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Úvod

Sociální práce pro pedagogy

Sociální práce zažívá obrovský rozvoj. Představa, že novodobá historie přinese blahobyt 
a nadbytek celým národů se ukazuje jako mylná. Čím je lidstvo informovanější, v duševním 
i materiálním smyslu bohatší a má přistup k novým technologií, tak jakoby narůstaly nové sociální 
problémy, které jedinec a skupiny nejsou schopny řešit vlastními silami. Objevují se nové sociální 
patologie, které svírají rodiny a celá společenství. Sociální práce se stále více specializuje, ale 
i přes tuto snahu příjemci její pomoci neubývají. Pozitivním aspektem může být představa, že 
se lidstvo humanizuje, když se péče o potřebné tak výrazně profesionalizovala, na druhou stranu 
zažíváme určitou skepsi z mizejících rodinných a komunitních vazeb a sociálních sítí, které 
dokázaly přirozeně zachytit řadu lidí v nouzi, počínaje seniory, děti bez rodičů, nemocné, atd. 

V naší kultuře, můžeme klidně říct, že v českém prostředí praská řada ústavních zařízení ve 
švech, kde žijí lidé, kteří mají svoje rodiny, svoje sítě, ale ty jsou tak slabé a neochotné se angažovat 
a musí zde nastoupit stát a další státní i nestátní struktury. Alvin Tofl er ve svých publikacích varuje 
lidstvo, že jestli se nezačne zaměřovat na humanitní disciplíny, jako je pedagogika, fi lozofi e, 
etika, psychologie, tak jako se v minulém století soustředilo na rozvoj ekonomických věd, tak 
lidstvo nemá příliš mnoho šancí. K zamyšlení zůstává, jestli tuto tezi vnímáme jako výzvu 
k perfekcionalizaci těchto disciplín, mezi které patří i sociální práce, nebo se spíše jedná o kultivaci 
hodnot a mezilidských vztahů, na kterých vše leží a stojí. Výzkumné šetření, které je součástí této 
práce se přes různá témata znovu vrací právě k těmto vztahům v rodině, ve škole a ve společnosti 
vůbec.

Tato publikace si rozhodně neklade za cíl obsáhnout velmi rozsáhlou teorii sociální práce. Ta 
je i v našich podmínkách popsána v různých odborných publikacích, periodikách, metodikách, ve 
vědeckých pracích studentů i akademiků a v dalších zdrojích. Spíše nabízí základní orientaci v této 
oblasti, kterou však rozšiřuje prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření mezi odborníky 
i laiky, kteří se zajímají o sociální práci. 

Cílem výzkumu bylo získat stanoviska a názory vybrané skupiny informantů k tématu sociální 
práce v kontextu současnosti. Analýza výzkumu otevřela témata, která stojí v pozornosti sociální 
práce. Jako výzkumná metoda byl zvolen rozhovor a ohnisková skupina. Získaná data byla 
kódována prostřednictvím otevřeného, axiálního a selektivního kódování. 

Publikace je určena spíše pedagogickým pracovníkům, kterým nabízí základní orientaci 
v problematice, metod a teorií si všímá spíše okrajově, ale snaží se poukázat na oblasti, trendy, 
cílové skupiny a potenciál, který lze využít v rámci pedagogických činností. Například učitelé 
a další pedagogičtí pracovníci se setkávají v prostředí školy i volného času se sociálními problémy 
žáků a studentů, které nejsou schopni zvládat v rámci své pedagogické práce. Například je složité 
rozeznat, jestli se jedná o občasné záškoláctví dítěte, které lze řešit domluvou nebo jestli dítě utíká 
před závažným problémem odehrávajícím se uvnitř jeho rodiny. 

Mnohé děti se bojí do školy kvůli šikaně a agresivitě spolužáků a mnozí učitelé jsou sami 
bezradní vůči agresivním projevům dětí. Řada sociálních patologií vstupuje do prostředí školní 
výchovy i pedagogiky volného času, pedagogové cítí bezradnost v řadě situací, což je zřetelné 
z mnohých případů týrání dětí, kdy dítě zcela prokazatelně doma trpí, přichází do školy s jasnými 
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symptomy zanedbávání a týrání a učitel se pak v průběhu šetření dozvídá až jako poslední, s čím 
musel žít jeho žák a z jakých důvodů vlastně neprospívá ve škole. 

Příčiny školní neúspěšnosti často souvisí s rodinnou situací dítěte, případně s konfl ikty 
s vrstevníky nebo dalšími subjekty z okolí dítěte. Právě nepodnětné rodinné prostředí se významně 
podílí na školních výsledcích dětí a dospívajících. Učitelé mohou být ti nejpřirozenější autority, 
které dokážou rozpoznat, v jaké situaci se žák nebo student nachází. Tento předpoklad souvisí 
jednak se schopností hluboké empatie do pocitů dítěte i dospívajícího, ale současně také se základní 
diagnostikou konkrétních situací. Včasné rozpoznání problému dítěte, může přispět k efektivnější 
nápravě. Pokud chce tedy pedagog efektivně pracovat s dítětem, musí ho vnímat v kontextu jeho 
prostředí, v kontextu vztahů a možných sociálních znevýhodnění. 

Výzkumné šetření přineslo i poznatky ze školního prostředí. Ve výzkumném šetření autorky 
z roku 2010 se po analýze rozhovorů objevily požadavky pedagogů na bezpečnou a otevřenou 
školu. Pedagogičtí pracovníci hovořili o slovní agresi mezi žáky, o krizích v rodinách, které děti 
umí pojmenovat. Překvapivé bylo, že řešení krize mnohé děti viděly v ukončení života. Zřejmě 
se na tomto faktu podílí média, zejména sledování fi lmů, seriálů a prožívání počítačových her. 1 
Učitelé uváděli, že mají velký prostor pro pedagogickou práci s dětmi, zejména s těmi, které to 
mají doma složité.

Sociální práce se dotýká každého z nás a bývá nejefektivnější, když se na řešení problému 
podílí více subjektů společně. Příkladem může být tvrzení odborníků, sociálních pracovníků, 
kteří se vyjadřují v tom slova smyslu, že pokud v jednotlivých případech angažují vedle 
rodičů, výchovných pracovníků (soudců, policistů, vedoucích kroužků, atd.) také učitelé, pak 
je úspěšnost intervence ve prospěch dětských klientů daleko větší. Ještě dnes je mezi učiteli 
velmi malé povědomí o oblasti sociální práce, zejména v souvislosti se sociálními patologiemi, 
které zasahují čím dál intenzivněji nejrůznější skupiny mladých lidí, ať hovoříme o zvyšující 
se agresivitě, šikaně mezi vrstevníky nebo o týrání dětí v rodinném prostředí. Učitel může jako 
první zpozorovat, že s dítětem není něco v pořádku, že jeho rodinná situace je tíživá a že žije 
v nějakém tlaku, kterému se nemůže bránit. Základní informace o tom, jaké metody používá 
sociální práce, jak lze postupovat a koho v takových případech oslovit by měly být nedílnou 
součástí vzdělávání učitelů. 

1 RODINNÁ VÝCHOVA – KRIZOVÉ SITUACE V RODINĚ
„Ale ano, dětí dokáží pojmenovat krizové situace, vidí v tom právě násilí v rodině, rozvod a takové problémy.“ (RODIN/
Len/98)
„Udělala jsem předtím takovou, že děti měly vymyslet nějakou svoji krizovou situaci nebo krizovou situaci navodit, jaká by 
to mohla být. Většinou se tam objevila nevěra a jeden závěr byl, že byl nevěrný nevěrné a druhý závěr byl, že se stal teda 
homosexuálem.“ (RODIN/Len/99)
„Spoustu těch krizových situací, které jsme otevřeli, dořešili buď tedy sebevraždou, zabitím a takhle, takže šli prostě úplně 
natvrdo, nato že skončili s tím životem ti aktéři.“ (RODIN/Len/103)
„Já jsem se nad tím pozastavila říkám a bylo tohle řešení hned skončit s tím životem...teprve to budeme řešit. (RODIN/
Len/104)
PRIMÁRNÍ VÝCHOVA – RODINA
„Jo určitě, právě třeba jako slyšíte nebo se říká, že škola by neměla plnit vlastně tu funkci výchovnou nebo takhle,, ta 
primární složka je na rodině.“ (PRIMÁ/Len/89)
„Nemůžete těm dětem vzít z té rodiny, to, jak ta máma to tam s tátou nastavili, ale nějakým způsobem určitě tvořit můžete.“ 
(PRIMÁ/Len/90)
„Jako myslím si, že jako kantor máte obrovskou sílu a moc jako ovlivnit to, ty děti, můžete je ovlivnit, určitě, obzvlášť jestliže 
to nemají v té rodině dobré, tam právě můžete působit hrozně moc.“ (PRIMÁ/Len/91)
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Publikace je rozdělena do několika částí. Stěžejní část tvoří výzkumné šetření, které reaguje 
na současnou situaci v sociální práci, podtrhuje její mechanismus a strategie a přináší názory 
a stanoviska odborníků.

I. Vymezení sociální práce

„Sociální práce je to, co dělají sociální pracovníci,...(nebo to, co prostě jiní – zdravotníci, učitelé, 
politici, rodiče…nedělají)“Tato starší defi nice sociální práce nás všechny usvědčuje z našeho 
podílu na stavu společnosti a nutnosti vytvářet stále více mechanismů, které budou vstupovat do 
životů jednotlivců a skupin, poněvadž se přirozené vztahy a vazby stále více rozbíjejí. Každý z nás 
je nositelem řady společenských rolí, ke kterým z různých důvodů přistupujeme nedostatečně. 
Fatální důsledky pro dítě a jeho vývoj může být nepodnětné až závadné rodinné prostředí a málo 
bezpečné prostředí školy, na kterém se podílí malá připravenost pedagogických pracovníků. 
Důsledky se pak promítají do stavu celé společnosti. 

Sociální práce vychází z altruismu, její podstatou bylo pomáhat a angažovat se pro potřebné. 
Měla různé podoby a její vývoj probíhal v různých částech světa celá staletí. Jednotlivci, skupiny 
i celé komunity ji udržovali a prohlubovali v řadě oblasti až k současnosti, kdy se svým významem 
a obsahem vyrovná řadě dalších disciplín, s kterými je již dávno sžitá a z kterých čerpá teorii 
i praxi.

Sociální práce je z pohledu teorie uznávána jako vědecky fundovaná odborná disciplína, která 
prostřednictvím metod sociální práce zajišťuje na profesionální úrovni péči o potřebné. Její praktická 
aplikace vstupuje do života všech potřebných sociálně znevýhodněných skupiny v nejrůznějším 
slova smyslu, buď v podobě služby nebo aktivity, která by měla pomoci klientovi tak, aby si 
dokázal pomoci sám. Cílem sociální práce je především refl exe, zmírňování a následně řešení 
sociálních problémů společnosti. Profesionálně se zabývá lidskými vztahy v kontextu sociálních 
rolí. (Matoušek, 2002) 

Důležitou součástí je podpora fungování klienta v situacích, které není schopen řešit sám. 
Sociální práce by měla pomáhat jednotlivcům a sociálním systémům zlepšovat jejich fungování 
a chránit potřebné a slabé. Sociální práce spoléhá a opírá se o společenskou solidaritu, výrazně se 
do ní promítá dobrovolnictví. Sociální práce usiluje o naplnění lidského potenciálu, lidství v právem 
slova smyslu, kdy se angažujeme pro potřebné zcela přirozeně a to nejen v duchu vzájemného 
soužití, ale i ve vysoce odborném rámci sociální práce, kdy se stát svými zákony opírá o solidaritu 
a empatii členů společnosti.

Defi nování sociální práce jednoznačně uvádí, jak je zásadní pro její aplikaci spolupráce s dalšími 
disciplínami. Především s psychologií a sociologií, které vstupují do řady metod sociální práce, 
ale také se sociální pedagogikou, andragogikou a gerontagogikou, které mohou vhodně doplňovat 
sociální práce v oblasti teorie a praxe.

