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Evaluace přípravné fáze projektu 
Průběžná evaluační zpráva popisuje evaluaci přípravné fáze projektu. Přípravná fáze trvala od 
listopadu do května roku 2018. Jejím cílem bylo prvotní nastavení a otestování programu a následné 
zhodnocení toho, jestli je fungování systému vzhledem ke klientovi nastaveno správně, a případné 
zjištění toho, co je možné udělat pro to, aby klienti byli motivováni v programu zůstat a maximálně 
ho využít.  

Sledované cíle 
Jak je uvedeno v Evaluačním plánu, základní otázkou, která stojí v pozadí celého projektu, je zjistit, 
jaké faktory stojí za nízkou adherencí psychiatrů i pacientů, kteří byli zapojeni do původní verze 
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ITAREPSu, a vytvořit takové nastavení, v kterém bude nástroj dostatečně atraktivní pro psychiatry a 
přínosný pro samotné klienty. S tím souvisí zjištění toho, pro jaký typ klientů a za jakých podmínek je 
nástroj vhodný. 

Jako hlavní cíl inovace je uvedeno snížení míry medicínských intervencí ve prospěch sociálních 
intervencí. Dílčími cíli inovace jsou: 

1) Zvýšení míry adherence a kompetencí klienta v programu 
2) Snížení spotřeby sociální a zdravotní péče při využívání R-ITAREPS  
3) Zapojení Komunitních týmů do procesu řešení ALERTNÍCH situací 

Evaluace přípravné fáze nemá ambici komplexně zhodnotit, jestli bylo těchto cílů dosaženo – to bude 
možné až ve druhé fázi projektu. Tyto cíle uvádím pouze pro kontext a základní orientaci.  

Základní charakteristika zúčastněných klientů 
Do přípravné fáze vstoupilo celkem 12 klientů (4 ženy, 8 mužů) ze čtyř organizací (5 týmů), z toho dva 
klienti v průběhu přípravné fáze odešli (jeden muž, jedna žena), oba z důvodu dlouhodobé 
hospitalizace, během niž nebyli schopni pravidelně vyplňovat dotazník, takže nebyli do projektu 
zapojeni V jednom případě (Fokus Tábor) se klient do projektu přidal až v průběhu března, proto 
nebyl do evaluace zahrnut. 

Klienti byli v přípravné fázi vybíráni záměrně tak, aby měli různé charakteristiky (zastupovali různá 
mikroprostředí): zatímco část zúčastněných klientů je velice samostatných, dobře fungujících 
v rodinném a pracovním životě, aktivních (studenti) a jejich kontakt s poskytovanou sociální službou 
je spíše menší, další klienti jsou pasivnější a více závislí na službě (více viz Analýza výchozího stavu). 
Většina klientů vstoupila do programu aktivně, zájmem o nové přístupy a motivovaní lépe zvládat 
svou nemoci. V kontrastu k tomu jeden klient (K 3) do programu vstoupil spíše s pasivním přístupem, 
bez specifického očekávání (vstoupil, protože jim to bylo nabídnuto). Lišil se také jejich přístup 
k technologii a obecně technologická zdatnost. Obecně se různila míra jejich zotavení z nemoci. 
Tabulka č. 1 shrnuje pro jednotlivé týmy počty oslovených a zapojených a klientů, kteří v průběhu 
programu odešli. 

Tabulka 1 

Tým Počet oslovených 
klientů 

Počet zapojených 
klientů 

Počet klientů, 
kteří v průběhu 
odešli 

Fokus České Budějovice1 5 4 0 
Fokus Mladá Boleslav2 7 3 0 
Péče o duševní zdraví Pardubice3 2 2 1 
Péče o duševní zdraví Rychnov 
nad Kněžnou4 

8 3 1  

Fokus Tábor 5 0 0 
Celkem 27 12 2 
 

                                                           
1 Dále Fokus ČB 
2 Dále Fokus MB 
3 Dále PDZ 1 
4 Dále PDZ 2 
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Case-manageři uváděli následující důvody pro jejich oslovení:  

 „Rychlé a špatně zachytitelné dekompenzace v minulosti, klienti žijí sami, klienti mají vztah 
k technice.“ (Fokus MB) 

 „Problém se spánkem, prohazování režimu den/noc, velmi časté hospitalizace, 
nestabilizovaný stav, zájem o technické věci, zájem o monitoring spánku a denních aktivit.“ 
(Fokus Tábor) 

 „Průběžné sledování jejich zdravotního stavu bylo podle mého názoru u obou klientů klíčové. 
Od zapojení klientů do projektu jsem očekávala podrobnější zmapování průběhu jejich 
onemocnění.“ (Fokus ČB) 

 „Časté výkyvy ve zdravotním stavu -> větší zapojení klienta do péče o svůj aktuální stav, 
zájem o nové technologie.“ (Fokus ČB) 

 „Nabídka možného systému pro hlídání zdravotního stavu - klienti vybíráni klíčovými 
pracovníky jako ti, kteří se už v minulosti o své zdraví zajímali nebo ti, kterým by to mohlo 
pomoci předcházet krizím.“ (PDZ 2) 

 „Jedna klientka byla opakovaně a často hospitalizovaná v psychiatrické nemocnici. 
Prodromální příznaky onemocnění se vždy objevily ve velmi krátkém časovém období (cca 1 
týdne), většinou se nepodařilo tyto příznaky zachytit a klientka musela být hospitalizovaná v 
psychiatrické nemocnici.“ (PDZ 1) 

 „Druhá klienta je dlouhodobě stabilizovaná, ale její hlavní zakázka pro službu byla a je  
prevence relapsu. Z tohoto důvodu je i v intenzivním kontaktu s peer konzultantem týmu. 
Program R – ITAREPS se proto jevil jako logické doplnění stávajících intervencí zaměřených na 
prevenci relapsu.“ (PDZ 1) 

Obecně vzato, ti klienti, kteří byli osloveni, ale odmítli do programu vstoupit tak činili z následujících 
důvodů: 

 obava, že se jedná o nástroj kontroly 
 špatný vztah k technologiím 
 obava z přílišné sebekontroly  

Case-manageři udávají o odmítnutí klientů následující konkrétní výpovědi:5 

 „Jedna klientka odmítla s tím, že nechtěla každý týden dumat nad tím, jak se vlastně cítí. 
Měla pocit, že by to její stav spíš zhoršovalo.“ (Fokus MB) 

 „Nechce se tím zabývat, nevěří tomu. Nechce, aby ho někdo kontroloval. Nezájem o dohled a 
o to, aby měl někdo přístup k osobním datům.“ (Fokus Tábor) 

 „Oslovená klientka se odmítla zapojit, jelikož pro ni nebylo zajímavé technické řešení. R-
ITAREPS ji každopádně ale zaujal a do budoucna zvažuje jeho využití.“ (Fokus ČB) 

 „Klienti odmítali vstupovat neb jim to připadalo komplikované, vadila některým pravidelnost, 
objevil se i strach z dohledu, neměli „chytrý“ telefon.“ (PDZ 2) 

 Klient se vyjádřil následovně: „nechci dalšího hlídače, od toho mám psychiatra“. (Fokus ČB) 

                                                           
5 Case-manageři zasílali data souhrnně, důvody odmítnutí u jednotlivých klientů nezaznamenávali jednotlivě. 
Z toho důvodu je popis odmítnutí neúplný.  
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Dostupnost technologie 
Od počátku projektu v týmu existovala obava ohledně přístupu klientů k technologiím, se kterými 
program počítá (tedy smartphone s přístupem k internetu). V realizačním týmu nicméně došlo ke 
konsenzu, že nedostatečný přístup k těmto technologiím by neměl být překážkou ke vstupu do 
programu. Klienti, kteří neměli smartphone, tak dotazník vyplňovali buď na internetu v dané službě 
nebo spolu s case-managerem (telefonicky nebo při osobní schůzce) (např. K 1, 2, 3, 12). 

Zapojení psychiatři a rodinní příslušníci 
Byli zapojeni celkem dva psychiatři (Fokus ČB a Fokus MB). Další psychiatři mají o zapojení do 
budoucna zájem. 

U žádného z dotazovaných klientů nebyl systematicky zapojený rodinný příslušník (u K 6 pouze velice 
sporadicky vyplňovala manželka). U K 8 byla dle informací od case-managerů zapojena přítelkyně, ale 
s klientem nebyl uskutečněn rozhovor. Někteří klienti přímo odmítají zapojení rodiny (K 1, 5, 7), 
neřekli jim o tom (K 10) nebo s nimi ani nejsou v kontaktu (K 2). Několik klientů však vyjadřovalo 
zájem o jejich zapojení do budoucna (K 11, 12).  

Spuštění ALERTu v přípravné fázi 
Ke spuštění modu ALERTu došlo během přípravné fáze celkem u 5 klientů – jejich rozložení do 
jednotlivých týmů shrnuje Tabulka č. 2. Reakce na alertní stav jsou popsané v části Souhrnná zjištění. 

