
má různé formy (např. individuální, skupi-
nová), je prováděna v  různých přístupech 
a do systému sociálních služeb náleží, což 
reflektuje i  Výzva 4P (Potřebnost, Patřič-
nost, Psychosociální multidisciplinarita, 
Připravenost), kterou v roce 2018 vytvořila 
Pracovní skupina pro psychoterapii v  so- 
ciálních službách fungující v  rámci Aso- 
ciace poskytovatelů sociálních služeb Čes-
ké republiky.

Kognitivně behaviorální terapie 
(KBT) je rychle se rozvíjející a  prokaza-
telně účinný psychoterapeutický směr, 
který je srozumitelný a má systém. „Ko-
gnitivní“ znamená zaměřený na  procesy 
myšlení, „behaviorální“ na  pozorova-
telné (zjevné) chování. KBT, stejně jako 
jiné psychoterapeutické přístupy, klade 
důraz na laskavý terapeutický vztah, kdy 
je třeba, aby se klient s  terapeutem cítil 
v  bezpečí, měl pocit přijetí, byl terapeu-
tem oceňován a  cítil, že o  něj má tera-
peut opravdový zájem. V  úvodu KBT je 
terapeut více aktivní, ale poté jeho akti-
vita klesá a roste aktivita a odpovědnost 
klienta. KBT bývá časově omezená a více 
strukturovaná. Zaměřuje se na  řešení 
konkrétních, jasně definovaných problé-
mů ve vztahu k přítomnosti a budoucnos-
ti klienta, stanovují se konkrétní, měři-
telné a  realistické cíle. Terapeut zkoumá 
osobní minulost klienta, ale jen do  té 
míry, aby on i klient dokázali porozumět 
původu současných potíží klienta, jehož 
psychické problémy jsou obvykle zapříči-
něny genetickou predispozicí, výchovný-
mi vlivy, výrazně narušenými bazálními 
emočními potřebami v  dětství (bezpečí, 
přijetí, ocenění, sebeurčení), stresující-
mi nebo traumatizujícími zážitky během 
života. Tyto psychické potíže se obvykle 
spouští stresující událostí nebo stresují-
cím obdobím v  dospělosti. KBT se svým 
širokým repertoárem propracovaných 
metod zaměřuje na  změnu 4 vzájemně 
provázaných složek psychiky (myšlení, 
emoce, tělesné reakce a  zjevné chování). 
Klient dostává „domácí úkoly“, které pro-
vádí mezi sezeními a často si o nich vede 
písemné záznamy, které pak s  terapeu-

tem probírá na sezení. Práce 
na  domácích úkolech je 

hlavním faktorem, kte-
rý předpovídá úspěš-
nost psychoterapie.

V  případě KBT úz-
kostných a  depresiv-

ních poruch se využí-
vají různé kombinace 

metod ve  vztahu k  jed-
notlivým typům poruch. 

Často se využívá kognitivní 
restrukturalizace čili přerámo-

vání automatických negativních myšle-
nek, které vedou k silným a nepříjemným 
emocím. Frekventovanou metodou je po-
stupná expozice (vystavování se) situa-
cím, kterým se klient vyhýbá, včetně tzv. 
interoceptivní expozice, kdy u  klientů 
s  panickou poruchou a  agorafobií se po-
mocí různých způsobů (např. řízená hy-
perventilace) vyvolávají příznaky panic-
kého stavu, které se klienti následně učí 
mírnit kontrolovaným dýcháním do bři-
cha a svalovou relaxací. Na uvědomování, 
uvolňování a zpracování emocí se zamě-
řují metody katastrofického scénáře, te-
rapeutických dopisů a reskripce v imagi-
naci čili přepisu traumatizujících zážitků 
ve vzpomínkách a v představě. Důležitou 
součástí KBT je téma přiměřeného sebe-
prosazování, potažmo nácvik různých 
asertivních dovedností, např. žádost 
o  laskavost, odmítání, reakce na  odmít-
nutí, sebeoceňování, dávání a  přijímání 
komplimentů, sdělování a  přijímání kri-
tiky, zahájení, udržení a ukončení rozho-
voru. U  deprese se mj. využívá struktu-
rované monitorování nálady a  postupné 
zvyšování aktivity. Důležitou složkou 
KBT, resp. behaviorální složky KBT, je 
odměňování, kdy se klient po  každém 
malém úspěchu odmění ze svého menu 
odměn.

Použitá literatura a informační
zdroje: 

■ Janoušková M., Chrtková D., Vítková 
M. a Weissová A. Jak žít s duševním 
onemocněním a neztrácet naději. Soubor 
přednášek, Praha, 10. 4. 2017. 

■ Pešek R. Sám sobě psychoterapeutem 
aneb Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti 
a deprese. Pohledem kognitivně behaviorální 
terapie. Pasparta, Praha, 2017.

■ Pešek R., Praško J., Štípek P. Kognitivně 
behaviorální terapie v praxi. Pro terapeuty, 
studenty a poučené laiky. Portál, Praha, 
2013.

■ Praško J. Úzkostné poruchy: klasifikace, 
diagnostika a léčba. Portál, Praha, 2005. 

■ Praško J., Prašková H., Prašková J. Deprese 
a jak ji zvládat. Stop zoufalství a beznaději. 
Portál, Praha, 2005.

Institut vzdělávání 
APSS ČR vás zve na kurzy:

Základy kognitivně behaviorální 
terapie v práci s klienty s úzkostnými, 

fobickými a depresivními problémy
14. 5. 2019

Základy kognitivně behaviorální 
terapie v práci s klienty 
nadužívajícími alkohol

20. 5. 2019

www.institutvzdelavani.cz