I.1 Vybraná témata sociální práce

Sociální práce je vymezena řadou témat, která souvisí se změnami a vývojem společnosti. 
Aktuálním tématem je migrace, soužití menšin a většinová společnosti a v této souvislosti i 
deprivačními vlivy velkých měst. Celosvětovým problémem je chudoba a bída, téma ženských 
práv a genderu, téma nezaměstnanosti a diskriminace. Aktuálním tématem je oblast dětských práv, 
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děti patří k nejohroženějším skupinám, mnohé z nich jsou zanedbávány a týrány svými příbuznými, 
stávají se obětmi násilí a dětské prostituce, jsou využívány jako levná pracovní síla. Současně se 
zde prosazují diskuse o sociálních právech občanů, diskuse o tom, na co mají nárok, včetně nároku 
na vzdělání, práci, svobodnou volbu. Zaznívá výrazná snaha o dosažení rovnosti příležitostí 
a rovnosti přístupu k výsledkům práce. O svá práva se hlásí lidé s odlišnou sexuální orientací. 
Objevují se témata spojená se stářím, neboť v populaci západní civilizace přibývá seniorských 
skupin. Další témata pak vymezují lidi s různými psychickými a fyzickými handicapy. Témata 
tvoří základní rámec, do kterého vstupuje sociální práce se svými metodami, službami a teoriemi, 
které sociální práce zefektivňují. 

Abychom mohli vytvořit vhodné strategie, měli bychom se orientovat v problémech společnosti, 
dokázat je pojmenovat a hledat příčiny, které je vytvářejí. Sociální práce je úzce provázaná se 
sociálními patologiemi. 

I. 2 Sociální práce a sociální patologie

Souhrnný název sociální patologie se užívá pro označení nenormálních, „nemocných“, všeobecně 
nežádoucích společenských jevů, které se ve stále hojnější míře objevují nejen ve společnosti, ve 
všech jejich sférách, ale také v prostředí rodin, ve škole i v mimoškolních zařízeních. Pedagog 
je často prvním člověkem, který je odhaluje a musí je řešit – nejprve na úrovni rodiny a školy, 
v závažnějších případech ve spolupráci s poradenskými institucemi. Mezi tyto jevy řadíme např. 
záškoláctví, agresi a šikanu, delikvenci mladistvých, drogovou závislost, ale zejména chudobu 
a nezaměstnanost nebo rozvodovost rodičů, které bývají právě těmi impulsy pro spouštění všech 
ostatních patologií. Právě prostředí, které můžeme označit jako znevýhodněné, je živnou půdou 
pro spoustu problémů, které souvisí s konzumním způsobem života. (Ondrejkovič, 2001, str. 15)

Je velmi obtížné přesně vymezit co je patologické, protože neumíme přesně defi novat co je 
normální. Obrovské množství vjemů a informací zpochybňuje jedince i společnosti v nejrůznějších 
konáních, pokud tedy chceme porozumět tomu, co bývá označované jako patologické, musíme si 
„určit hranice normality“. Mnohé patologie se pohybují na hraně, neboť například rozvodovost 
jsme začali vnímat jako něco zcela přirozeného, patřícího k našemu životu.

Všeobecně můžeme konstatovat, že za normální je pokládat sociální jevy a procesy, které 
jsou výsledkem konsensu a nepotřebují vždy znovu a znovu novou argumentaci pro vlastní 
zdůvodňování. Normalita má proto svoji subjektivní, statistickou, antropologickou a socio-
kulturní dimenzi a samozřejmě i dimenzi etickou. Normalita je opak stavu společnosti, ve kterém 
jedinci, skupiny a instituce přijímají a respektují ustálené, celospolečenské hodnoty a normy. 
(Ondrejkovič, 2001, str. 11)

Na přelomu 20. století byly považovány za sociálně patologické jevy – sebevražda, alkoholismus, 
homosexualita, prostituce, rozvodovost, nezaměstnanost a válka, později narkomanie, drogové 
závislosti, násilí a agresivita. V našich podmínkách se začíná zabydlovat přesvědčení, že jsou 
nevyhnutelné, že se stanou součástí naší kultury a v procesu socializace si mladí lidé v podobě 
různých vzorců a norem chování začnou násilí a například konzumaci drog osvojovat od útlého 
dětství. Pro charakteristiku sociální deviace je nevyhnutelné vystihnout určitý specifi cký stav 



10

Sociální práce (nejen) pro pedagogy Lenka Gulová

společnosti, ve které přestávají platit sociální normy a zákony; tomuto stavu se říká – anomie 
a znamená bezzákonost. Jevy označované jako nenormální po čase vnímáme jako normální.2

Sociální práce a její mechanismus je schopný řešit konkrétní problémy jednotlivce, skupin 
i celých komunit. 

Pokud chceme vytvořit efektivní mechanismy sociální práce, musíme se důkladně zaobírat 
sociálními patologiemi, jejich příčinami a důsledky, které prostupují celou společnosti. Mezi 
nejzávažnější patologie patří chudoba a bída, které stále výrazněji drtí jednotlivce, rodiny 
a společenství a v kontextu světadílů i celé země, zejména státy, které patří do zemí tzv. třetího 
světa. Chudoba zde má tak nepředstavitelnou podobu a v málokteré zemi je nastaven funkční 
systém sociální práce. Chudoba představuje nejen neuvěřitelné životní a bytové podmínky, ale 
také nemoci, analfabetismus, s chudobou souvisí nárůst kriminality, prostituce, agresivit, rozpad 
rodin a uvolnění společenských pout (Mareš, 1999). 

Lidé a celé skupiny ztrácejí v chudobě a bídě životní perspektivu, často je jedná o velmi 
nebezpečné životní podmínky, v kterých vyrůstá nová generace. Nedostatečné vzdělání snižuje 
profesní perspektivy a způsobuje neproduktivnost celých systémů. Jedna z nejzávažnějších 
sociálních patologií je chudoba. Absolutní chudobou, kdy člověk nemá zabezpečený ani minimální 
standard, trpí na světě víc než miliarda lidí. Absolutní chudoba bere člověku jeho lidství a ohrožuje 
podstatu jeho existence. O to strašnější je, že chudoba vzniká uprostřed blahobytu. Na jedné 
straně žije poměrně malá skupina obyvatelstva v obrovském luxusu a na druhé straně umírá velmi 
početná skupina hlady, včetně dětí. V našich podmínkách jsme ještě schopni různým způsobem 
kompenzovat sociální problémy určitých skupin i jednotlivců, ale v rámci světa ji vnímáme jako 
téměř neřešitelnou. 

Aglomerace chudoby lze nalézt i v rozvinutých zemích. Chudoba uprostřed bohatství je 
nevyhnutelným důsledkem koncentrace politické a ekonomické moci a ideologie akcentující zisk 
a ekonomický růst, před uspokojováním potřeb. Pro tržní společnost je chudoba součástí procesu 
vytváření bohatství. (Mareš, 1999) Tento proces dopadá na řadu sociálních kategorií, mezi něž 
patří nekvalifi kovaní pracovníci, ale i ženy, migrující cizinci, menšiny, senioři, současně však také 
rodiny, zejména mladé rodiny a vícečetné. 

Společnost si pokládá otázky typu, kdo jsou chudí a proč, jaké k nim má společnost povinnosti? 
Zabývá se teorií rovnosti, cílovými skupinami sociální práce a přijetím chudoby, jako přirozené 
součásti lidského vývoje. Aktuálním tématem je téma rovnosti příležitostí, které nabízí narovnání 
určitých životních podmínek sociálně znevýhodněným skupinám a vstupuje do různých úrovní 
společnosti. Rovnost příležitostí se výrazně promítá do sociální práce, ale i do pedagogických 
disciplín, v rámci vzdělávání a oblasti volného času. Současná společnost se jeví jako velmi 
problematická, jen rozvojem poznání, akceptováním plurality hodnot, změn v klasické nukleární 
rodině druhé vlny a přisouzení adekvátního významu sociálním službám (sociální práci) a sociální 
pedagogice jako významné oblasti prevence, je možné hledat a nacházet řešení problémů spojených 
se sociálními patologiemi.

2 Příkladem může být sociální patologie jako je rozvodovost, na manželské páry, které spolu žijí řadu let je pak pohlíženo jako 
na něco vyjímečného, unikátního až „nenormálního“. Stejně tak si zvykáme na projevy agresivity jako něco přirozeného, co 
patří do našeho života a spíše nás překvapí, pokud se k nám někdo chová vstřícně a laskavě.
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Další významnou disciplínou, která má úzkou provázanost se sociální prací a se sociálními 
patologiemi je sociální politika.Vazba sociální práce na sociální politiku je evidentní. Sociální 
politika vytváří rámec pro naplňování sociální práce. Sociální politika je uvědomělá a záměrná 
činnost státu v sociální sféře. (Svobodová, 2001) Sociální politiku lze defi novat mnoha způsoby, 
v podstatě se jedná o určitá pravidla, která jsou nastavena v dané společnosti a jejím cílem je řešení 
a zmírňování sociálních „problémů“ společnosti. Snahou je nastavit mechanismy společnosti co 
nejideálněji, vytvořit program sociální spravedlnosti a její hodnotový systém vychází ze solidarity 
a sociálního cítění. 
I. 3 Cílové skupiny sociální práce

Cílové skupiny vymezuje především nový zákon o sociální práci, který vytváří základní rámec 
pro působnost sociální práce. V sociální práci se jedná zejména o osoby v nepříznivé sociální 
situaci, o snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech z důvodu věku, zdravotního 
postižení úraz, přechodný špatný psychický stav apod. Dále pak o bezdomovectví – neexistence 
přístřeší, nebo velmi špatné bytové podmínky ohrožující zdraví nebo život – osoby bez přístřeší. 
Početná klientela se ohrožena životní způsoby vedoucí ke konfl iktu se společností – zneužívání 
návykových látek, konfl ikt se zákonem apod. Další cílovou skupinou jsou děti, zejména jedná-li 
se o ohrožení vývoje dítěte, zejména o snížené dovednosti rodičů při péči o dítě (rodiče závislí na 
návykových látkách, zdravotně postižení, nízký věk, ..), dále pak o dítě se zdravotním postižením, 
zanedbávané a zneužívané děti, atp. Další klienty pak vytváří naléhavé krize v osobním životě, 
kdy není klient schopen v důsledku snížení schopností vlastními silami zvládnout svoji životní 
situaci.

V průběhu doby tedy dochází k rozšiřování obsahu sociální práce. Kromě sociální práce 
s problémovými jedinci a skupinami, se sociální práce rozvíjí i v oblasti péče o zdravotně 
a společensky nedefi citní populaci formou sociální prevence a depistáže (stárnoucí a stará populace, 
nejrůznější skupiny dětí a mládeže, atd.) Vznikají rovněž nové skupiny sociálních klientů se 
specifi ckou problematikou zdravotní (např. drogově závislí, nemoc AIDS, atd.) nebo způsobenou 
společenskými a politickými změnami (nezaměstnanost, migrace, péče o uprchlíky, mezinárodní 
pomoc při ekologických katastrofách, válečných konfl iktech, humanitních aktivitách, atd.)

Sociální zákon č.108/2006 Sb. O sociálních službách (dále jen sociální zákon nebo zákon) 
určuje správná pojmenování pro tyto cílové skupiny, neboť pojmenování důchodci, mentálně 
postižení, nesvéprávní, atd. tyto skupiny výrazně stigmatizují. Tedy zde hovoříme o seniorech, 
o osobách s mentálním postižením, o lidech zbavených způsobilosti k právním úkonů, o osobách 
bez přístřeší, atp. Stejně tak je daleko vhodnější používat označení Romové; dřívější označení Cikáni 
opět tuto skupinu deklasuje, i když řada z nich, zejména těch, kteří se necítí být znevýhodňování 
problém s dřívějším oslovením nemají.

S nástupem humanizace metod sociální práce se mění postoj sociálního pracovníka vůči 
klientům, skupinám a komunitám. Původní autoritativní přístup, kdy druh, způsob a prostředky 
pomoci byly klientovi nepřímo vnuceny, se postupně mění v samostatné rozhodování klienta pod 
vedením sociálního pracovníka na základě rovnocenného partnerského vztahu. 

I. 4 Sociální práce a multikulturní výchova

Vztah mezi sociální prací a multikulturní výchovou vychází z cílových skupin. Multikulturní 
výchova nemá v našich podmínkách prozatím charakter disciplíny, jakou je například sociální 
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politika nebo jsou sociální patologie. Multikulturní výchova však zahrnuje oblast vědecké teorie, 
která se utváří napříč vědami a v našem prostředí si vytváří základy pro nově vznikající teorii. 
Můžeme říci, že jsme ve fázi hledání, přičemž ovšem tento vývoj probíhá velmi intenzivně 
a v různých částech společnosti i různorodě. Podle struktury obyvatelstva a dalších faktorů si 
multikulturní výchova vytváří zázemí adekvátní podmínkám jejího vzniku (například regiony 
s vysokým zastoupení romského obyvatelstva věnují pozornost tématům integrace, velká města se 
potýkají s migrací, atd.) Oblastí výzkumu je multikulturní realita, spatřujeme v ní velkou užitečnost 
pro teorii i praxi.