Tabulka 2 

Tým Počet klientů 
Fokus České Budějovice 2 
Fokus Mladá Boleslav 1 
PDZ Pardubice 0 
PDZ Rychnov nad Kněžnou 2 

 
Metodologie evaluace 
Evaluace přípravné fáze probíhala kvalitativní formou. Bylo zdokumentováno, kolika a jakým klientům 
byla nabídnuta účast v projektu, včetně důvodů, které daný komunitní tým vedly k této nabídce. Dále 
bylo zaznamenáno, jestli klient souhlasil se vstupem do studie a v případě, že ne, jaké uvedl důvody 
(viz výše).  

Evaluace obnášela vstupní strukturovaný rozhovor s klienty vedený a zaznamenaný jejich case-
managery, dále výstupní individuální polostrukturované rozhovory s klienty a case-managery vedené 
evaluátorem. V některých případech proběhl rozhovor s více case-managery najednou. 

Metodologie v tomto bodě dostála změn oproti původnímu návrhu v evaluačním plánu. Původně se 
počítalo s vedením smíšených fokusních diskusních skupin (v kterých by byli přítomni klienti, case-
manageři a případně i zapojení psychiatři a rodinní příslušníci) a zároveň s individuálním výstupním 
rozhovorem s klientem. Realizace takových skupin se však ukázala jako logisticky příliš náročná pro 
uskutečnění – psychiatrů a rodinných příslušníků bylo zapojeno příliš málo.  

Scénáře jednotlivých rozhovorů jsou uvedeny v Příloze. 

Všechny rozhovory byly zaznamenány a následně byla provedena kvalitativní analýza s pomocí 
softwaru Atlas.Ti. Rozhovory nebyly nahrávané – v případě klientů na toto byl kladen důraz ze strany 
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case-managerů (nahrávání by pro klienty se schizofrenií mohlo být stresující), ale byly zaznamenané 
pomocí tužky a papíru.  

Výstupní rozhovor byl uskutečněn s 6 klienty, ostatní se buď nemohli nebo nechtěli účastnit: 

 Fokus ČB:  
o dva klienti (K 7, 8) nedorazili na plánované setkání – v této fázi se ještě počítalo 

s uspořádáním focus group 
o se dvěma klienty (K 7, 8) byl však dodatečně uskutečněn strukturovaný rozhovor 

vedený case-managerem podle stejné šablony jako vstupní rozhovor.  
 Fokus MB: K 3 odmítl zúčastnit se rozhovoru, ale poslal krátký shrnující mail s komentářem ke 

svému zapojení do programu 
 PDZ 1: s klientkou (K 5) se nepodařilo vyjednat termín pro rozhovor z důvodu její časové 

vytíženosti (pracuje a dokončuje VŠ studium). 

Zároveň byl uskutečněn rozhovor s 4 case-managery. 

Evaluační rozhovory se odehrály v dubnu až červnu 2018. 

Analýza výchozího stavu: souhrnné informace o zúčastněných 
klientech 
V přípravné fázi sledujeme kvalitativně kazuistiky jednotlivých zapojených klientů a odborných 
pracovníků, kteří jsou s nimi zapojeni do projektu. V rámci evaluační zprávy i všech dalších 
dokumentů jsou klienti označeni číslem, konkrétní informace o klientech (v rozsahu monitorovacích 
listů) eviduje příjemce podpory v souladu s platnou legislativou. 

Klient 1 
Tým: Fokus Mladá Boleslav (FOKUS MB) 

Case manager (CM): Petr Šturma 

Klient spolupracuje s Fokusem od roku 2014. Dochází dvakrát týdně na schůzku s Case-managerem, 
s nímž spolupracuje na hospodaření a udržování stabilního psychického stavu. Bydlí v chráněném 
bydlení. Klient se každý den stýká s přáteli nebo známými. Studuje na vysoké škole. Běžný den tráví 
docházkou do školy nebo keramické dílny, tráví čas s přítelkyní, chodí výlety. Udržuje si pravidelný 
denní režim.  

Do programu vstoupil, protože mu to bylo nabídnuto ze strany Fokusu a protože má zájem dostávat 
zpětnou vazbu ohledně svého zdravotního stavu. Rodinu do programu zapojovat nechce a 
s psychiatrem o tom v době záznamu ještě nehovořil.  

Klient dle svých slov bývá hodně unavený, má problémy s koncentrací a spánkem. Celkově se však cítí 
lépe než dřív, především již nemá auditorní halucinace (tzv. hlasy). Když se jeho stav zhoršuje, zvládat 
nemoc mu pomáhají procházky. Klient je schopný v případě potíží vyhledat pomoc. Pro dobré 
fungování v rodině a v práci mu pomáhá být aktivní. Dle svých slov nemá moc velkou kontrolu nad 
svou nemocí. Klient se vnímá jako citlivého („Když se něco děje, hodně si to beru“). Pozitivní postoj 
mu pomáhají udržovat úspěchy. Komunikace s ambulantním psychiatrem probíhá velmi dobře. Má 
stabilní vztahy s rodinou – bydlí teď daleko od sebe, ale pravidelně si volají. Únava spojená s nemocí 
negativně ovlivňuje jeho studium.  
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Klient 2 
Tým: Fokus Mladá Boleslav (FOKUS MB) 

Case manager (CM): Petr Šturma 

S Fokusem spolupracuje od roku 2011. Dochází jednou týdně na schůzku do komunitního týmu, kde 
pracuje především na udržení stabilního psychického stavu – hlavními tématy jsou pracovní 
rehabilitace a abstinence. Bydlí se spolubydlícím v chráněném bydlení. S přáteli nebo známými se 
vídá jednou týdně. Jeho denní náplní je práce, dechová cvičení, četba, hudba a chůze. Během svého 
běžného dne tráví šest a půl hodiny v práci, po zbytek času věnuje odpočinku, cvičení a cigaretám. Do 
práce a z práce chodí pěšky. 

Od programu očekává snížení rizika hospitalizace a láká ho možnost vyzkoušet něco nového. Oceňuje 
možnost dlouhodobého monitoringu svého zdravotního stavu. O zapojení rodiny neuvažoval, nejsou 
spolu v kontaktu. S psychiatrem o vstupu do programu v době záznamu ještě nehovořil.  

Jeho aktuální psychický stav je dle jeho slov uspokojivý. V případě zhoršení stavu mu pomáhá 
přemýšlet nad něčím jiným, odpoutat pozornost od nemoci, případně akutní medikace. V poslední 
době nebyl nucen vyhledat pomoc. V tom, aby mohl dobře fungovat v práci, mu pomáhá pohyb, 
užívání medikace, terapie a samostudium. V současné chvíli má svou nemoc pod kontrolou. Navzdory 
nemoci se mu v současnosti daří udržovat pozitivní postoj („nyní mám optimistické období“). 
Komunikace s ambulantním psychiatrem funguje pro něj uspokojivým způsobem.. Při zhoršeném 
psychickém stavu nemoc negativně ovlivňuje jeho soustředění.  

Klient 3 
Tým: Fokus Mladá Boleslav (FOKUS MB) 

Case manager (CM): Petr Šturma 

Klientem Komunitního týmu je od roku 2003. Ke kontaktu dochází 1-2x za 2 týdny, hlavními tématy 
schůzek jsou: podpora ve zvládání krize, udržení stabilního psychického stavu, prevence 
hospitalizace. Bydlí sám, neudal, jakým způsobem. S přáteli nebo známými se vídá cca jednou 
měsíčně a pravidelně v práci. Jeho denní náplň tvoří práce a relaxace, pracuje na patentech. Doma 
tráví čas na internetu a u televize,5x denně venčí psa.  

Důvodem pro vstup do programu pro něj je to, že mu to bylo nabídnuto, sám žádná očekávání nemá. 
Říkal o tom své sestře, která proti jeho zapojení do programu nic nenamítala. S psychiatrem to 
v době rozhovoru zatím neprobíral.  

Klientův aktuální zdravotní stav je dobrý. Při zhoršení stavu mu pomáhá procházka se psem nebo 
zvýšená medikace (Rivotril). Klient je poměrně schopný si v případě potíží sám říct o pomoc. K tomu, 
aby dobře fungoval v práci a s rodinou, mu pomáhá snaha dodržovat režim, mít program. Nad 
nemocí občas ztrácí kontrolu. S psychiatrem se mu dobře komunikuje. Z rodiny se vídá se sestrou a 
neteří a vztah s nimi má dobrý. Při zhoršení psychického stavu nemoc negativně ovlivňuje jeho 
schopnost pracovat.  