Multikulturní výchova a sociální práce se potkávají především tedy v souvislosti s cílovými 
skupinami, ale současně pracují s pojmy jako jsou předsudky, xenofobie, rasismus, agresivita, 
násilí a dále pak migrace, integrace a soužití kultur. Alarmujícím problémem, spojujícím 
sociální pedagogiku a sociální práci je extremismus3, který se začíná projevovat také ve školním 
prostředí. 

Odborníci se shodují, že příčiny extremismu mohou vyplývat jednak z přílivu migrantů, kteří se 
zde mají zájem usadit, bohužel jsou mnozí z nich vzhledem ke své složité situaci klienty sociální 
práce a tedy patří k sociálně znevýhodněnými skupinám, na které pohlíží většinová společnost 
s určitým despektem. Dále pak z přetrvávajícího vlivu určitého mravního marasmu z období 
totalitního systému, který přispíval k určité devalvaci mravních norem jedince i společnosti 
a přirozeně se zabydlel v prostředí škol a vzdělávání. Další příčinou je inklinace společnosti ke 
konzumnímu způsobu života a ke konformitě představované spíše touhou mít se dobře než se 
angažovat ve prospěch ideálů a pozitivních společenských změn. Mezi další příčiny patří tlak 
globalizované společnosti na úspěšnost jedince, zejména v oblasti postavení a fi nancí, což vede 
k tomu, že početná skupina dospělých tráví většinu času v práci a nemá prostor (posléze ani 
kompetence) pro výchovu dětí, kterou mnohdy suplují média, zejména počítačové hry a další 
činnosti spojené s tímto fenoménem.

V rámci Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání řešeného na PdF MU4 se realizovalo výzkumné šetření, 
které přináší stanoviska migrujících cizinců k tématu soužití menšiny s většinovou společností. 
Informanty byli příslušníci různých národů, kteří žijí delší dobu v České republice. Jednalo se 
o Angolanku a Angolana, kteří zde žijí více než 15 let, jednoho občana Běloruska, který zde 
studuje téměř 6 let a jednoho občana Mongolska, který zde žije více než 10 let. Tři z nich přijeli 
do České republiky na základě studijního stipendia, jeden informant žije v ČR s rodinou, kterou 
sem přivedl otec pracující v obuvnickém průmyslu. Výzkum je doplněn o výsledky analýzy 
ohniskové skupiny studentů oboru sociální pedagogika. Studenti se vyjadřovali k tématu migrace 
v prostředí ČR.

Vzhledem k tématu a cíli výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, jako metoda 
byla vybrána ohnisková skupina. Získaná data byla analyzována prostřednictvím otevřeného 
kódování (základní výzkumné šetření). Stručný výčet kategorií, které vzešly z výzkumu poukazují 
na náročnou situaci cizinců a na naše předsudky vůči nim. Je poněkud alarmující, že předsudky se 

3 http://www.msmt.cz/socialni-programy/strategie-boje-proti-extremismu

4 Výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (MSM 
0021622443) realizované na Pedagogické fakultě MU v letech 2007 až 2012.
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objevují u studentů oboru sociální pedagogika, u nichž se předpokládá profesní činnost směřovaná 
k sociálně znevýhoděným skupinám.5

Řešení těchto problémů se snaží hledat nejen oblast sociální práce, ale také oblasti vzdělávání 
a výchovy. „Prázdnota dětí“ vychází „z prázdnoty dospělých“, proto řada odborníků volá po etice 
ve školách. Smyslem etické výchovy má být systematicky a metodicky rozvíjet sociální dovednosti 
u žákyň a žáků, a to především na základě zážitkových metod. Má jít o čistě praktický pedagogicko-
psychologický nástroj, jak u dětí vytvářet pozitivní sociální návyky. Dnes a denně se přesvědčujeme, 
že naše společnost něco takového naléhavě potřebuje (Tichá, 2010).6 Sociální práce by měla být 
vnímána nejen v kontextu intervence do situace sociálně potřebných, ale také v oblasti prevence, 
která je její přirozenou součástí.

I. 4. 1 Romské obyvatelstvo v spektru sociální práce
Dalším tématem, které spojuje sociální práci a multikulturní výchovu je jednak soužití romské 

populace a většinové společnosti a současně nezanedbatelná část z řad romského obyvatelstva, 
které patří v dlouhodobějším horizontu k cílovým skupinám sociální práce. Situace romského 
obyvatelstva je značně komplikovaná a neutěšená nejen v kontextu ČR, ale také v rámci celé 
Evropy. Vzhledem k počtům obyvatelstva Evropy není toto číslo nijak závratné, přesto se mnohé 
státy nedokáží zasadit o komplexní a rozsáhlejší změnu přístupu k této národnostní skupině 

5 Kvalitativní výzkumné šetření na PdF MU, rok 2009/2010
Kategorie č. 1  Kde je můj domov aneb tady jsem stále cizák, cizinec…
Informanti se vyjadřovali zejména k vlastní situaci, k zážitkům a pocitům, které jsou součástí jejich soužití s většinovou 
společnosti. Snaží se vyjádřit, kde se cítí doma a v podstatě vyjadřují pocity určité dvojakosti, jakoby dvojí identity, se 
kterou se musí neustále vyrovnávat.
Kategorie č. 2  Soužití menšiny a většiny aneb nová česká rodina, ale také co se mi stalo, bylo spíše nepříjemné
Informanti poukazují na dobré a špatné zkušenosti. Mají zde přátele, ale na ulicích nebo v různých institucích se setkávají 
s předsudky. Osobní setkání, vzájemné poznávání mezi kulturami přispívá k větší toleranci a pochopení.
Kategorie č. 3 Projevy rasismu nejvíc bolí, když se týkají dětí aneb když se blíží Mikuláš, tak jí říkají čert
Informanti nejhůře vnímají projevy rasismu vůči vlastním dětem. S negativními projevy vůči sobě se naučili žít (i když je to 
velmi těžké a ponižující) a mají své vlastní mechanismy, jak se jim bránit, ale velmi se jich dotýká, když předsudky dohání 
jejich vlastní děti. Uvádějí příklady z běžného života, z ulice, ze setkání u lékaře, který odmítne ošetřit krvácející dítě tmavé 
pleti, protože se obává AIDS. Alarmující výroky jsou spojeny se zkušeností dítěte ze školy, zejména ze setkání s vrstevníky, 
kteří velmi často interpretují názory svých příbuzných a známých. 
Kategorie vyjadřující stanoviska českých studentů k migrujícím cizincům
Výzkumné šetření zahrnovalo ohniskovou skupinu v počtu 8 studentů PdF MU, studenti se vyjadřovali k tématu migrace 
a k aspektům vzájemného soužití většinové a menšinové společnosti.
Kategorie č. 1 Minorita někdy zneužívá svoje postavení aneb „bacha na trendy multikulturalismu“
Informanti projevovali určité obavy z toho, že menšiny zneužívají trendu multikulturalismu, zaznívaly zde názory na 
problematiku soužití Slováků a Maďarů, neboť někteří ze studentů pochází se Slovenska. 
Kategorie č. 2 Pozitivní diskriminace není řešení aneb pomáhat se má, ale pozor, aby si nezvykli…
Informanti se vyjadřovali k angažovanosti různých subjektů, které pracují pro menšiny. Zaznívá zde názor týkající se určité 
nedůvěry v mechanismy, které se snaží narovnávat šance menšinových skupin. 
Kategorie č. 3 Máme strach z menšin 
Informanti se domnívají, že česká společnost má z menšin strach. Nejčastěji uvádějí Araby, muslimy, Rusy, Vietnamce…
Kategorie č. 4  Práva menšin aneb neustupovat do nekonečna
Společnost se bude zřejmě ještě dlouho potýkat s předsudky, xenofobními postoji a extremismem. Ale i přes určitou skepsi, 
která zaznívá z výsledků výzkumu lze pociťovat určitý optimismus vzhledem k iniciativám odborníků i laiků, kteří hledají 
řešení a strategie směřující k tolerantní společnosti a k návratu k jejim etickým principům. Výzkumné šetření realizované 
v letech 2009 až 2010 na Katedře sociální pedagogiky PdF MU předkládá stanoviska českých studentů a příslušníků 
různých národnostních menšin k soužití menšinového a většinového obyvatelstva v prostředí ČR. Odborníci z oblasti 
školství upozorňují na projevy extremismu ve školním prostředí a v této souvislosti iniciují zavedení etické výchovy do 
škol. Výsledky výzkumu dokládají, jak jsou tyto snahy významné a proč je nutné se těmito tématy znovu a znovu zaobírat. 

6 Konference MŠTM „Význam doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova pro výuku ve školách“, rok 2009



14

Sociální práce (nejen) pro pedagogy Lenka Gulová

a přijmout taková opatření, která by jejich životní perspektivy narovnala. Romové, kterých žije 
v Evropě téměř dvanáct milionů, patří k národnostní skupině, která je nejvíce diskriminována 
a segregována ze strany většinové společnosti.

Ve vztahu k Romům, ať v oblasti školství nebo v sociální práci, se stále objevuje tendence 
segregovat tuto skupinu obyvatelstva. Přestože se jedná o nelegální přístup k menšině, stále 
hovoříme v tomto slova smyslu, jakoby segregace existovala nebo mohla existovat. Tato praxe 
je absurdní, nemá nikde základ a měla by být na všech úrovních společnosti, tedy i v oblasti 
vzdělávání zastavena. Když shrneme všechny dosavadní zkušenosti s procesem integrace, tak 
vše co potřebujeme, je kvalitní politický systém, který by měl garantovat přístup ke vzdělávání 
bez překážek všem jedincům, tedy i Romům. Další důvod souvisí s předsudky a rasismem, který 
jakoby prožíval v našich zemích svoji obrodu; v běžné populaci převládá přesvědčení, že většinové 
obyvatelstvo nechce být s Romem ve třídě, v zaměstnání, v tramvaji, nechce jej za souseda, atd. 

Stále živá klišé o nepřizpůsobivých spoluobčanech přispívají k atmosféře netolerance 
a xenofobie. Stačí velmi jednoduchá zkouška; každý kdo otvírá diskusní téma k romskému 
obyvatelstvu v prostředí svých rodin, přátel, kolegů v zaměstnání, v seminárních skupinách 
studentů7 nebo ve skupině náhodně vybraných lidí čelí xenofobním postojům mnohých jedinců, 
kteří často velmi demagogicky obhajují svoje předsudky, mnohdy vytvářené bez vlastních 
zkušeností a bez schopnosti nahlížet na situaci Romů v širším kontextu.

Určitý vliv na tyto jevy ve společnosti mají média, která dokreslují obraz Romů zejména 
prostřednictvím kauz spojených se sociálními problémy společnosti. Není to ovšem jen vina médií, 
museli bychom jít hodně do hlubin lidské bytosti, která hltá stránky bulváru a od zpráv očekává 
senzaci a špínu. 

Každá země má k dispozici řadu mechanismů vedoucích k úspěšné integraci, jsou doporučeny 
akční plány, hovoříme o mediátorech, o podpoře, o asistenci ve školách, o komunitním plánování 
a řadě dalších strategií. Jedno z nejdůležitějších doporučení se týká opatření, které by měly 
přijmout všechny vlády evropských zemí a tím doporučením je, že romské děti musí docházet 
hned a okamžitě do běžných základních škol (velká skupina romských dětí v českých podmínkách 
navštěvuje speciální školy, bývalé zvláštní školy), vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu. 
Romským dětem musí být narovnána šance na stejné vzdělání, které se dostává dětem ve většinové 
společnosti. 

Politika a vláda má povinnosti k menšinovému, sociokulturně odlišnému obyvatelstvu a nemůže 
se podřizovat vůli veřejnosti. Spíše se hovoří o lokálních problémech, přitom by se situace měla řešit 
na globální úrovni. Negativní příklady lze pozorovat v řadě států Evropy, všudypřítomný rasismus 
ztěžuje proces integrace. Je zapotřebí změnit přístup k Romům, situace Romů v Evropě je děsivá, 
nastal čas řešit ostudu, hanbu spojenou s mnohaletou diskriminací, která leží na tomto kontinentě 
i v období, které se snaží o prosazování lidských práv na všech úrovních života společnosti.

7 V rámci předmětu Základy axiologie na PdF MU (tento předmět je určen pro studenty oboru sociální pedagogika), 
který garantuje autorka tohoto textu, se mnozí studenti vyjadřují negativně k romskému obyvatelstvu, zaznívají zde silné 
xenofobní postoje a je s podivem, že tato skupina studentů, která si zvolila oblast sociální pedagogiky, není schopna většího 
nadhledu a empatie. 
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Zpráva OECD z posledního období, která se týká včasné péče8, vytvořila směrem k české 
republice závěry, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. V této zprávě se uvádí, že jsou 
u nás iniciovány nejrůznější aktivity směřující k romským dětem, rovněž je dobře hodnocena 
spolupráce s romskou komunitou; programy spolupráce tedy fungují dobře a do procesu integrace se 
zapojuje stát i nezisková sféra. Kde však OECD spatřuje problém, je v oblasti včasné péče. Romské 
děti mají nedostatečný a pozdní přístup do mateřských škol, zpráva uvádí, že není dostačující síť 
přípravných tříd. Rovněž se zde objevuje překvapení z existence většího množství speciálních 
škol (bývalých zvláštních škol), kde je velký počet romských dětí. Negativně hodnoceny jsou 
zvláštní metody zařazování romských dětí do těchto typů škol, někteří odborníci ze zahraničí se 
podivují, jak velký význam se v našich podmínkách přikládá testování dětí9. Určité znepokojení 
lze pociťovat z nízkého počtu romských pedagogů. 

Odborníci doporučují výrazně investovat více prostředků do služeb pro děti a to pro všechny 
věkové kategorie. Chybí zde služby pro nejmenší děti, zejména alternativy k dřívějším tzv. jeslím, 
které byly určeny pro věkovou skupinu do tří let. V ČR se k dětem dostávají spíše peníze (nebo 
přesněji k jejich rodičům, kteří je velmi často nedokáží efektivně zúročit)10. U nás je pouze 90% 
pětiletých dětí v mateřské škole a zde si můžeme položit otázku, kde je těch zbylých 10 % dětí? 
V demokratické společnosti by měl přístup k dětem v rámci včasné péče zahrnovat oblast zdraví 
(otázka zdravých dětí se neřeší tak pečlivě, téma je potřeba řešit z různých hledisek, je chyba, 
že chudí vykazují větší úmrtnost dětí), dále zajistit kognitivní vývoj, trpělivost, určitý blahobyt 
a hlavně se učit být společně, bez ohledu na kulturní odlišnosti. Současně však zde musí fungovat 
sociální systém, který zachytí problémy sociálně znevýhodněných rodin v jejich začátku. 

Metody sociální práce směrem k těmto skupinám zahrnují zejména komunitní sociální práci 
a terénní sociální práci, kdy strategie a mechanismy přicházejí přímo do prostředí rodin a komunit.
Pokud chceme změnit situaci jedince, je nutné pracovat s celou rodinnou a s prostředím, v kterém 
se dítě nalézá. Mimo jiné to znamená, že sociální pracovník by měl být seznámen s kulturou, 
do které přichází, v tomto případě lze doporučit základy romologie a romského jazyka, který 
odborníkovi přiblíží situaci rodiny co nejvýrazněji. 

Výzkumné šetření k tématu segregace romského obyvatelstva z pohledu pedagogických 
a sociálních pracovníků (Gulová, 2009)11

Postřehy od pedagogických pracovníků směrem k vzdělávání romských dětí 

V  roce 2008 se v rámci Výzkumného záměru PdF MU s názvem Speciální potřeby žáků 
v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, uskutečnil odborný 

8 Zpráva OECD se týká hodnocení ve 21 zemích Evropy

9 Vzdělávání bez bariér, romské děti v České republice. Mezinárodní konference organizovaná Evropským centrem pro 
práva Romů, Romských vzdělávacím fondem a Nadací Open Society Fund, Praha. (12.-13. 11. 2008)

10 Terénní sociální pracovníci hovoří o neschopnosti mnohých rodin efektivně nakládat s fi nančními přídavky na děti, 
velká část rodin utratí fi nance už v prvním týdnu po obdržení dávek a rodině se nedostávají peníze na kvalitní jídlo (svačiny 
do školy) a ostatní potřeby

11 Němec,J., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Brno, MUNIPRESS, 2009. ISBN 978-
80-210-503-4.
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seminář12, který přinesl dílčí pohledy na situaci Romů v ČR. Pokud bychom měli prvotně shrnout 
závěry odborného semináře, tak jeho účastníci se shodují, že jedním z výrazných mechanismů 
narovnávání šancí je náročná profese asistenta pedagoga, na jehož bedra jsou položeny úkoly, 
které mnohdy nezvládají odborníci a často je neúspěšně řeší celý systém vzdělávání i sociální 
práce. Samozřejmě, že se mnohé věci daří, ale pokud se pohybujete v praxi, tak vidíte, jak velké 
množství dětí neprospívá, poněvadž žije v podmínkách, které ho nepodněcují ke vzdělávání 
a nemá tedy ani možnosti a sílu svoji situaci překonávat. Asistent pedagoga má velké úkoly, 
ale bohužel stále ještě nedostatečné vzdělání, které by mu umožnilo, stát se rovnocenným 
partnerem učitele a získat další cenné kompetence pro náročnou profesi. Asistenti pedagoga 
se potýkají s řadou problémů, chybí přesnější vymezení jejich kompetencí. Musí propojit rodinu, 
školu a romské dítě. Mnozí z nich jsou pro svoje školy téměř nenahraditelní.

Mnozí asistenti pedagoga, kteří se účastnili semináře, se kriticky vyjadřovali k přípravě učitelů. 
Hovořili o jejich nedostatečném vzdělávání v tématu romského národa a časté neschopnosti přijímat 
odlišnosti. Za tímto problémem stojí nedostatečná připravenost pedagogů pro práci s romskými 
dětmi. Dalším prvkem je také to, že mnozí učitelé neumí spolupracovat s asistentem pedagoga, 
nemají zkušenosti, chybí jim v této oblasti kompetence a dovednosti. Nabízí se tedy otázka, jestli 
by nebylo vhodné zařadit do vzdělávání učitelů metody a prostředky spolupráce asistenta a učitele 
a nabídnout učitelům z praxe kurzy, které by je učily mechanismům efektivní spolupráce.

Další poznatky hovoří o začarovaném kruhů vzdělávání romských dětí, které brzdí sociální 
handicapy, často nepodnětné rodinné prostředí, stále živé předsudky většinové společnosti 
a poněkud nekoncepční vzdělávací systém, do kterého jen zvolna pronikají nové trendy. 
Složitá situace v mnohých rodinách, kam asistenti docházejí, se promítá na prospívání dítěte. 
Mnozí asistenti se vyjadřují k tomu, jak je těžké pracovat s dítětem v rodinném prostředí, kde dítě 
postrádá dostatek soukromí pro přípravu do školy. 

K pojmu emoce se v našich výstupech vázaly spíše obavy, nejistota a zklamání, například 
„z pracovních skupin na různých ministerstvech“13, které mají řešit různá témata integrace 
romského obyvatelstva nebo i ze strany řídících orgánů, které by mohly na podněty a návrhy 
reagovat pružněji a vytvořit systém, který by pracoval funkčně a efektivně. Velkým tématem 
oblasti školství, ale i například sociální práce a sociologie je pojem sociálně znevýhodněné dítě nebo 
sociálně znevýhodněný jedinec či skupina. Různí odborníci se pokouší defi novat, kdo je sociálně 
znevýhodněný jedinec, lze konstatovat, že neexistují přesná kriteria pro posouzení této skupiny 
a problémy s vymezením jsou i jinde v Evropě14. Momentálně se tedy nacházíme v určitém stádiu 
očekávání, jak dopadne další jednání odborníků, kteří se k této problematice vyjadřují a výsledkem 
by měla být defi nice, která bude sociálně znevýhodněného jedince charakterizovat v souladu s jeho 
potřebami v oblasti výchovy a vzdělávání. Při ministerstvu školství vznikly skupiny odborníků, 
které by měly rozhodnout, jak budeme v budoucnu pohlížet na sociálně znevýhodněného jedince 
a vzhledem k tomu volit vhodné přístupy a metody k narovnávání jeho šancí ve společnosti.

12 Seminář s názvem Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin otevřel řadu problémů, 
jejichž řešení by mohlo vést k upevnění efektivnější koncepce integrace, než s jakou se setkáváme v současnosti. Seminář 
probíhal na Pedagogické fakultě MU dne 10. 4. 2008. Zúčastnilo se ho téměř třicet asistentů pedagoga, odborníků na 
problematiku integrace, aktivistů z řad majority i romského obyvatelstva. V závěrečném bloku semináře byla realizována 
panelová diskuse a ohnisková skupina. Byl pořízen její doslovný záznam, který byl následně analyzován. 

13 Například při Ministerstvu školství existovali v roce 2008 dvě pracovní skupiny, které řešily legislativu týkající se 
vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí

14 http//www.msmt.cz; odbor základního školství, prezentace Dr. Jiřina Tichá
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Prozatím jsme se naučili tento pojem používat v představě, že se jedná o někoho, kdo nemá 
dostatečně silné socioekonomické zázemí a v této souvislosti se musí nutně vybavit prostředí 
mnohých rodin, mezi které patří rodiny migrujících cizinců, neúplné rodiny, občas i rodiny s více 
dětmi a také romské rodiny15, které právě jejich složitá životní i společenská situace staví do 
pozic segregované skupiny, která potřebuje výraznou podporu všech mechanismů spadajících do 
oblasti sociální politiky, sociální práce a vzdělávání. A právě oblast školství a vzdělávání se jeví 
jako nejefektivnější investice zejména do mladé generace, která potřebuje zvýšit svoji profesní 
perspektivu a tím i šanci změnit postavení Romů ve společnosti.

Romské školy, romská ghetta aneb segregace v českých podmínkách, účastníci semináře 
se vyjadřovali k podobám segregace v našich podmínkách, k situaci v lokalitách, kde žije početné 
romské obyvatelstvo v začarovaném kruhu nedostatečného vzdělání, nezaměstnanosti a dalších 
sociálních patologií. Objevuje se zde i pojem dobrovolná segregace jako důsledek předsudků 
a xenofobie, ale i nedostatečného vzdělání mnohých romských rodičů, kteří svoje děti umísťují 
do „romských škol“, jednak z obav o jejich bezpečí nebo volí jednodušší řešení a dítě navštěvuje 
speciální školu nebo speciální třídu v běžné škole, neboť se jedná o rodinou „tradici“16. Mnohé 
děti nemají za sebou dostatečnou přípravu v předškolním vzdělávání a jeví se tedy jako děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami, které je nutné vzdělávat podle vzdělávacích plánů speciální 
školy. 

Romové mají svoji kulturu a její nepochopení vede k segregovaným romským školám, 
k sociálním a jiným problémům, s jejichž důsledky se potýkají jak sami Romové, tak většinová 
společnost. Tyto skutečnosti zaznívaly v jednotlivých interpretacích velmi výrazně. Zazníval 
zde i názor, že Romové sami mají malé povědomí o své kultuře, jazyku, historii, atd. A jako 
řešení se zde opět nabízí rozšiřování romologie a romštiny do různých oblastí a přirozeně do 
oblastí školství a sociální práce Současně by mělo vstoupit do povědomí odborníků, pedagogů 
i aktivistů, kteří se věnují romské populaci, že děti přicházející do vzdělávacího procesu, jsou 
oproti dětem z většinové populace znevýhodněny svým kulturním prostředím, kde se často 
hovoří směsicí romského a českého jazyka, přičemž v českých školách výuka probíhá v češtině, 
většinou bez ohledu na mateřský, v tomto případě romský jazyk. Učitelé často nemají povědomí 
o specifi kách romštiny, jejíž některé aspekty pronikají do českého jazyka, který si dítě v plném 
rozsahu osvojuje až při vstupu do školy. Učitelé a další pedagogové neví o romském etnolektu 
češtiny17 a pokud dítě neprospívá, neuvažují o tom, že možná příčina školního neúspěchu souvisí 
s kulturními odlišnostmi dítěte, do kterých spadá i mateřský jazyk, romština. 