Klient 4 
Tým: Péče o duševní zdraví 1 (PDZ1) 

Case manager (CM): Marek Fiala 
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V kontaktu se službou je od roku 2010. Do služby dochází cca jednou týdně, hlavním předmětem 
spolupráce je pomoc na úřadech a s domluvou s klientčiným opatrovníkem. Dále jde o prevenci 
hospitalizace, což se však klientce nedaří podle jejích představ. Bydlí s přítelem. S přáteli se nevídá 
pravidelně, spíše nárazově. Většinu dnů tráví doma. Občas pomáhá s nákupem nákup bývalé 
sousedce, která je stará a nemocná. Doma se věnuje vaření a pečení, dívá se na televizi nebo si čte, 
večer si povídá s přítelem.  

Její motivací pro vstup do programu je naděje, že jí pomůže snížit frekvenci hospitalizací. O svém 
vstupu do programu mluvila s přítelem, který ji v tom podpořil. Její psychiatr taktéž souhlasil.  

Klientčin současný psychický stav je dobrý, což připisuje částečně i tomu, že je lépe finančně 
zabezpečena – zpětně dostala důchod a její přítel si našel práci. Zhoršení svého stavu většinou 
nepostřehne, přichází hodně rychle, cca během týdne, po čemž následuje hospitalizace. Přitom si 
sama nedokáže říct o pomoc. Snaží se  mít pevný denní režim, ale dělá jí to potíže. Když se jí nemoc 
zhoršuje, nemá nad tím velkou kontrolu. Po většinu času, když je jí dobře, si ale klientka udržuje 
pozitivní postoj, snaží se například vylepšovat jejich byt. S ambulantním psychiatrem se jí komunikuje 
dobře. Je v pravidelném kontaktu se sestrou, která má rovněž duševní onemocnění. Její rodiče již 
nežijí. 

Klient 5 
Tým: Péče o duševní zdraví 1 (PDZ1) 

Case manager (CM): Marek Fiala 

V kontaktu se službou je od konce srpna 2017. Hlavní zakázkou je prevence relapsu. Klientka bydlí 
sama. S přáteli a známými se vídá, když má čas – má hodně nabitý program a většina jejích kamarádů 
bydlí daleko. Vyučuje angličtinu a studuje na vysoké škole antropologii, ve volném čase tvoří. 
Dopoledne se věnuje domácnosti a svým vlastním aktivitám. Od 14:00 do 20:00 učí. Některé dny v 
týdnu má volno na odpočinek.  

Důvodem pro vstup do programu pro ni bylo hledání způsobu, jak se vyhnout hospitalizaci. Od 
programu očekává, že jí pomůže včas zachytit odchylky od běžných situací a podchytit varovné 
příznaky nemoci. Do programu nechce zapojovat svou rodinu. Ta je však zapojena do krizového 
plánu. Psychiatr se vstupem do programu souhlasil.  

Co se aktuálního psychického stavu týče, navzdory únavě spojené se stěhováním a chřipkou, je na 
tom klientka psychicky dobře, nemá žádné deprese. Zhoršení stavu nedokáže sama dobře rozpoznat, 
musí jí o tom říct její okolí. Většinou se snaží vše zvládnout sama, neumí si moc říct o pomoc. Zdroje 
pro dobré fungování hledá ve cvičení, tvoření, učení. Nabíjí ji, když má smysluplnou práci. Aktuálně 
má nad nemocí dobrou kontrolu, ale když se nemoc zhorší, tak ji zcela ztrácí. Zpočátku neměla vůbec 
žádnou edukaci o své nemoci, informace si musela sama nastudovat. Navzdory své nemoci si udržuje 
pozitivní postoj. Je v dobrém kontaktu s psychiatrem i s rodinou – s rodiči a sestrou. V současnosti ji 
nemoc v její práci nijak neomezuje.  

Klient 6 
Tým: Fokus České Budějovice (FOKUS ČB) 

Case manager (CM): Aneta Vedralová 



 

9 
 

Je klientem Fokusu a chráněné dílny Bona Asistentia (ČK). Do Fokusu dochází dvakrát týdně. Bydlí 
s manželkou, dětmi a rodiči. S přáteli a známými se vídá cca čtyřikrát za měsíc. Běžný den tráví čtyři 
hodiny v práci, plní své rodičovské povinnosti (hlídá děti), chodí na procházky a dělá domácí práce.  

Důvodem pro vstup do programu je předpoklad, že se zlepší přehled psychiatra o zdravotním stavu 
klienta a jeho vlastní zájem na tom, mít zpětnou vazbu o svém stavu. Očekává, že jeho rodina i 
pracovníci komunitních služeb budou znát jeho zdravotní stav a budou více připraveni mu pomoci v 
případně zhoršení.  

Co se týče aktuálního stavu, s podzimem klientovi přichází celkové zhoršení a velká únava. Ve 
zvládání nemoci mu pomáhá spánek a podpora rodiny. Únavu řeší energetickými nápoji a k 
odreagování mu pomáhá poslech hudby. Klient je schopný sám vyhledat pomoc u rodiny nebo 
ambulantního psychiatra. Kontrolu nad nemocí podle svých slov má střídavou. Jeho schopnost 
udržení si pozitivního postoje se odvíjí podle nálady, většinou je podle svých slov optimista. 
S ambulantním psychiatrem komunikuje bez problémů. Navzdory nemoci dokáže mít kvalitní vztah se 
svou rodinou. Nemoc ho ovlivňuje v práci, projevuje se především únavou, ovlivňuje soustředěnost, 
klient nemá náladu na práci, chybí mu chuť, motivace. Když mu není dobře, potřebuje z práce odejít.  

Klient 7 
Tým: Fokus České Budějovice (FOKUS ČB) 

Case manager (CM): Aneta Vedralová 

Klientka dochází do služby jednou týdně na hodinu a její hlavní zakázkou je vyhnout se hospitalizaci. 
Bydlí s rodinou a kontakt s přáteli či známými má přibližně jednou týdně. Její denní náplň spočívá 
v práci a pobytu doma u PC. Běžný den tráví cestou do práce, prací, pobytem s přáteli a relaxování u 
PC.  

Do programu vstoupila proto, že ráda podporuje výzkumy a nové věci, zajímá se o výzkum prevence 
relapsu, chce mít přehled o svém vlastním psychickém stavu. Doufá, že jí program pomůže v dosažení 
cíle nebýt hospitalizována. Rodinu zapojovat nechce, ani jim to nenabízela.  

Její aktuální psychický stav je stabilní, bez potíží. Zvládat nemoc jí pomáhá relaxování a poslech 
hudby. Podle svých slov je pravděpodobně schopna sama vyhledat pomoc. Pro to, aby mohla dobře 
fungovat v práci, jí dělá dobře udržení stálého pracovního režimu přes den, v čemž jí pomáhá také to, 
že  v práci má výjimku z noční směny.. Podle svých slov zatím nemá kontrolu nad nemocí, ale daří se jí 
udržovat si pozitivní postoj. Komunikace s ambulantní psychiatryní je dobrá, bez překážek, říká jí vše, 
co potřebuje. Během tohoto roku má vztahy s rodinou dobré. Její nemoc ji neomezuje v práci, akorát 
nemůže pracovat v noci.  

Klient 8  
Tým: Fokus České Budějovice (FOKUS ČB) 

Case manager (CM): Barbora Vopelková 

Klient dochází do služby po dobu cca 6-7 let, jednou týdně. Využívá možnosti doprovodů a nácviku 
pohybu po městě. Bydlí s manželkou. S přáteli se vídá nepravidelně. Čas tráví doma. Příklady denních 
aktivit: procházka se psem, sledování televizi, surfování na internetu, domácí práce. 

Důvodem pro vstup pro klienta je, že bude mít větší zpětnou vazbu o jeho zdravotním stavu pro 
komunitní službu i pro lékaře. Očekává, že i on uvidí výsledky vyplňovaného dotazníku a bude ve 
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větším kontaktu se systémem (klient má zkušenost s pilotním ověřením programu). Reakce rodiny i 
psychiatra na jeho zapojení byla kladná.  

Aktuální stav klienta je podle něj ucházející. V případě zhoršení mu pomáhá odpočinek, klid, 
přítomnost blízké osoby. Jeho schopnost vyhledat pomoc, když mu není dobře, se různí v závislosti na 
situaci. Pro to, aby dobře fungoval v rodině, mu pomáhá, když se vyhýbá situacím, které jsou pro něj 
spouštěčem, dále výlety do přírody a kulturní akce. Jeho kontrola nad nemocí je dle jeho vlastních 
slov omezená. Klient se popisuje jako pesimistu, udržet si pozitivní postoj mu pomáhají aktivity. Se 
svým ambulantním psychiatrem komunikuje bez problému. Udržuje dobré vztahy s rodinou. 
Nepracuje. 