Analýza odborného semináře potvrdila, že je ze strany různých subjektů zájem o řešení 
romské otázky, do procesu integrace se zapojují jednotlivci i instituce, ať se jedná o Romy 
nebo většinové obyvatelstvo. Angažuje se neziskový a nevládní sektor, stejně jako vládní a státní 
instituce. Neziskové organizace (vnímáme jejich nepopiratelný význam i v našich podmínkách18) 
velmi často přebírají úkoly vlády a „hasí za ni“ nejožehavější problémy. Bohužel vazby mezi 
neziskovým sektorem, nevládním organizacemi a státní sférou nejsou dostatečně hluboké, chybí 
výraznější podpora a spolupráce. Problémem jsou také projekty, které jsou často skvělé, ale 

15 Viz Gabalova výzkumná studie zaměřená na situaci Romů v ČR

16 S touto „tradicí“ souvisí vysoké počty romských dětí ve speciálních, dříve zvláštních školách, kam je umísťovali jejich 
rodiče, často s doporučením odborníků 

17 Do češtiny pronikající specifi ka romského jazyka 

18 Příkladem v Brně může být DROM, IQ ROMA SERVICE, Dětský dům v Zábrdovicích, Ratolest, Společenství Romů 
na Moravě a v Čechách, aj.
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málokdy dostatečně udržitelné, aby přinesly dlouhodobější výsledky. O dlouhodobější horizont 
se snaží dotační programy na integraci Romů, sociálně znevýhodněných dětí, žáků a studentů, 
dále projekty zahrnující jazykové vzdělávání a multikulturní výchovu, včasnou péči, podporu 
škol a školských zařízení a také dotace určené na asistenty pedagoga a romským studentům. 
Tyto projekty každoročně vypisuje a garantuje Ministerstvo školství ČR. Velká očekávání jsou 
také vkládána do strukturálních fondů Evropské unie, operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Projekty řešené v letech 2007 až 2013 mohou přinést směrem k integraci 
romského obyvatelstva v ČR výrazné změny. 

Přes všechny pozitivní trendy a tendence postupuje proces integrace zvolna. Je tedy důležité, 
ke každému programu integrace připojit téma multikulturní výchovy, která pracuje s většinovým 
obyvatelstvem, otvírá otázky tolerance a vystupuje proti nesnášenlivosti, která prohlubuje 
předsudky a xenofobií a přiživuje rasistické tendence, jak extremistů, tak mlčící většiny.

II. Sociální práce jako služba

Sociální práce se realizuje především v sociálních službách, který vymezil a zpřesnil nový 
sociální zákon, který je zde průběžně zmiňován a který výrazným způsobem upevnil sociální práci 
v našich podmínkách. Prostřednictvím sociálních služeb jsou profesionální sociální pracovníci 
zaměstnávání sociálními subjekty, aby realizovali jejich sociální cíle a programy. Dobře připravení 
sociální pracovníci, odborníci v oboru profesionalizují tyto sociální služby. Součástí je kvalifi kovaná 
i nekvalifi kovaná práce, která je důležitá pro všechny oblasti sociální práce. 

Sociální práce se odehrává v různých úrovních. Od práce s jedním klientem, až po změny v oblasti 
sociální politiky a zákonodárství. Mikroúroveň zahrnuje především podporu klienta, nejčastěji se 
užívá metody případové práce, poradenství, koordinace a mediace. Střední úroveň předpokládá 
práci s rodinou nebo se skupinou, jedná se tedy o práci, která působí na jedince v kontextu jeho 
rodiny a skupiny, do které přináleží. Makroúroveň je pak nejširším komplexem sociální práce, kdy 
se jedná zejména o práci s komunitou, vytvářejí se koncepce a strategie směřující k potřebným, 
jedná se o práci se společenstvím, ve smyslu řízení, supervize a konzultace.

Cíle sociální práce zejména předpokládají podpořit schopnost klienta řešit situaci, v které 
se nachází, přijmout a pracovat s problémy, které ho obklopují a v daném problému se vyvíjet 
a pracovat na zlepšení současného stavu. Dalším cílem je zprostředkovat klientovy kontakt na 
subjekty, které mu pomohou, poskytnou mu zdroje, služby a příležitosti. Sociální pracovník je 
schopen diagnostikovat situaci jednotlivce, skupiny a komunity a doporučit oborníky, kteří do 
situace klienta vstupují. Sociální pracovník se řídí etickým kodexem a měl by rozvíjet a zlepšovat 
sociální politiku. (Jankovský, 2003)

II. 1 Sociální služby v kontextu sociálního zákona

Velké změny v sociální práci přinesl dlouho očekávaný Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách

Hlavní cíle sociálního zákona:
Podporovat proces sociálního začleňování uživatelů sociálních služeb
Vytvoření podmínek pro uspokojování oprávněných potřeb lidí, kteří jsou oslabeni v jejich 

prosazování
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Zabezpečení základního rámce k zajištění potřební podpory a pomoci. Podporou a pomocí 
se myslí ty činnosti, které jsou nezbytné pro sociální začleňování osob a důstojné podmínky života 
odpovídající úrovni rozvoje společnosti

Obecný cíl sociálních služeb = podpora začlenění lidí v nepříznivé sociální situaci a předcházení 
vyloučení ze společnosti.

Podle zákona bude poskytovaná podpora a pomoc:
Dostupná (územní, informační a fi nanční dostupnost)
Efektivní (vyhovuje potřebám člověka a ne potřebám „systému“)
Kvalitní (způsob a rozsah odpovídá poznání a možnostem společnosti)
Bezpečná (neomezuje práva a zájmy lidí)
Hospodárná (veřejné i osobní výdaje v maximální míře pokrývají rozsah služeb)

Paragraf 2 zákona o sociálních službách upravuje základní zásady, které mají své opodstatnění 
v Listině základních práv a svobod19

Sociální služby jsou poskytovány lidem sociálně znevýhodněným, jejich cílem je zlepšit kvalitu 
života, chránit před riziky, která na lidi v těchto situacích doléhají a napomoci jim k začleňování do 
společnosti. Služby spadají do mnoha rezortů státní správy a souvisí s nimi široká oblast právních 
norem. 

Lze je rozdělit několika způsoby, například na sociální služby preventivní, terapeutické 
a rehabilitační nebo intervenční a pečovatelské. Dále na služby, které se poskytují v domově, 
v domě, bytě potřebných, dále pak v ústavním zařízení, v centrech, kde probíhá denní nebo týdenní 
provoz. Další dělení souvisí s jednotlivými úkony, které poskytuje daná služba, například služby 
služba poskytnutím informace nebo potřebných věcí, zastupování před úřadem, dovoz jídla, úklid, 
atd. 

Zřizovatelem i poskytovatelem jsou obce, kraje, MPSV, nestátní neziskové organizace, 
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a nadace. Zřizovatel je 
odpovědný za práci poskytovatele a klient neboli uživatel a zákazník je ten, kdo využívá sociálních 
služeb. Služby sociální péče jsou dále děleny na služby sociální péče20, služby sociální prevence21, 

19 Z listiny základních lidských práv a svobod
Čl .3 Uživatelé soc. sl. by neměli být znevýhodněni z důvodu svého pohlaví, rasy, pleti, náboženství, politického či sociálního 
původu
Čl. 5 Právo na důstojný život – nikdo nesmí být vystaven nelidskému nebo ponižujícímu zacházení
Čl. 7,8 a 12 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí – klepání, pozdrav, účel návštěvy – komunikace
Čl. 10 Právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti – služební mlčenlivost, stigmatizace
Čl. 11 Právo vlastnit majetek 
Čl. 13 Listovní tajemství – osobní korespondence
Čl. 15 a 16 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
Čl. 17, 20 a 21 Svoboda projevu, právo na informace, právo vyjadřovat své názory, právo sdružovat se, právo na soukromí 
při návštěvách
Čl. 30 a 31 Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a právo na ochranu zdraví, na zdravotní péči, ale i na zdravotní 
pomůcky

20 Osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské, odlehčovací, podpora samostatného 
bydlení, centra denních služeb, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním 
režimem, chráněné bydlení, poskytované ve zdravot. zařízeních ústavní péče

21 Raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová 
pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby následné péče, noclehárny, sociálně 
aktivizační služby, sociální terapeutické dílny, terénní programy, tociální rehabilitace
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na sociální poradenství, na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 
a sociální rehabilitaci.

Nový zákon č.108/2006 Sb. O sociálních službách (dále jen nový sociální zákon nebo zákon) 
zcela jinak pohlíží na klienta sociální služby. Jeho hlavní cíle určují podporu procesu začleňování 
uživatelů sociálních služeb. Jedná se o vytvoření podmínek pro uspokojování oprávněných 
potřeb lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování. Zákon vytváří zabezpečení základního rámce 
k zajištění potřební podpory a pomoci. Podporou a pomocí se myslí ty činnosti, které jsou nezbytné 
pro sociální začleňování osob a důstojné podmínky života odpovídající úrovni rozvoje společnosti. 
Obecný cíl sociálních služeb zcela jednoznačně hovoří o podpoře začlenění lidí v nepříznivé 
sociální situaci a předcházení vyloučení ze společnosti.

Zákon určuje význam primárních relevantní informací osobám v nepříznivých situacích. 
Nástup individualizovaných sociálních služeb umožňuje efektivnější práci s klientem, řeší se jeho 
konkrétní situace, vypracovává se individuální plán každého klienta a klient vstupuje do všech fází 
rozhodovacího procesu. Významné jsou aktivační služby, podporující samostatnost klienta. 

Pojem aktivizace patří v sociální práci, ale například i v sociální pedagogice k nejužívanějším. 
Psychologický slovník (Hartl, 2004, s.9) defi nuje aktivizaci jako „nespecifi cké označení úrovně 
aktivity, vybuzenosti, založené na smyslové, žlázové, hormonální a svalové připravenosti 
k činnosti“ tento pojem souvisí i s aktivační úrovní jako stupněm „pohotovosti, připravenosti 
organismu k činnosti.“ Blízkým pojmem je i aktivace ve smyslu uvedení v činnost, většího zapojení 
centrálního nervového systému v důsledku patřičného stimulu. Pojem aktivizace se promítá do 
práce se seniory, ale i s dětmi a dospělými pocházejícími ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

Prospěšnost nového sociálního zákona je jednoznačná, i když mnozí odborníci poukazují na určité 
nedostatky, které mohou být odstraňovány v novelizacích. Jeho přínos je vnímána v pozitivních 
koncepčních změnách, kdy je kvalita poskytované péče vázána na dodržování lidských 
práv a základních svobod. Zákon upravuje příspěvek na péči a vytváří novou kategorizaci 
sociálních služeb (sociální poradenství, sociální péče a sociální prevence). Smluvní princip mezi 
poskytovatelem a příjemcem umožňuje subjektům zpřesnit, co se od různých stran očekává. 

Sociální služby musí být poskytovány v určité kvalitě, která je hodnocena prostřednictvím 
standardů kvality v sociálních službách. Kvalitu kontrují pravidelné inspekce, které vykonávají 
speciálně připravování inspektoři kvality sociálních služeb a služby musí být registrovány 
u krajských úřadů. Vypovídající je také rozdělení typologie služeb22 podle cílových skupin, která 
opět zpřesňuje, komu je služba určena. 

Garance kvality sociálních služeb je tedy zajišťována standardy, které zahrnují procedurální 
standardy (cíle, postupy, poslání, služby), personální a provozní standardy. Stále více se zvyšují 
požadavky na vzdělávání sociálních pracovníků. Asociace vzdělavatelů v sociální práci vytvořila 
v letech 1993 až 1999 minimální standard vzdělávání v sociální práci. Tento standard předpokládá 
vzdělávání pracovníka v těchto oblastech. 

22 Služby pro staré lidi, služby pro etnické menšiny, služby pro uprchlíky, služby pro lidi s postižením, služby reagující na 
krize a služby pro lidi trpící duševními chorobami, služby pro nemocné, služby pro lidi se závislostmi, služby související s 
výkonem spravedlnosti, služby pro občany
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Filozofi e a etika
Teorie a metody sociální práce
Sociální politika
Praxe v terénu
Úvod do sociologické teorie
Úvod do psychologické teorie
Metody a techniky sociálního výzkumu
Úvod do právní teorie a praxe
Sociální patologie
Problémy etnických a menšinových skupin
Zdraví a nemoc

U sociálního pracovníka se předpokládají znalosti z různých oborů, diagnostikování problému 
a řešení situace klienta, sociální pracovník odkazuje klienta na příslušné odborníky.

Nový sociální zákon rovněž vymezuje požadavky na kvalifi kaci sociálního pracovníka
Vyšší odborné vzdělání – sociální práce
Vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) v oboru sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, 
sociální péče, speciální pedagogika
Absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů (minimálně 200 hodin, minimálně 5 let praxe) 
za podmínky ukončeného VŠ studia v jiné oblasti
Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání (specializační vzdělávání VŠ, VOŠ; 
akreditované kurzy, odborné stáže, školicí akce)

II. 2 Okruhy činnosti sociálního pracovníka

Sociální pracovník se pohybuje v širokém spektru sociální práce, které zahrnuje konkrétní 
působení pracovníka v rámci sociálně-správní činnosti až po vysoce specializované oblasti spojené 
s terapií a trénink, supervizí, výzkumem a vytvářením teoretického základu, až po přípravu 
a vzdělávání sociální pracovníků. 

Sociálně-správní činnosti
Sociálně-právní poradenství
Sociální diagnostika
Sociální prevence a ochrana
Sociální intervence (provázení, poradenství, terapie, organizování, vyjednávání, trénink)
Sociální koncepce
Supervize
Sociální management
Výzkum v sociální práci
Vědecká činnost – rozvoj teorie a metodologie
Vzdělávání a další vzdělávání sociálních pracovníků

Sociální pracovník se často setkává s lidmi sociálně vyloučenými, kteří nejsou motivování 
ke změně ve své náročné situaci. Mnozí z nich se nacházejí v neuvěřitelně složitých životních 
problémech. Odborník, který jim nabízí pomoc by měl ovládat širokou škálu dovedností a měl 
by mít předpoklady pro práci s klientem. Důležitá je empatie a profesionalita, která se získává 
dlouholetou praxí, vedoucí k osamostatnění klienta. Přirozeně je důležité vzdělávání, ale spíše 
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v úrovni tvořivosti a kultivace. Čím jsou problémy společnosti komplikovanější, tím je kladen 
vyšší nárok na kvalitu odborné přípravy. Sociální pracovník by měl být důvěryhodný, měl by 
být schopen zúčastněného naslouchání a hluboké empatie. Klient musí cítit vřelost a zaujetí 
případem. Mezi dalšími vlastnostmi uvádějí odborníci cílevědomost, iniciativa, samostatnost, 
smysl pro poznávání souvislostí, samostatné rozhodování, abstrakce a předvídavost, nápaditost, 
sebekritičnost, smysl pro humor, vysoká motivace, odolnost k neúspěchu, schopnost nést riziko, 
schopnost projevit nedůvěru vůči autoritám, odmítání stereotypu, zájem o informace, odmítání 
rychlých závěrů, potřeba participace na řízení, potřeba komunikace se spolupracovníky a zájem 
o další odbornost.

II. 3 Jak pracuje sociální pracovník

V postupech sociální pracovníka lze vnímat pět základních etap sociální práce. V první řadě se 
jedná o etapu sociální evidence a prvý kontakt s klientem, kdy v rámci metody nebo služby sociální 
pracovník klienta vyhledá nebo klient přichází se svou situací za ním. Předpokládají se tři druhy 
sociální evidence a to reálná – přesvědčení vlastními smysly, svědecká a podle okolností. Dále 
sociální pracovník shromažďuje údaje o klientovi a studuje jeho situaci. Zpracuje a navrhne plán 
akcí, jak pomoci a přichází dynamická interakce s klientem. Sociální pracovník hodnotí výsledky 
své činnosti z pohledu klienta a z pohledu společnosti.

Další etapou je etapa diagnostická, kdy pracovník vytváří komplexní pojetí sociální diagnózy 
prostřednictvím rozhovoru, pozorování, posudků a zpráv odborníků. Pak následuje etapa zpracování 
plánu a sociální terapie. Sociální pracovník v závěru ověřuje výsledky sociální práce. 

Důležité jsou rovněž principy vztahu sociálního pracovníka klienta. Stále aktuální jsou 
upravené principy Felixe Biesteka, které hovoří o individualizaci, kdy sociální pracovník vnímá 
klienta v jedinečnosti jeho situace. Klient má rovněž nárok na vyjadřování svých pocitů. Sociální 
pracovník musí umožnit klientovi vyjádřit se k vlastní situaci, zaujmout stanoviska a případně 
navrhnout řešení vlastní situace. Sociální pracovník klientovi umožní náhled na jeho případ, vytvoří 
mu prostor k refl exi a k nadhledu. Počátkem i koncem sociální práce je empatie a s ní související 
vřelost a vstřícnost ke klientovi. Hluboká empatie umožní pochopit pocity klienta a umožní 
sociálnímu pracovníkovi působit efektivně a profesionálně. Povrchní zkoumání případů nemusí 
řešit situaci klienta a rovněž nemusí přinášet profesní uspokojení pracovníkovi. Řada klientů 
v důsledku svého života a předpokladů působí velmi problémově, mnozí z nich jsou agresory, 
lidmi postiženými sociálním až extremně sociálním vyloučením, klienty jsou lidé dlouhodobě 
nezaměstnaní, konfl iktní a snaží se vytěžit z dané situace. 

Sociální pracovník by měl být schopen akceptace bez předsudků, což k uvedeným skupinám 
není určitě jednoduché. S akceptací souvisí nemoralizování, je velmi jednoduché vyhodnotit 
klienta a označit ho za neschopného, nemožného a beznadějného. Mnozí klienti se dostali do své 
složité situace díky řadě problémů, které se mohli vrstvit už před tím, než se narodili. Svoji roli 
zde hrají genetické dispozice, rodinné prostředí, charakterové vlastnosti a další okolnosti, které 
často nelze ovlivnit a změnit ve své podstatě. Sebeurčení klienta se přibližuje k vyjadřování 
jeho pocitů, klient se může rozhodnout sám, jakou intervenci příjme, jak se k jeho případu bude 
přistupovat, atd. Přirozenou součástí je diskrétnost, sociální pracovník musí zachovat mlčení 
k situaci klienta, nelze ventilovat jednotlivé případy v soukromí a na veřejnosti, propírat situaci 
klienta a nálepkovat ho před okolím. Novějším prvkem je nucená intervence v rámci zákona. 
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Ta je vyžadována v případech, kdy je ohrožen klient, jeho okolí, rodina a případ nelze bez nucené 
intervence řešit.

Z uvedeného výčtu vyplývá, jak je náročná práce sociálního pracovníka a jak je zde důležitá 
oblast etiky a hodnot. Sociální pracovník musí být jakoby „svázán“ etikou, aby mohl pomáhat.

III. Etický rozměr sociální práce

  Etika sociální práce je souhrnem kladných hodnot a norem, které se vršily napříč stoletími 
a rozšiřovaly se podle toho, v které epoše se sociální práce vyvíjela. Sociální pracovník vystupuje 
jako prostředník mezi sociálním klientem a společností. V této roli stojí především na straně 
společnosti, tedy toho mocného, poněvadž je vázán povinností dodržovat normy a zákonná 
ustanovení. Takové pojetí do jisté míry ztěžuje jeho vztah ke klientům neboť mnohé případy se 
pohybují jakoby na hraně práva. 

Sociální pracovník 
je zástupcem státu
je představitelem většiny a většinové kultury
je reprezentantem kritérií normality
je arbitrem z hlediska občanských práv klienta (Matoušek)

   Z tohoto pohledu je zcela zřetelné, jak významná je etika jednání sociálního pracovníka, 
aby neutrpěl vztah mezi pracovníkem a klientem a jak obrovský význam mají osobnostní rysy 
sociálního pracovníka, neboť musí řešit situace, které se jakoby pohybují na hraně tohoto konfl iktu. 
Příkladem je celé spektrum případů týkajících se například migrujících cizinců, ohrožených dětí, 
problémů spojených s násilím, diskriminací, atd.

   Vytváření disciplíny jakou je sociální práce je výrazně prohloubenou s tématem hodnot 
a s etikou. Otázky dobra a zla si pokládá lidstvo celé věky. V západní tradici to byla první 
antika, která hledala odpověď na tyto otázky, stejně tak jako později středověk, renesance až do 
současnosti. Filozofi cké otázky sociální práce začaly být formulovány až po druhé světové válce 
a i dnes je otázka intervence, kterou si člověk z hlediska společnosti hendikepovaný nebo asociální 
neobjednal stále problematická. (Matoušek, 2001). Sociální práce je výjimečná disciplína, její 
konání může výrazně ovlivnit život člověka i celé společnosti, protož musí být sociální pracovník 
svázán etickým kodexem, který mu zabraňuje ubližovat klientovi například v přemíře péče nebo 
v radikálním vstupu do klientovy situace. 

Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou pomocí bližnímu v nouzi. Aby pomoc 
nebyla urážlivá, degradující, ale naopak partnerská, aby pomáhala budovat lidskou důstojnost 
v situaci, kde dochází vlastní síly (Mgr. Miroslav Erdinger – ředitel Domova odpočinku ve stáří, 
Krabčice).

Etický kodex sociálních pracovníků v ČR přepokládá etické zásady, etické chování ke klientovi, 
k zaměstnavateli, ke kolegům, k povolání, k odbornosti, ke společnosti. Etika je především věda 
o mravnosti, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání.(Slovník sociální práce) Etické 
soudy vznikají, oceňujeme-li své nebo cizí jednání po stránce mravní. Etika zkoumá podstatu 
a funkci morálky a rozhodování člověka z hlediska determinismu a svobody. 

●
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●
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Etika výrazným způsobem reguluje chování lidí ve všech sférách života člověka. Upravuje 
vzájemné vztahy mezi lidmi, refl ektuje vztahy k rodině, k přátelům, k sobě samému i svému okolí 
a společnosti. Etické problémy nás zajímají také ve vztahu ke změnám společnosti, v pozornosti 
stojí profesionální etika v nejrůznějších oblastech lidského konání. Je to druh morálky společnosti 
obsažené v normách, předpisech a v pravidlech chování, v hodnocení morálních kvalit důležitých 
zvláště pro příslušníky těch profesí, kteří pracují s lidmi, ať s jednotlivci či skupinami, jako jsou 
lékaři, pedagogové, sociální pracovníci.(Jankovský, 2003)

Jestliže je hlavním úkolem profesionální etiky sloužit co nejúspěšnějšímu plnění 
profesionálních úkolů, pak je nutné, aby se v pracovnících vypěstovala schopnost samostatné 
etické orientace v chování, při volbě prostředků i nejefektivnějších metod k dosažení cíle. Etika 
sociální práce bezpochyby zahrnuje všechny kladné, humanistické hodnoty, které se vyvíjely 
během staletí lidského soužití. Je souborem norem, požadavků a pravidel chování tak, jak 
se postupně vytvářely od vzniku povolání sociálního pracovníka a jak se měnil postoj celé 
společnosti k člověku. Etika společnosti, ve které sociální pracovník žije, je obvykle totožná 
s etikou majoritní společnosti. Sociální pracovník musí však znát rozdíly v etických postojích 
skupin obyvatel a jejich příčiny. Pokud se nesrovnávají s morálními a právními normami 
většinové společnosti, vedou ke konfl iktům. Sociální pracovníci vycházejí z obecně uznávaných 
pravidel a norem té které společnosti. Eticky posuzují skutečné či zamýšlené činy a jednání 
svých klientů a zvažují jejich důsledky. Přitom musí respektovat etické principy, které jsou 
vlastní tomuto povolání. (Jankovský, 2003)

III. 1 Etický kodex sociálního pracovníka

Vznik Mezinárodní federace sociálních pracovníků (IFSW) – Mnichov, 1956
Etický kodex přijatý IFSW – rok 1976
Deklarace etických zásad – rok 1994
Společnost sociální pracovníků v ČR – rok 1990
Etický kodex – rok 1995 (Jankovský, 2003)

Vznik etického kodexu provázela složitá cesta hledání, neboť do tohoto tématu se promítá 
složitost vztahu mezi osobností pracovníka a klienta a specifi kum každého individuálního případu. 
Etický kodex je tedy pro každou profesionální práci zjednodušující, i když velmi užitečný. Snahy 
vypracovat kodex zasahují do třicátých let dvacátého století, teprve v roce 1976 byl vypracovaný 
etický kodex a v roce 1988 přepracován Mezinárodní federací sociálních pracovníků. V roce 1990 
jiná skupina ustanovila Deklaraci etický principů sociální práce, v roce 1992 ve Washingtonu byly 
oba tyto návrhy sjednoceny. Výsledný dokument je určen členským organizacím Mezinárodní 
federace sociálních pracovníků a obsahuje devět zásad sociální práce. Tyto zásady rámují sociální 
práci a vytváří její obsah. 