Klient 9 
Tým: Fokus České Budějovice (FOKUS ČB) 

Case manager (CM): Aneta Vedralová 

Klient dochází do Fokusu, ale v poslední době službu moc nevyužíval. Zakázkou bylo především 
zapojení klienta do Itarepsu a podpora v oblasti zdraví. Bydlí s rodiči a babičkou. S přáteli z dětství se 
vídá cca jednou měsíčně, s dalšími lidmi je v elektronickém kontaktu. Doma tráví čas samostudiem. 
Svůj běžný den popisuje následovně: „vstanu, sednu si k počítači, komunikuji s přáteli, poté si dám 
oběd. Po obědě pomáhám doma a odpoledne si sednu k PC - hraju hry, dívám se na seriály, 
komunikuju s přáteli“.  

Klient dostal nabídku vstoupit do programu od lékaře a projekt mu připadá zajímavý, slibuje si od něj, 
že by si mohl lépe porozumět. Svá očekávání dále popisuje následovně: „Mám pocit, že je prospěšné 
ohlédnout se za minulým týdnem a vidět, jak mi bylo, očekávám, že mi aplikace pomůže lépe hlídat 
můj zdravotní stav. Rád bych předešel dalším krizím“. Jeho rodina o jeho vstupu do programu ví, ale 
moc se o to nezajímá. Jeho ošetřující psychiatryně o tom také ví, ale má teprve v plánu to s ní probrat 
více do hloubky.  

Aktuální psychický stav klienta je stabilní, kromě vyhýbavosti vůči lidem, s minimálními negativními 
příznaky. Když se jeho stav zhorší, nejčastěji se obrátí na přátele, pomáhá mu mluvit s nimi. Snaží se 
najít způsob, jak fungovat lépe, snaží se nevystavovat se stresu a vytvořit si rutinu. Kontrolu nad 
nemocí aktuálně má, podle svých slov ji ztrácí, pouze když se nedokáže vyhnout stresu po delší dobu. 
Aktuálně si udržuje pozitivní postoj navzdory nemoci, nejvíce mu pomáhá mít čas na sebe a 
komunikace s příteli. S psychiatrem se klientovi komunikuje dobře. Telefonický kontakt s ním mu však 
způsobuje úzkost, proto preferuje osobní schůzky. S rodinou udržuje dobré vztahy, vzájemně si 
pomáhají, když je potřeba. Klient se na ni obrací tehdy, když mu nemohou pomoci jeho přátelé. Klient 
nepracuje. 

Klient 10 
Tým: Péče o duševní zdraví 2 (PDZ 2) 

Case manager (CM): Pavel Provazník 

Klient dochází do PDZ dvakrát týdně na program a dvakrát týdně na osobní schůzku. Bydlí spolu se 
svou matkou v bytě, který mají v osobním vlastnictví. Udržuje si sociální kontakty v rámci aktivit v PDZ 
a v katolické komunitě. Den tráví převážně doma nebo v PDZ. Ráno navštěvuje volnočasové aktivity, 
případně jde nakoupit. Po obědě odpočívá, čte si, poslouchá hudbu, chodí na procházky nebo 
návštěvy, věnuje se domácím pracím, večer sleduje televizi nebo si čte.  
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Program ho zaujal, vnímá ho jako moderní prostředek prevence. Očekává, že program přispěje  
k tomu, aby mohl „žít šťastně a spokojeně“. S rodinou o svém zapojení do programu nemluvil, zato 
s psychiatrem ano, ten s tím souhlasil a doporučoval mu to.  

Při vstupu do programu se klient necítí moc dobře, je trochu úzkostný, má „blbé dny“, je uzavřený. 
Když mu není psychicky dobře, pomáhá mu lehnout si a situaci zaspat, číst si, popovídat si a 
odreagovat se při práci. Předem si neumí říct o pomoc. V každodenním fungování mu pomáhá 
odpočinek, čtení, dobré stravování. Co se týče kontroly nad svou nemocí, umí si uvědomit, „když se 
něco děje“, „že jeho psychika není normální“. Na otázku, jestli si udržuje pozitivní postoj navzdory 
nemoci odpovídá „jak kdy“. Se svým ambulantním psychiatrem vychází dobře, vztah se svou rodinou 
popisuje jako pokažený, zároveň nechce být mimo rodinu. Nemoc ho v práci v terapeutické dílně 
omezuje, ale snaží se to překonat.  

Klient 11 
Tým: Péče o duševní zdraví 2 (PDZ 2) 

Case manager (CM): Pavel Provazník 

Klientka dochází do PDZ v režimu udržovacího kontaktu, kvůli monitoringu zdravotního stavu a 
volnočasovým aktivitám. Bydlí s dcerami v obecním bytě. Kontakt udržuje především s rodinou, a to 
na týdenní bázi. Pracuje v pekárně, během svého běžného dne se kromě práce věnuje péči o děti, 
které chodí do školy, a drobným domácím pracím.  

Program R-ITAREPS ji zaujal, vnímá ho jako osvětu, osobně chce sledovat svůj zdravotní stav. Očekává 
od něj, že zjistí, které dny a týdny jsou pro ni ohrožující. Rodina se k jejímu zapojení do programu 
nevyjadřovala. V době pohovoru zatím ještě neměla možnost říct o tom své ošetřující ambulantní 
psychiatryni.  

V době vstupu do programu se klientka cítí stabilizovaně, někdy „psychicky unavená“. Ve zvládání 
nemoci jí pomáhá poslech hudby, teplá sprcha, svíčka a ticho. V případě zhoršení zdravotního stavu si 
umí říct o pomoc, volá bratrovi. Aby dokázala dobře fungovat v práci, dává si pauzy a kafe, případně 
si zacvičí. Dle svých slov má na 75% kontrolu nad svou nemocí a je relativně schopna si udržet 
pozitivní postoj navzdory nemoci. Návštěvy u AP jsou krátké, preferovala by více komunikace a 
vhledu. S rodinou má kvalitní vztah. 

Klient 12 
Tým: Péče o duševní zdraví 2 (PDZ 2) 

Case manager (CM): Pavel Provazník 

Klient dochází jednou měsíčně k psychiatrovi a jednou týdně do PDZ. Zde je jeho hlavní zakázkou 
pomoc s hledáním bydlení a financemi. Mimo pravidelné schůzky přichází do klubu využívat počítač a 
účastní se socioterapeutické skupiny. Bydlí na ubytovně, má pokoj sám pro sebe. Pravidelně nemá 
žádné kontakty, cítí se spíše sám. Nemá pevný řád dne, v závislosti na tom, jak se cítí, někdy celý den 
proleží, sleduje TV, jindy jde ven na procházku nebo do PDZ na PC.  

R-ITAREPS ho zaujal, rád se bude podílet na vyzkoušení nového přístupu. Od své účasti na programu 
si slibuje včasnou pomoc, rozpoznání krize. Jeho rodina je ochotná se také zapojit, zejména otce 
program zaujal. Psychiatr též souhlasí se zapojením.  

V době vstupu do programu je klient stabilizovaný. Když se mu přitíží, vezme si více léků, případně 
volá RZ. Je schopen si sám říct o pomoc – volá otci. V dobrém fungování v životě mu též pomáhá 
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chodit na procházky a na skupinové aktivity. Snaží se mít svou nemoc pod kontrolou, ale příliš se mu 
nedaří udržet si navzdory nemoci pozitivní postoj. S ambulantním psychiatrem má poměrně dobrou 
komunikaci, ale nedaří se mu udržovat kvalitní vztah s rodinou. Nemoc mu komplikuje práci, dlouho 
spí a cítí se unavený. 

Analýza cílového stavu 
Analýza cílového stavu přípravné fáze projektu sestává ze shrnutí výstupních evaluačních rozhovorů 
s jednotlivými klienty a souhrnných zjištění z rozhovorů. Ve dvou případech se jedná o rozhovor 
vedený case-managerem podle šablony použité při vstupním rozhovoru. 

Výstupy z rozhovorů s klienty 
Klient 1 
Podle klienta je dotazník vhodně sestavený, aplikace je srozumitelná a uživatelsky příjemná. Oceňuje 
možnost pravidelně se zamyslet nad vývojem svého zdravotního stavu. Jako obzvlášť důležitý vnímá 
monitoring v oblasti spánku a jídla. Důležitá je pro něj také otázka na náladu. 

Od vstupu do programu neměl žádné specifické očekávání, byl otevřen tomu vyzkoušet novou 
možnost. 

Během zapojení neprocházel žádnou zásadní krizí, většinou neměl mnoho negativního hodnocení, jen 
jednou měl horší skóre v oblasti spánku, v reakci na to mu volala jeho CM, ale nemělo to žádné 
mimořádné vyústění.  

Co se týče vlivu na kvalitu života, klient si více dává pozor na to, kdy chodí spát a vstává a na 
stravování.  

Z jeho rodiny do programu nikdo zapojen nebyl, ani o tom s nimi nemluvil. Otázka na míru 
podrážděnosti mu pomáhá lépe zhodnotit, jestli je např. dobré jít s někým ven.  