Devět zásad sociální práce obsažené v etickém kodexu sociálního pracovníka
Nezávislost
Osvobození od represe a podřadných životních podmínek
Protidiskriminační přístup
Demokracie a lidská práva
Spoluúčast klientů
Ochrana integrity klientů

●
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Sebeurčení
Odpor proti násilí
Osobní zodpovědnost

Zásady jdou krok za krokem směrem od sociálního pracovníka ke klientovi. Umožňují pracovat 
s klientem v kontextu lidských práv a kladou vysoké nároky na profi l sociálního pracovníka. Tak 
jako u principů vztahu sociálního pracovníka a klienta se zde objevují požadavky na spoluúčast 
klienta při řešení jeho případu, na jeho sebeurčení a protidiskriminační přístup. Největší nároky na 
sociálního pracovníka klade zásada osobní zodpovědnosti, kdy musí odborník vyhodnotit situaci 
klienta a sáhnout například k velmi zásadním opatřením, která mohou mít podobu radikálního 
řešení v rámci rodiny, školy nebo komunity. Příkladem mohou být nejrůznější oblasti, například 
týrané a zanedbávané děti; kdy se jedná o přechodný problém způsobený současnou rodinnou 
situací (nezaměstnanost, závislosti, sociální vyloučení,...) nebo o závažnou situaci, kdy je nutné 
dětí z rodiny „zachránit“. Velkým rizikem je, když situaci nedokáže sociální pracovník zhodnotit, 
poněvadž nemá odvahu podat návrh na předběžné opatření, vzhledem k tomu, že si není vědom 
ani právních, ani morálních imperativů situace a neumí určit svou pozici vzhledem k rodině, dítěti 
a společnosti. Stejné příklady můžeme hledat v oblastech práce se seniory, s migrujícími cizinci 
a v dalších sférách působení sociální práce.

III. 2 Syndrom vyhoření ničí sociálního pracovníka a devalvuje sociální práci

Sociální pracovníci bývají často postiženy syndromem vyhoření, příčinou často bývá 
přepracovanost z řady případů, kde nejsou zřetelné změny k lepšímu. Mezi další příčiny patří 
nekvalitní vedení na pracovišti, kde chybí supervize. Pracovníci by měli mít plány osobního 
rozvoje a prostor pro tvořivou práci. Problém může být rivalita a soupeřivost spolupracovníků, 
stejně jako silná byrokratická kontrola a nedostatečné ohodnocení a ocenění práce. Důležitá je 
také možnost poradit se s někým kompetentním. (Kopřiva, 1997)

Syndrom vyhoření se projevuje nezájmem o případ, neangažovaným vztah k situaci klienta 
a až odporem ke klientovi. Pracovník ztrácí schopnost tvořivě pracovat, ztrácí citlivost k případům 
a lpí na postupech. V profesi se pohybuje bez energie, minimalizuje kontakt s klientem a preferuje 
administrativu. Jeho jednání doprovází skepse a důraz na pracovní postup, na pozici, na mzdu…
Dochází ke ztrátě komunikace na pracovišti, častá je pracovní neschopnost, konfl ikty, vyčerpání, 
až zneužívání klientů

Náprava a zejména prevence pak spočívá v kvalitní a dlouhodobé příprava na profesi a zejména 
na dlouhé praxe s klientelou. Uznávaní sociální pracovníci hovoří o tom, že až pět let v praxi 
a v řešení případů se začnete v profesi orientovat. Důležitý je také výcvik v potřebných sociálních 
dovednostech, nový sociální zákon určil povinnost nejrůznějších kurzů v minimálním rozsahu 
26 hodin za rok. Je možné si doplnit odbornost v kurzech krizové intervence, komunikaci, 
v poradenství, atd. Jako prevence syndromu vyhoření napomůže jasná defi nice poslání organizace 
a metod práce, důležité je určení náplně práce, atd. Nezanedbatelný je rovněž zácvik nových 
pracovníků, průběžná supervize, případové konference, omezení počtu případů a organizování 
programů pro klienty – změny prostředí. Úlevu přináší omezení administrativy a pracovního 
úvazku a také kombinace přímé práce s klientem s jinými činnostmi.

●
●
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III. 3 Téma hodnot – prevence i intervence sociální práce 

Svět se mění, velmi rychlým tempem probíhají obrovské kulturní změny, lidé jsou často 
bezradní ve své hodnotové orientaci, ve svém směřování a usilování. Jedním z vyústění těchto 
pocitů nejistoty byla touha po výchově k hodnotám, k určitému vzorci „existování“ v dnešním 
světě. Otázkou zůstává, zda lze vytvořit nějaký konkrétnější model žebříčku hodnot s přihlédnutím 
k „barevnosti“ světa a nabídnout jej jako návod k hodnotové výchově. Na tento problém v orientaci 
hodnot upozornil Alvin Toffl er ve své knize z roku 1970, kterou bychom mohli volně přeložit 
jako „Šok ze současnosti“, kde velmi sugestivně popisuje velké problémy současného světa, 
hovoří o „době prázdnoty a sobectví“, o nejistotě a bezradnosti v základních otázkách lidského 
života, které se týkají hodnot, smyslu života a cílů životního směřování. Ve sféře vlivů stresujícího 
a náročného prostředí se objevují i velké sociální konfl ikty – v rodinách, v partnerských vztazích, 
v pochybnostech o sobě samém. 

Tlak na rozhodovací schopnosti je stále větší, stejně jako je vysoká svoboda volby; na každého 
jedince působí velké množství informací a je pronásledován obrovským množstvím vjemů, které 
dráždí jeho smysly. Věci, které měli pevný základ se bortí, narušují se tzv. tradiční hodnoty a mnozí 
lidé si připadají v dnešním světě málo bezpeční, Toffl er hovoří o „smrti trvalosti“; lidé mohou mít 
pocit, že vše co vnímali jako stálé a neměnné se bortí vlivem rychlých kulturních změn, kdy určitý 
řád světa je ohrožen, jistoty člověka zpochybněny. 

Lidé zaskočeni v určitém úhlu demokracií a pocitem vlastní svobody se pod tlakem konzumní 
společnosti přiklánějí k hédonistickému pojetí vlastního života, čemuž výrazně napomáhají 
takové fenomény společnosti, jakým jsou například média. Rozpor mezi tím co „hlásá škola 
a výchova v rodinách“ a předestírá současná doba je tak markantní, že zpochybňuje hodnoty nejen 
dospívajícím, ale i dospělým, kteří pak pochybují o sobě samých a nejsou schopni reagovat na 
současný svět a stát se tedy opravdovými „vychovateli“ mladé generace. Nestojíme tedy i my před 
vytvořením programu výchovy k hodnotám, který by mimo jiné oslovil generaci dětí i dospělých 
a označil zřetelněji kategorie dobra a zla? Jakým způsobem lze tento program vytvořit, aby 
nevznikl dojem něčeho umělého a příliš účelového?

Kdo však je odpovědný za předávání hodnot? Mnozí lidé se domnívají, že je to úkol zejména pro 
společnost, tedy pro stát a školu, ale v základech jsou to rodiče, rodinní příslušníci, kteří by měli 
sami dospět nebo lépe „zmoudřet“ k vlastnímu žebříčku hodnot a v souladu se svým svědomím 
pak předávat tyto hodnoty mladé generaci. Dospělí pak musí apelovat na stát, na společnost 
a požadovat podnětné prostředí pro výchovu mladé generace; to však mimo jiné znamená, že 
se musí ve jménu hodnot zříci určitých „zvýhodnění a výdobytků“ civilizace, kterých užívá na 
úkor přírodního i kulturního prostředí. Samozřejmě, že demokracie, tak jak ji chápeme v naší 
kultuře, musí zajišťovat svým členům svobodu rozhodování, ale i ta musí přihlížet k hodnotovým 
aspektům života a společnost si musí vytvořit zákony, kde jsou vytýčeny práva a povinnosti jedince 
orientované na humanitu a altruismus. V souvislosti se všemi výchovnými mechanismy hovoříme 
o hodnotách.

Hodnota je slovo mnoha významů, vnímáme jeho veskrze pozitivní zvuk a důležitost pro náš 
život. Hodnoty jsou v obecném slova smyslu požadovány za nutné pro orientaci člověka, obzvlášť 
v kontextu dnešního komplikovaného světa, ve kterém se velmi složitě pohybují mnozí dospělí lidé, 
natož pak dospívající mládež a děti. V podstatě lze říci, že mnozí z nás neustále tápeme a hledáme 
smysl života a právě téma hodnot, vlastního hodnotového vidění světa v konfrontaci s hodnotami 
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lidí kolem nás, nám může pomoci v poznání toho, co je pro nás důležité, co nás motivuje a podle 
čeho bychom se eventuelně mohli (a měli) orientovat. 

Hodnoty lze klasifi kovat mnoha způsoby; Stanislava Kučerová hodnoty klasifi kuje podle 
dimenzí, v nichž člověk prožívá sebe i okolní svět, tedy na přírodní, civilizační a duchovní.

Přírodní hodnoty
Rozlišujeme jako hodnoty vitální, životní (zdraví, tělesné blaho, zdatnost, svěžest…). Jsou 

výrazem tendence udržet a prosadit, uchovat a rozvinout život organismu, jedince a druhu. Člověk 
je součástí přírody, život je základní podmínkou a předpokladem realizace všech hodnot. 

Hodnoty sociální
Předpokládají vztah k lidem, k sobě samému; člověk má potřebu někam patřit, milovat a být 

milován, mezilidské vztahy a city.

Civilizační hodnoty
Civilizačními hodnotami rozumíme společnou organizaci od rodiny po stát, patří sem komunikace, 

různé stupně techniky a ekonomie společnosti a společenské poznání (věda a zkušenost).

Duševní (duchovní) hodnoty
Sféra duševních hodnot, kterou vnímáme jako kulturu v užším slova smyslu, patří sem 

lidská osobnost, hledání podstaty a smyslu života, sebeřízení (morálka a mravnost), sebevýraz 
(formování podle zákonů krásy a umění), seberefl exe (svět a životní názor, náboženství, fi lozofi e), 
sebeuvědomění, sebevyjádření, práce, intelekt, aj…

Klasifi kace hodnot souvisí s potřebami člověka, které se během lidského života mění, vyvíjejí, 
vznikají a zanikají (známé je rozdělení podle Maslowa, zahrnující potřeby fyziologické, ale i potřeby 
uznání, potřeby bezpečí a seberealizace, ale také pochopení a vztah k estetickým hodnotám.)

V této době plné rozporů a kompromisů je velmi důležité hledání a poznávání dobra, aby člověk 
dokázal v té neskutečné nabídce „možností“ rozlišit pravé a pomíjivé hodnoty a zorientoval se 
v různých životních situacích. Přes mnohé nepříznivé stránky současného světa stále existuje 
mnoho moudrých zdrojů a příkladů nekonečného lidství, z nichž lze čerpat inspiraci pro vlastní 
hodnotovou orientaci.

Téma hodnot je úzce konfrontováno snad ve všech sférách sociální práce. Souvisí nejen s oblastmi 
preventivního působení, ale zejména s tématem vztahu klienta a sociálního pracovníka a přirozeně 
také s tématem etického kodexu, kdy sociální pracovník refl ektuje svoje vlastní hodnoty. Sociální 
pracovník pracuje s tématem hodnot při práci s klientem, hodnoty klienta mu mohou pomáhat 
rozkličovat životní situaci a problémy, které z něho dělají příjemce sociální pomoci. 
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IV. Náčrt kontextu historie, náboženství a fi lozofi e směrem k sociální práci

Sociální práce má velmi zajímavou historii, z které je zřetelné, jak velmi dlouho se tato 
pozoruhodná disciplína vyvíjela, jaké byly její milníky a kdo ji vytvářel. Na počátku i v současnosti 
je nejsilnějším akcentem pomoc bližnímu a teprve historický vývoj obrousil její represivní 
stránku, kdy mohla péče ubližovat a ponižovat potřebného (například viz. žebrácké zákony ze 
období středověku nebo osvětová práce směrem k menšinám). Ještě v nedávné minulosti, také 
v našich podmínkách se s despektem přistupovalo například k lidem v ústavních zařízeních, kde 
měl rozhodující slovo především zdravotnický personál, klienti se medikalizovali, byla opomíjena 
lidsko-právní problematika v pobytových zařízeních sociální péče, neexistovalo vzdělávání 
pracovníků v této problematice a zprávy ze zahraničí z oblasti dodržování lidských práv u nás 
byly velmi kritické (viz. klecová lůžka, atd.). Užití restrikcí vůči uživatelům sociálních služeb 
nebylo pod kontrolou a nebyla určena žádná pravidla užití restrikcí (Jelínková, 2009)

Historii sociální práce lze studovat z nejrůznějších zdrojů z oblasti duchovní literatury, literatury 
faktu, ale i z beletrie historické literatury, kde je popisován život jedince i společnosti v rámci 
jednotlivých historických období. Jinak vypadala sociální práce v období prvobytně pospolné 
společnosti, jinak ve středověku a novověku. Vždy však měla své místo a opodstatnění. Studium 
historie se nabízí v publikaci Žebráci, chudáci a vaganti Martin Rheinheimera, kde autor velmi 
čtivou formou pohlíží velmi těžký život, dnes bychom řekli, cílových skupin sociální práce, 
na vyloučené skupiny, na situaci žen a menšin. Historické skutečnosti evokují smysl sociální 
práce, její význam v narovnání příležitostí a často poslední záchranu člověka pro upadnutím 
na společenské dno. Další přínosnou publikací je dílo Mileny Leaderové a kol. Z dějin české 
každodennosti nebo Ženy v českých zemích od středověku do 20. století. Dále je to kniha 
Františka Hoffmanna Středověké město v Čechách a na Moravě nebo Alice Velkové Krutá 
vrchnost, ubozí poddaní? a řada dalších. Pro pochopení historického kontextu sociální práce 
je zásadní studium problematiky v kontextu konkrétního období. 