Program mu pomáhá k větší míře kontroly nad nemocí (viz výše). 

Komunikaci s CM to nijak neovlivnilo (účast v programu vyvolala pouze jeden telefonát ze strany CM). 

Během programu nenarazil na žádné překážky ani problémy týkající se programu – nevadí mu, že 
vyplňuje, myslí si, že je dobře, že se zapojil.  

Uvítal by, kdyby chodila SMS, která by ho upozornila na vyplnění (vyplňuje na notebooku/tabletu, 
kde má i sim kartu, používá jako telefon) – o možnosti notifikace neví/nebo nefungovala. 

V programu by rád pokračoval i po skončení projektu. Byla by podle něj škoda, kdyby to skončilo. 
Vyplňovat dotazník ho baví.  

Dostal také nabídku aktigrafu6 – nechtěl by ho nosit celý den, neví, k čemu přístroj přesněslouží, ale v 
principu není proti jeho vyzkoušení. 

Klient 2 
Program vnímá pozitivně. Původně vyplňoval přes PC, později přes telefon. 

Jako přínos pro sebe vidí prevenci relapsu – dodává mu to určitý pocit jistoty a klidu. 

                                                           
6 Aktigraf nebyl součástí projektu, jedná se o produkt vyvíjený paralelně s ITAREPSem a související s ním, byl 
klientům nabízen jako volitelný doplněk služby. 
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Očekávání program naplnil – prevence. 

K Alertu během přípravné fáze nedošlo – domluvili se s CM, že mu posílá zpětnou vazbu. 

V tuto chvíli se podle něj nedá usuzovat na vliv nástroje na jeho kvalitu života. 

Rodina zapojená není, s nikým se z nich nestýká, na kvalitu vztahů to vliv nemá. 

Ambulantní psychiatr do programu zapojen není. Jeho předchozí psychiatr měl výhrady, současný je z 
Fokusu a klient by chtěl, aby byl zapojený.  

Zhoršení v hodnocení bylo vždy maximálně o jeden stupeň, tedy nevyvolalo ALERT. CM v tu chvíli 
nevolal, o situaci spolu mluvili až zpětně, nedá se tedy říct, že by to nějak ovlivnilo klientovu 
komunikaci s CM. Spolupracují poměrně intenzivně, setkávají se jednou týdně. 

Klient dostal také nabídku aktigrafu, ale vzhledem k tomu, že nemá bipolární poruchu, tak v tom 
neviděl mnoho přínosu. Navíc dle svých slov rád ponocuje a nechce měnit svoje spánkové návyky, 
nástroj přirovnal k „Velkému bratru“. Co se týče technických problémů, cca před měsícem na chvíli 
program nefungoval. Klient to v danou chvíli ani nezaznamenal a dozvěděl se to až zpětně.  

Klient by ocenil, kdyby chodily SMS upomínky. Vyhovovalo by mu, kdyby se měnilo pořadí otázek, aby 
vyplňování nebylo monotónní. 

Po skončení projektu by v programu rád pokračoval. Je pro něj důležité, aby nástroj byl napojený na 
externí osobu, nevidí pro sebe smysl v tom, aby se jednalo pouze o self-managementový nástroj. 

Klient 3 
S klientem nebyl vedený výstupní rozhovor. Poslal email s následujícím textem: „při zaškrtnutí políčka 
mírné zhoršení u několika dotazů na můj stav systém vyhodnotil můj stav jako velmi vážný. Toto 
hodnocení mi přišlo nadsazené, protože pro mě subjektivně bylo jen velmi malé.“ 

Klient 4 
Klientka v průběhu přípravné fáze z programu vystoupila z důvodu dlouhodobé hospitalizace.  

Klient 5 
S klientkou nebyl uskutečněn výstupní rozhovor (viz výše).  

Klient 6 
S účastí v programu je spokojený, ale chtěl by, aby byl do něj zapojený i jeho psychiatr, aby mu mohl 
lépe nastavovat medikaci (téma psychiatra opakováno víckrát – klient o tom s psychiatrem nemluvil 
osobně, pouze jeho CM). 

Přínos programu vidí částečně i v možnosti sledovat sám výsledky, ale především by preferoval 
zapojení psychiatra. 

Jeho očekávání program zcela nenaplnil – klient zmínil aktigraf, který podle něj má málo funkcí. Nový 
ITAREPS se lépe ovládá - u staré verze si musel pamatovat otázky, musel se na ně znovu dívat.  

ALERT byl vyvolaný vícekrát, vždycky to probíhalo stejně – zadával jedničky, při schůzce s CM řekl, že 
už mu je dobře, ale nebylo to tak, chtěl svůj stav řešit s psychiatrem. Mohl říct, že chce k psychiatrovi, 
ale neudělal to. Teď je mu líp, ale stále se necítí úplně dobře.  

Co se týče kvality života, dle jeho slov mu program pomohl, ale potřeboval by, aby byl zapojen 
psychiatr. Jeho přítelkyně se chtěla zapojit, ale nefungovala jí aplikace. Přehled nad symptomy mu 
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pomohl k větší kontrole nad nemocí, ale nerozumí tomu, jak funguje aktigraf – když celý den chodil, 
ukazovalo mu to stále podprůměrnou aktivitu.  

Jeho přítelkyně zapojená nebyla. Byla však zapojena v minulosti s původním Itarepsem. To mělo za 
efekt to, že s ní více dokázal sdílet téma své nemoci a ona byla klidnější. Teď přítelkyně nemá 
přehled, myslí si, že je klientův stav dobrý pořád, i když tomu tak zrovna není. ITAREPS je donutil více 
se o tom bavit.  

Celkově by uvítal, kdyby program zahrnoval více otázek – například otázku na fyzické zdraví. Když se 
mu zhoršil stav, tak ho např. bolela hlava, ale nevěděl, kam to vyplnit. U aktigrafu by uvítal možnost 
sledování více parametrů, např. srdečního tepu a tlaku, který se mu zhoršuje, když je v krizi. Dále by 
ocenil, aby bylo v aplikaci vidět, co vyplňovali minulý týden. 

Určitě by rád zůstal v programu i po skončení projektu.  

Klient 7 
S klientkou nebyl uskutečněn výstupní rozhovor vedený evaluátorem. Dodatečně však byl uskutečněn 
rozhovor vedený case-managerem podle stejné šablony jako vstupní rozhovor. 

Uvádím pouze výpovědi, které se týkají zapojení do programu: 

 když zavolá pracovník v rámci ALERTu, je schopný požádat o pomoc, kdyby R-ITAREPS nebyl, 
sám se neozve; vnímá R-ITAREPS jako dalšího hlídače 

 R-ITAREPS dává pocit klidu a větší kontroly. Ví, že někdo další vidí výsledky. Může situaci 
vyřešit doma bez větších zásahů do medikace.  

Klient 8 
S klientkou nebyl uskutečněn výstupní rozhovor vedený evaluátorem. Dodatečně však byl uskutečněn 
rozhovor vedený case-managerem podle stejné šablony jako vstupní rozhovor. 

Uvádím pouze výpovědi, které se týkají zapojení do programu: 

 Nemám kontrolu (nad svou nemocí). Přemýšlím nad svým stavem díky výsledkům R-ITAREPS. 
Vysledovala jsem spouštěče a průběh stavů – přemýšlím nad nemocí, znám příznaky a 
průběh své nemoci. 

Klient 9 
S účastí v programu je spokojen, líbí se mu aplikace. Zajímá se o technologii, má dobrou zkušenost 
s mobilními telefony. Jediný technický problém je, že mu nejdou notifikace, což je zřejmě dáno jinou 
verzí Androidu, u minulého telefonu se mu to nedělo.  

Jako konkrétní přínos pro sebe vidí možnost ohlédnout se za uběhlým týdnem – vidí, jak mu bylo a na 
základě toho případně něco změní ve svém režimu, například jde na procházku, nebo začne dřív 
vstávat, pokud ho systém upozorní na obtíže se spaním (když spí moc dlouho, špatně pak usíná).  

Klient sám neví, jestli jeho AP ví o tom, že vstoupil do programu.  

Program naplnil jeho očekávání. Dřív chodil do Fokusu aktivněji a když je mu špatně, má problém 
volat lidem, takže mu vyhovuje zprostředkovaná komunikace, kterou umožňuje vyplnění dotazníku. 

Během sledovaného období byl jeho zdravotní stav dobrý, takže nespustil žádný ALERT. Program 
pozitivně ovlivnil jeho kvalitu života skrze možnost reflexe svého stavu, nijak neovlivnil jeho vztahy, 
vylepšilo to jeho schopnost kontroly nad nemocí.  
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Komunikace s psychiatrem: N/A. 

Komunikace s CM probíhala dobře, zavolali mu jen jednou, v reakci na to, že hůře spal, ale celkově 
mu bylo dobře. Obecně oceňuje možnost, že se mu při zhoršení stavu někdo ozve. 

Během sledovaného období nenarazil na žádné zásadnější potíže nebo překážky v technické ani 
komunikační oblasti.  

Určitě by rád zůstal v programu i po skončení projektu. 

Klient 10 
Klient v průběhu přípravné fáze z programu vystoupil z důvodu dlouhodobé hospitalizace.  

Klient 11 
Klientka využívala program zcela sama jako self-managementový nástroj, nebyl zapojen nikdo 
z rodiny, CM (resp. měl přístup k jejím údajům, ale nevyplňoval dotazník za sebe) ani AP. Využívat 
program pro ni bylo inspirativní, dle svých slov „je pro každou novinku“. Nejdřív vyplňovala po 
pravdě, jak se cítí, ale jeden den na tom byla dobře a druhý den se dostala do krize, která vyvolala 
ALERT. Potom začala vyplňovat dotazník lépe, než jak jí bylo, aby se nedostala do ALERTu – bála se, že 
negativní zpětná vazba by ji vyděsila.  

Hlavní přínos pro ni bylo to, že se nad každou otázkou musela zamyslet. Přitom čím déle vyplňovala, 
tím víc se zamýšlela nad obsahem a víc se tím zabývala. Postupně se pro ni prohlubovaly významy 
jednotlivých otázek a teprve si daných symptomů začala všímat, program ji tak učil být vnímavější 
k symptomům. Dovede si představit, že časem by tuto zvýšenou vnímavost mohla mít i bez aplikace.  

Účast v programu naplnila její očekávání z 90%. Těch zbývajících 10% podle ní představují přehnaná 
očekávání, idealizaci –zpočátku se domnívala, že program zcela změní její život, což se nestalo. Kdyby 
nebyla v R-I, očekává, že by měla větší propady. Snažila se přizpůsobovat se zapsanému stavu.  

Neměla žádný kontakt s CM ani AP kvůli R-I. Jednou jí přišel mail, že je v ALERTu, potom to začala 
vyplňovat lépe, než jak jí bylo (viz výše). Nedívala se na graf ani na telefon, nešlo jí o zpětnou vazbu, 
jen o ten okamžik vyplňování.  

Kvalita života: zamýšlela se nad otázkami. Uvítala by možnost podívat se na graf teď zpětně.  

Aplikace jí fungovala dobře, ale nepronikla do všech funkcí, potřebovala by víc času. Program by 
ničím nevylepšovala. 

Do budoucna by ráda zkusila přibrat jinou osobu, ale neví, jestli by jí nevadilo vnímat její názor, 
možná by to brala jako kritiku. 

Klient 12 
Klient nemá telefon ani internet. Dotazník vyplňuje spolu se svým CM, buď po telefonu, nebo se 
spolu sejdou. Do programu nebyl zapojen AP ani rodinný příslušník.  

Se svou účastí v programu je spokojen, otázky mu připadají věcné a kvalitně sestavené, promyšlené. 
Jsou také náročné v tom smyslu, že někdy se nedají úplně snadno zodpovědět, klient je potřebuje 
rozebrat dopodrobna.  

Oceňuje, že je program „rychlý a aktuální“, líbí se mu znázornění psychického stavu prostřednictvím 
obrazu letadla. Letadlo šlo většinou dolů, což ho nepřekvapovalo, protože je ve fázi postpsychotické 
deprese.  
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Program dobře naplnil jeho očekávání – očekával, že program ukáže, jestli došlo k nějaké změně.  

ALERT v přípravné fázi proběhl cca 3x. Během něj mu volal CM, doporučoval mu změnit nebo upravit 
medikaci. Klient toto neviděl jako řešení, protože má chronické negativní příznaky, na které medikace 
moc nezabírá. CM doporučoval provázat program s ambulantním psychiatrem, k čemuž však nedošlo. 
V návaznosti na ALERT spolu měli častěji schůzky. Když byl v ALERTu, předávkoval se Ibalginem, 
pomohli mu, pomoc by ale podle svých slov nejspíš dostal i tak (nezávisle na R-ITAREPSu).  

Program měl vliv na jeho kvalitu života „do jisté míry“ – zabránilo se nejhoršímu – často mívá 
myšlenky na sebevraždu, CM se vždy včas ozval.  

Program mu též přinesl částečnou kontrolu nad nemocí – zpětnou vazbu. Tu dostává i od AP, ale ten 
nedává tak věcné otázky. Přínos spatřuje hlavně v tom, že má lepší komunikaci s CM, sám ví, jak mu 
je. 

Za dobu svého zapojení nebyl hospitalizován, ale byl v krizi. ITAREPS mu pomáhal tím, že se musel 
pravidelně zamýšlet nad otázkami z dotazníku.  

Během programu nenarazil na žádné problémy. 

Ocenil by, kdyby byla zapojena 3. osoba (otec), to se však zatím nepodařilo. 

Po skončení projektu by v programu rád zůstal.  

Ocenil by, kdyby se AP ptal na stejné otázky jako jsou v dotazníku.   

Klient chtěl, aby byla uvedena jeho diagnóza: chronická paranoidní schizofrenie, současný stav: 
postpsychotická postschizofrenní deprese.  

Přes den většinou leží, nemá žádný řád, necítí smysl života.  

Souhrnná zjištění 
Na základě okódovaných výstupních rozhovorů s klienty i case-managery vystoupily následující 
témata jako významná. 

Přínos programu 
Zmiňovaný přínos pro klienty byl v zásadě dvojího typu. První spočívá v usnadnění kontaktu s case-
managerem, případně s psychiatrem (psychiatři však byli v přípravné fázi zapojeni minimálně). 
Někteří klienti (K 7, 9) oceňují, že je při zhoršení stavu jejich case-manager kontaktuje, protože by 
sami službu nekontaktovali. K 9 toto vidí jako obzvlášť užitečné v současnosti, kdy má se službou 
menší kontakt. K 12 podobně vypověděl, že case-manager se vždycky v průběhu jeho krize díky 
programu včas ozval.  

Druhý typ přínosu spočívá v možnosti používat R-ITAREPS jako self-managementový nástroj (K 1, 9, 
11), který zvyšuje míru kontroly nad nemocí a umožňuje pravidelně si zreflektovat vlastní zdravotní 
stav, identifikovat problémové oblasti a přizpůsobit jim svůj životní režim – např. to, kdy chodí spát a 
kdy vstává, stravu apod. V jednom případě klientka (K 11) zmiňovala, že ji vůbec nezajímal vývoj 
jejího stavu, ale jen aktuální stav (ačkoliv zpětně by ocenila pohled na dlouhodobý vývoj). Rovněž 
zmínila, že v průběhu času se teprve učila symptomy, na které se dotazník ptal, rozpoznávat, přičemž 
připustila možnost, že časem by se takto mohla naučit je vnímat i bez pomoci nástroje. Podobně K 8 
program pomohl lépe rozpoznávat své příznaky. 
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Zatímco některým klientům vyhovovala možnost mít program převážně pro jejich vlastní reflexi (K 1, 
9, 11), jiní v tomto smysl nevidí a pokládají za podstatné právě to, že na jejich zdravotní stav dohlíží 
někdo jiný (K 2, 6, 12). 

Klienti celkově oceňovali sestavení otázek: K 1 vyplňování dotazníku dle jeho výpovědi baví, jiný klient 
se vyjádřil, že by ocenil, kdyby se ho na stejné otázky ptal i jeho psychiatr při běžném vyšetření (K 12), 
jiný. Zároveň se vyjádřil v tom smyslu, že otázky jsou poměrně náročné a že se nad nimi musí vždycky 
zamyslet. Jedna klientka zmínila (K 11), že se teprve postupně učila, jak správně na otázky odpovědět, 
program ji tak učil rozpoznávat jednotlivé symptomy.  

Někteří klienti zmínili, že nástroj jim dodává určitou jistotu a klid (K 2, 5, podle vyjádření case-
managera též K 5).  

Co se týče technického zpracování, jeden klient (K 6) se vyjádřil, že nový ITAREPS se lépe ovládá - u 
staré verze si musel pamatovat otázky, musel se na ně znovu dívat. 

Mezi přínosy bylo ze strany case-managerů zmíněno usnadnění komunikace s potížích s klientem – 
v případě ALERTu se case-manageři mohli s klientem bavit cíleně o daném problému (např. viděli, že 
ho spustily problémy v oblasti spánku) (Fokus MB).  

Typy klientů, pro které je R-I vhodný 
Na jedné straně jsou klienti, kteří jsou vysoce samostatní a jsou schopni využívat nástroj primárně 
jako self-managementový (viz výše).  

Na druhé straně jsou naopak klienti, kteří potřebují větší podporu a oceňují především to, že pomocí 
programu jsou ve větším kontaktu se službou.  

V jednom případě se klient v systému opakovaně dostával do ALERTu, ačkoliv podle svého psychiatra 
byl v nejlepším zdravotním stavu za poslední delší dobu (K 6). Psychiatr odmítl se do programu 
zapojit a konstatoval, že pro tohoto klienta není program vhodný.  

Ve výpovědích case-managerů se objevují následující sdělení: 

 klienti, kteří byli do programu zapojeni, jsou ti nejvíce komunikačně dostupní technologicky 
zdatní. Větší část klientů přitom nemá chytrý telefon ani internet, přitom by právě pro ně 
mohl být program vhodný, protože bydlí dál a nemají se službou tak dobrý kontakt.  

 ve službách je hodně starších klientů, pro které technologické řešení pravděpodobně nebude 
příliš lákavé ani dostupné 

 do programu spíše vstupují lidé, kteří jsou už ve službě dlouho a CM je dobře znají, tam je 
otázka, jestli program přinese nějakou novou informaci (ALERT nastal v případě, kdy to tým 
očekával) 

 to, že klienti do programu vstupují, může být už známka zotavení, než že by zotavení bylo 
výsledkem vstupu do programu 

 existuje typ klientů, u kterých program vede k hypochondrickému sledování svého vlastního 
stavu a není pro ně příliš vhodný 

Zapojení psychiatrů 
Jak již bylo zmíněno na začátku zprávy, zapojení psychiatrů bylo minimální. Toto bylo již dopředu 
realizačním týmem anticipováno jako problém z důvodu veliké časové vytíženosti psychiatrů. Potvrdil 
se předpoklad k negativnímu hodnocení technologie ze strany psychiatrů – obecně se jim nelíbí 
představa, že jim algoritmus říká, co mají dělat. Psychiatři se obecně bojí, že program pro ně bude 
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představovat více administrativní zátěže než užitku. Z dostupných dat je známa pouze jedna situace, 
kdy klient vstoupil do ALERTu a byl zapojený psychiatr, nelze tedy usuzovat na žádnou obecnější 
charakteristiku spolupráce komunitních týmů a psychiatrů. 

Psychiatryně zapojená v týmu Fokusu České Budějovice zmínila, že by měla být odstraněna 
formulace, která psychiatrovi automaticky doporučuje zvýšení dávky medikace o 20% v případě, že se 
klient dostane do ALERTu. Dále zmínila, že se psychiatři bojí právní odpovědnosti v souvislosti 
s legislativou GDPR, protože účast v projektu obnáší sdílení dat o klientech napříč službami. 
Doporučila učinit prezentaci programu pro psychiatry atraktivnější. 

Problémy 
Technické a logistické problémy 
Klienti zmiňovali následující problémy: 

 nezobrazuje se mlýn s letadlem 
 klienti by uvítali, kdyby chodila SMS, která by je upozornila na nutnost vyplnění (vyplňuje na 

notebooku/tabletu, kde má i sim kartu, používá jako telefon) – o možnosti notifikace 
nevěděli nebo nefungovala (K 1, 2, 9) 

 aplikace měla během přípravné fáze výpadek – nefungovala  
 klienti vidí jen stav a změnu za poslední týden, přitom by ocenili možnost vidět i 

dlouhodobější vývoj svého stavu (např. K 6, 11) 

Problémy zmiňované case-managery: 

 na původní verzi oceňovali upomínky přes SMS, zde problémy s notifikacemi (Fokus MB) 
 email s ALERTem chodil jen vedoucímu služby, který je musel přeposílat ostatním, což vedlo 

k neefektivnější komunikaci (Fokus MB) 
 výpadek: nechodily maily s informací o ALERTu, bylo nutné kontrolovat systém (dělali všichni 

z týmů), potom chodily maily ale jen do Mindpaxu (Fokus ČB) 
 program je logisticky náročný, k dobrému fungování by bylo zapotřebí, aby měli všichni 

klienti chytrý telefon (PDZ 2) 

Problémy s vyplňováním dotazníku 
Case-managery byly opakovaně zmiňovány potíže se sjednocením způsobu vyplňování dotazníku. 
V některých případech klienti vyplňovali takovým způsobem, že to neodpovídalo jejich pohledu, bylo 
proto zapotřebí se v tomto sladit. Někdy to řešili tak, že dotazník vyplňovali spolu s klientem nebo se 
bavili o důvodech odlišného hodnocení.  

Příklady: 

 klient neustále vyplňoval zhoršení, což vedlo ke spouštění ALERTu, ačkoliv se jeho okolí 
shodlo, že není v krizi (viz výše) 

 klientka vyplňovala, že je jí dobře a během dvou dnů se ocitla v hospitalizaci – systém 
varovné příznaky vůbec nezaznamenal; není jasné, jakým způsobem vyplňovala 

 klient vyplňoval zhoršení, které chápal jako mírné, systém to přitom vyhodnotil jako ALERT 
 bylo nutné vyjasnit si, že hodnocení se týká celého týdne, ne jenom dne 
 klientka nevyplňovala, když jí nechodily notifikace; přestala brát léky a bylo jí nějakou dobu 

lépe, ale následně se dostala do relapsu a když přišel ALERT, už bylo pozdě 
 jedna klientka uvedla, že nejdříve vyplňovala pravdivě, ale poté, co se dostala jednou do 

ALERTu, začala vyplňovat lepší hodnoty, než jak se cítila  
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Jeden klient také uvedl, že by uvítal více typů otázek – např. na fyzické zdraví (nevěděl, kam uvést 
bolest hlavy, která se u něj dostavuje jako součást krize).  

Další problémy a rizika 
Jak klienti, tak case-manageři zmiňovali riziko, že program může být nástrojem kontroly. Klienti také 
v některých případech reagovali negativně na nabídku aktigrafu, který chápali jako „Velkého bratra“ a 
obávali se možné stigmatizace spojené s viditelným náramkem.  

Kromě toho bylo zmíněno, že ITAREPS sám o sobě jako nástroj prevence relapsu je nedostatečný. 
Mohl by dobře fungovat ve spojení s krizovým plánem a FACT modelem navázaným na 
multidisciplinární tým.  

Závěry 
Veškeré závěry, které lze na základě evaluace přípravné fáze učinit, jsou pouze preliminární povahy. 
Do velké míry evaluace potvrzuje předpoklady, s nimiž realizační tým do projektu vstupoval. 

Jak bylo zmíněno v úvodu zprávy, tato evaluace si neklade za cíl komplexně zhodnotit, jestli bylo 
dosaženo hlavních cílů projektu – především nedokáže zhodnotit efektivitu a cost-efektivitu 
programu, tomu bude sloužit až kvantitativní evaluace v druhé fázi projektu.  

Co se týče vhodnosti programu pro určitý typ klientů, zatím lze pouze obecně konstatovat, že zatímco 
pro ty samostatnější může sloužit více jako self-managementový nástroj, klientům závislejším na 
službě zase umožňuje být v intenzivnějším kontaktu se službou, pro oba typy klientů tak může být 
přínosem. Mezi case-managery existuje obava, že ve službách nebude dost klientů, kteří budou při 
plošnějším prosazení programu schopni nástroj maximálně využít. 

Klienti, kteří v průběhu přípravné fáze z projektu odešli, tak učinili z důvodu dlouhodobé 
hospitalizace. Pouze z toho tedy nelze usuzovat na možné faktory, které mohly stát za nízkou 
adherencí v minulých verzích ITAREPSu. Většina dotazovaných klientů si nicméně program 
pochvalovala a ráda by v něm zůstala i po skončení projektu. 

Výrazným faktorem, který snižuje možnost využití R-ITAREPSu v maximální míře, je malé zapojení 
psychiatrů. Ve výpovědích case-managerů se objevilo, že nástroj by byl ideální při napojení na 
multidisciplinární tým.7 Multidisciplinární týmy nicméně v tuto chvíli nejsou ve službách standardem.8 
Ačkoliv existují náhradní řešení, ze strany CM se rovněž objevoval názor, že by bylo pro účely 
programu žádoucí, aby byl klientům zajištěn smartphone. 

Z důvodu malé míry zapojení psychiatrů při ALERTech rovněž není možné obecně zhodnotit, jak 
v těchto situacích probíhala komunikace jednotlivých zapojených stran, situaci ve většině případů 
řešili sami case-manageři.  

Opakovaně se objevovalo téma špatného vyplňování dotazníku klienty, z kterého vzešly jak „falešné“ 
ALERTy, tak na druhé straně nadhodnocené vyplňování, kdy systém nezachytil blížící se relaps. To 
v některých případech vedlo k neočekávaným krizím a hospitalizacím. Na druhé straně bylo zmíněno, 
že v případě správného vyplňování přišel ALERT ve chvíli, kdy to tým očekával. V jednom případě 
klientka vyplňovala lépe, než jak se cítila, aby se nedostala do ALERTu – zdůvodňovala to tím, že to, že 
samotný fakt, že je označena jako „v ALERTu“ ji stresoval. 
                                                           
7 Např. v kombinaci s modelem asertivní péče FACT, který je rovněž do značné míry vázán na multidisciplinární tým. 
8 Ze zapojených týmů pouze Fokus MB disponuje psychiatrem v rámci svého týmu – tentýž psychiatr byl zároveň zapojený 
v R-ITAREPSu. 
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Ze strany case-managerů se objevovala dvojí obava. Na jedné straně je obava, že u těch klientů, kteří 
mají dobrý náhled na svou nemoci a jsou stabilizovaní a dlouhodobě dobře fungují v rodinném a 
pracovním životě, sice může být nástroj účinný a dobře předvídat krize, ale v těchto případech 
nepřinese novou informaci, neboť krizi ve většině případů klienti jsou schopni rozpoznat a řešit sami 
nezávisle na nástroji. V podobném smyslu bylo řečeno, že ti klienti, kteří mají o program zájem, už 
sami jsou dále v procesu zotavení, spíše než že by k němu vedlo jejich zapojení do programu. Na 
druhé straně je potom obava z toho, že u klientů, kteří fungují hůře a mají horší náhled na svou 
nemoc, krize často přichází náhle a systém je není schopný zachytit, přitom právě tito klienti by 
pomoc nejvíce potřebovali.  

 

Na základě zjištění z evaluace lze učinit určitá praktická doporučení: 

 dodat do aplikace možnost pro klienty podívat se na dlouhodobější vývoj svého zdravotního 
stavu (toto již bylo komunikováno s firmou Mindpax, která má na starosti technologické 
zpracování programu) 

 vytvořit efektivní strategii pro komunikaci s psychiatry, aby byli motivovaní zapojovat se (v 
tuto chvíli již byl vydán požadavek na přeformulování automatického doporučení navýšení 
léků v případě ALERTu) 

 vytvořit standardizovaný postup pro vyplňování dotazníků s klienty (např. skrze peer 
pracovníky, kteří mají zkušenost s programem) 

 z důvodu zmiňované obavy klientů, že ITAREPS je nástrojem kontroly, by se při nabídce R-
ITAREPSu klientovi mělo zdůraznit, že se jedná o nástroj pouze screeningový, nikoliv např. 
diagnostický 

 case-manager by měl průběžně sledovat, co pro klienta subjektivně účast v programu 
znamená a jestli pro něj není větším zdrojem stresu než klidu (strach z vnější kontroly, 
obsesivní zaobírání se vlastním stavem, labeling ALERTu fungující jako sebenaplňující 
proroctví atd.). 

 vytvořit efektivní strategii komunikace s rodinnými příslušníky, soustředit se na otázky: co 
stojí za jejich nízkou účastí v přípravné fázi, byli dostatečně oslovováni, jakým způsobem jim 
byl program prezentovaný? 

 více se zaměřit na práci s klienty, jejichž sociální fungování je horší, kteří jsou více závislí na 
péči služby nebo rodiny a jejichž relapsy jsou těžko předvídatelné; v tomto případě by mohlo 
pomoci větší zapojení rodiny a zároveň výše zmíněná standardizace vyplňování dotazníku. 

Přílohy 
Scénáře rozhovorů 
Vstupní rozhovor 
Mapování životní situace: 

 Jaké zdravotní a sociální služby čerpáte? 
 Jaký je Váš kontakt se službou (komunitním týmem) - jak dlouho a jak často, v jakém vztahu, 

klientova „zakázka“)? 
 Jak bydlíte: sám, s někým? 
 Vídáte se pravidelně s přáteli/známými? 
 Jak trávíte den (práce, doma, studium)? 
 Jak vypadá Váš běžný den? 
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Vztah k programu: 
 Jaké byly Vaše důvody pro vstup do programu? 
 Jaké je Vaše očekávání – v čem by Vám mohl ITAREPS pomoci? 
 Jak na tuto nabídku reagovala Vaše rodina? 
 Jak reagoval na nabídku Váš psychiatr? 

Kvalita života a zvládání nemoci: 
 Jak byste popsal/a svůj aktuální zdravotní (psychický) stav?  
 Co většinou děláte v případě, že se Váš psychický stav zhorší, co Vám pomáhá? 
 Umíte si říct o pomoc, když Vám není dobře? 
 Co děláte pro to, aby vám bylo dobře/ abyste fungoval v práci/ v rodině? 
 Máte pocit, že máte nad svou nemoc kontrolu? 
 Dokážete si udržet pozitivní postoj i navzdory nemoci? Co by Vám v tom mohlo pomoci?  
 Jak byste zhodnotil/a Vaši komunikaci s ambulantním psychiatrem? Jsou v ní nějaké 

překážky? 
 Dokážete mít kvalitní vztah s Vaší rodinou? Dokážete s ní komunikovat o své nemoci? 
 (v případě, že klient pracuje): Ovlivňuje Vaše nemoc Vaši schopnost pracovat/připravovat se 

na práci? 

Individuální rozhovor na konci: zpětná vazba klienta 
1. Jaké pro Vás bylo využívat program R-ITAREPS?  
2. Co konkrétně vidíte jako přínos programu pro Vás? 
3. Splnila Vaše účast na programu Vaše očekávání? 
4. Měl R-ITAREPS nějaký vliv na  

a. kvalitu Vašeho života 
b. kvalitu Vašich vztahů 
c. kontrolu nad nemocí? 

5. Jak probíhala komunikace mezi Vámi a Vaším ambulantním psychiatrem? 
6. Jak probíhala komunikace mezi Vámi a Vaším CM pracovníkem? 
7. Jak probíhala komunikace mezi Vámi a Vaším rodinným příslušníkem (v případě, že byl do 

projektu zapojený)? 
8. Pokud během Vaší účasti v programu došlo k nějakému zásadnímu zhoršení Vašeho zdravotního 

stavu (ke krizi, hospitalizaci), jakým způsobem Vám ITAREPS pomáhal? 
9. Byla pro Vás užitečná možnost sledovat v aplikaci vývoj svého zdravotního stavu? 
10. Narazili jste během svého zapojení v programu na nějaké překážky/problémy týkající se 

programu?  
11. Co byste potřebovali k tomu, aby byl pro Vás program užitečnější? Čím byste ho vylepšili? 
12. Ocenili byste nějaké další funkce programu? 
13. Měli byste zájem pokračovat v programu pro skončení projektu? 
14. Je ještě něco dalšího, co byste k tomu chtěli dodat? 

Individuální rozhovor na konci: zpětná vazba case-managera 
1. Jaké pro Vás bylo využívat program R-ITAREPS?  
2. Co konkrétně vidíte jako přínos programu pro Vás? 
3. Narazili jste během svého zapojení v programu na nějaké překážky/problémy týkající se 

programu?  
4. Procházel klient během účasti v programu krizí/byl hospitalizován? 
5. Pomohl ITAREPS ke včasnějšímu rozpoznání a zachycení krize? 
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6. Jak probíhal ALERT? 
6.1. Bylo v případě ALERTu jasné, co se má dít? Věděly všechny zúčastněné strany, jak mají 

reagovat? 
6.2. Byl klient v případě ALERTu spokojen s reakcí? Jak to vypadalo, jak to mohlo vypadat jinak? 

7. Měli byste zájem pokračovat v programu pro skončení projektu? 
8. Usnadnil Vám program v nějakém smyslu práci s klientem? Pokud ano, uveďte prosím, jakým 

způsobem. 
9. Jak probíhala spolupráce s klientem?  
10. Jakým způsobem? 
11. Usnadnil program komunikaci 

11.1. s klientem 
11.2. s rodinou 
11.3. s psychiatrem? 

12. Splnila celkově Vaše účast na programu Vaše očekávání? 
13. Co byste potřebovali k tomu, aby byl pro Vás program užitečnější? Čím byste ho vylepšili? 
14. Je ještě něco dalšího, co byste k tomu chtěli dodat? 

Seznam identifikovaných kódů 
 alert/krize 
 komunikace s CM 
 limity a možnosti 
 motivace klientů 
 očekávání od programu 
 perspektiva sociálních služeb 
 přínos pro klienty 
 rizika projektu 
 self-managementový nástroj 
 spolupráce s klienty 
 technické a logistické problémy 
 vyplňování dotazníku - výzvy a obtíže 
 zapojení klienti/typy klientů 
 zapojení psychiatrů 
 zapojení třetí osoby 

Jednotlivé kódy byly následně seskupeny do tří nadřazených kódů: 

- přínos programu 
- problémy 
- zapojení účastníci 

Seznam použitých zkratek 
AP – ambulantní psychiatr 

CM – case-manager 

R-I - R-ITAREPS 

K 1, 2, 3… - klient č. 1, 2, 3…  
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