Studium historického kontextu sociální práce nabízí pohled na význam teorií a metod, které 
vznikaly v dlouhém horizontu věků. Pozvolný však dramatický vývoj v období středověku 
vystřídala rychlá akcelerace sociální práce v období devatenáctého a dvacátého století, kdy 
do jejích metod a teorií vstupují disciplíny, jako je psychologie, fi lozofi e, sociologie, medicína, 
pedagogika, právní disciplíny, aj. 

Na vytváření sociální práce se velkou měrou podílela světová náboženství, krédo křesťanství 
pomoci bližnímu svému, jako sobě samému, kdy láska je jádrem morální teorie a křesťanská 
láska se vztahuje k handicapovaným, vystihuje jedinečně podstatu sociální práce a pokládá její 
základy.

Církve a náboženství bez rozdílu vždy kladly důraz na rodinnou a společenskou solidaritu 
a pospolitost, ať je to judaismus s biblickým desaterem, výzva k sociálním aktivitám nebo osm 
způsobů prokazování milosrdenství nebo islám, kde je obsaženo starozákonní desatero, mešity jako 
dobročinná zařízení nebo charitativní činnosti různého typu. V buddhismu se výrazně prosazuje 
pojem kultivace altruismu, kde je altruismus nejdražším zdrojem vnitřní síly, štěstí a budoucích 
úspěchů. Kontext se sociální prací výrazně prohlubuje výzva současného dalajlámy k proměnám 
světa prostřednictvím soucitného konání. 
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I v období vzniku prvních států, tedy tisíce let před naším letopočtem se stát zajímal o potřebné, 
vytvářely se zákoníky a ochraňovali slabí, samozřejmě v kontextu fi lozofi e státu. Postupně se 
do péče o potřebné, kterých vždy byla většina, zapojovala města a stát, jednotlivci i skupiny, 
dobrodinci a donátoři, zejména z řad šlechty a dobře situovaných obyvatel. 

Západní fi lozofi cké myšlení se zaobíralo ideálem dobrého života a odměny za něj. Byly 
načrtnuty představy ideálního státu a vztah občana a státu, který se začal naplňovat například už 
v období antiky, kdy se principy mravnosti a ctnosti zabýval Sokrates, Platon i Aristoteles. 

Středověk je představován křesťanstvím, kde Bůh projevuje péči o chudé a křesťanské učení 
předpokládá zainteresovanost vládců a jejich péče o poddané. „Cokoli jste učinili jednomu z těchto 
nepatrných, učinili jste mě“. Období renesance a novověku vnímá stát, jako lidský výtvor, který se 
mění podle potřeb národa. Po Velké francouzské revoluci se objevuje důraz na svobodu člověka, 
jeho rozhodování, vnímá stát jako společenskou smlouvu, koncept státu jako ochránce, který 
vytváří platné zákony a společenské smlouvy. V sociální práci působili pracovníci (aktivisté) vždy 
v kontextu tradic, kultury a solidarity. 

Ucelený koncept sociálního učení v rámci evropské kultury lze vnímat v kontextu sociální 
nauky církve. Inspirující jsou encykliky osobností katolické církve, které přesně pojmenovávají 
problémy doby a snaží se nabídnout řešení zejména v úrovni hodnot a práva. V evropské kultuře 
probíhal vývoj sociální nauky zejména křesťanských církví. Snaha o sociální spravedlnost 
se objevuje už od jejich počátků. V prvním století lze vysledovat stopy Kristova příkladu, kdy 
vznik a život prvotní církve provázejí Skutky apoštolů. Setkáváme se s životem společenství, kde 
jsou přebytky rozdělovány potřebným a základní pilíře života věřícího pak byla modlitba, půst 
a almužna. Středověk pak církev spojovala evangelizaci s charitativní činností. Od 4. století se 
na charitativní činnosti podíleli chudobince, kláštery, školy a sociální péče o člověka a potřeby 
lidí. Pojmy jako subsidiarita, solidarita, spravedlnost a obecné blaho tvoří pilíře sociální práce 
v dnešním světě.

IV. 1 Principy katolického sociálního učení
PERSONÁLNÍ 

Ústředním principem je lidská osoba – důstojnost a práva
Důstojnost člověka – původ v Bohu, který ho stvořil k obrazu svému.
Člověk – má svou nedotknutelnou důstojnost (Mater et magistra – je nositelem a tvůrcem všeho 
sociálního úsilí)
Člověk je víc než občan. je to také člen rodiny, příslušník národa, příslušník farního společenství, 
atd. 

SUBSIDIARITY 
pochází z lat. subsidiarius, pomoc, záloha, posila
podpůrnost jako společenská zásada 
je podmíněna principem vzájemnosti (solidarity) a principem obecného dobra, ale není s nimi 
totožná. 
je odůvodněn nejen svobodou a důstojností člověka, ale také zvláštností a skladbou nižších 
sociálních útvarů (rodina, národ, politická strana, hospodářský podnik, atd.). 

Vyšší společenský útvar (státní) společnost:
má být podpůrná, nikoli je omezovat či nahrazovat
poskytnout svým příslušníkům a příležitost jednat svobodně a zodpovědně pro dosažení cílů, 

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
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nesmí být odebráno a nárokovat si:
co jednotlivec a nižší sociální útvary vlastní přičinlivostí vytvoří a co jednotlivci a nižší 
sociální útvary vykonají a mohou dovést ke zdárnému uskutečnění

SOLIDARITY
(solitare, tzn. pevně spojit). znamená vzájemné spojení a závazek
vyžaduje ochranu nejslabších i obranu a podporu rodiny jako základního stavebního kamene 
společnosti.
stěžejní princip sociálního učení katolické církve, která je založena na úctě k lidské důstojnosti 
a svobodě.
vylučuje jak individualismus, tak kolektivismus. 

SPOLEČNÉHO DOBRA (OBECNÉHO BLAHA)
nadřazenost dobra společnosti zájmu jedince: (nadpřirozená spása člověka stojí výš než veškeré 
blaho celku)
vytvoření takové prostředí, ve kterém by se lidem usnadnilo dosažení jejich věčného cíle.
požadavek, aby na něm měli účast všichni lidé, třeba v různém stupni a rozsahu, a to podle 
svých schopností, vloh a zásluh. 
Proto stát nesmí podporovat zájmy jedné skupiny na úkor jiných skupin, nýbrž musí nestranně 
zprostředkovávat dobro všem.
Přirovnání obdoby s organismem. 
nedají svým údům zahynout, nýbrž je udržují při životě.
Prvky společného dobra jsou ty zvláštnosti, které jsou vlastní každému národu.
má vnitřní vztah k člověku, neboť je vázáno na jeho přirozenost. 

SPRAVEDLNOST 
podstatě rozumíme ctnost, 
mravní pohotovost, díky které člověk ochotně umožňuje každému dosáhnout příslušného 
práva. 
V ctnosti spravedlnosti vynikají tři vlastnosti práva
směřování k druhým, 
závazek vůči druhým 
rovnost mezi činy vykonanými a závaznými. (Němečková, 2010)

Sociální encykliky (1891–1991)
Encyklika papeže Lva XIII. GRERUM NOVARUM – O nových věcech
15. května 1891
O dělnické otázce

první sociální encykliku – ofi ciální stanovisko k sociální otázce.
neoslovila ani většinu dělnictva, velký ohlas u mladých kněží, Adolfa Kolpinga, zakladatel 
Spolku katolických tovaryšů: 
rodina, školství, iniciuje vznik dělnických organizací, které však budou řízeny v bratrském 
duchu jak mezi dělníky, tak ve vztahu k zaměstnavatelům. 
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Encyklika papeže Pia XI. QUADRAGESIMO ANNO – ČTYŘICET LET
z 15. května 1931 ke 40. výročí vydání Rerum novarum 
O uspořádání společnosti obnově společenského řádu a jeho zdokonalení podle zásad evangelia

Uprostřed světové hospodářské krize pojednává o dějinné zkušenosti čtyřiceti let od vydání 
první sociální encykliky 
Je to první, ale zároveň poslední encyklika, která se pokusila předložit návrh celospolečenského 
řádu. 
Poukazuje na potřebu spravedlivé mzdy, zlo nepochází z organizací, ale z lidí, kteří je tvoří 

Encyklika papeže Jana XXIII. MATER ET MAGISTRA – Matka a učitelka
z 15. května 1961 k 70. výročí encykliky Rerum novarum
O nejnovějším vývoji života společnosti a o jeho utváření ve světle křesťanského učení

Pastorační, principu subsidiarity, pojem obecného dobra, spravedlivé mzdy
Hospodářský blahobyt národa – jak spravedlivě se rozděluje.
Sociální otázka omezena jen na dělnickou třídu; stala se otázkou světovou.
Vyvstává problém třetího světa. 
Encyklika je uzavřena připomenutím důležitostí slavení svátků a dodržování dnů odpočinku.
Rozvíjí „Dělník musí dostat mzdu, aby mohl vést život důstojný člověka a slušně se postarat 
o svoji rodinu

Encyklika papeže Jana XXIII. PACEM IN TERRIS – Mír na zemi
z 11. dubna 1963
O míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě

po stavbě berlínské zdi, naděje, obracela se ke světu, který si byl vědom nebezpečí atomové 
války. 
důslednému dodržování lidských práv, otázka etnických a národnostních menšin 

Encyklika papeže Pavla VI. POPULORUM PROGRESSIO – Rozvoj národů
z 26. března 1967
O rozvoji národů

věnována mezinárodnímu rozvoji. 
Je členěna do čtyř základních oddílů: Úvod, Za všestranný rozvoj člověka, Za solidární rozvoj 
lidstva, Závěrečná výzva nástroj pro udržení míru
Sociální konfl ikty nabývají světových rozměrů.
V druhé části připomíná tři povinnosti bohatých zemí: povinnost solidarity, sociální 
spravedlnosti a lásky vůči všem.

Encyklika OCTOGESIMA ADVENIENS
ze 14. května 1971, k 80. výročí Rerum novarum
Apoštolský list papeže Pavla VI. kardinálu Maurici Royovi, předsedovi Papežské komise Iustitia 
et pax,

K problémům uplynulých dvaceti let 
„Církev má zvláště starost o tělesně postižené, staré a všechny, kdo žijí na okraji společnosti.
Hromadné sdělovací prostředky
Katolíci by se měli politicky angažovat v demokratických strukturách
Papež upozorňuje na nebezpečí multinacionálních koncernů, které jsou nezávislé na státní 
autoritě 

Papež Jan Pavel II. vydal během deseti let (1981-1991) tři velké sociální encykliky:
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LABOREM EXERCENS (O LIDSKÉ PRÁCI)
Encyklika Jana Pavla II. ze 14. září 1981
O lidské práci

sociální etiky, tj. v případě spravedlivé mzdy za vykonanou práci. 
spravedlnost mezi pracujícími a zaměstnavatelem než právě odměnou za práci. 
„Prožíváním námahy v jednotě s Kristem, za nás ukřižovaným, člověk jistým způsobem 
spolupracuje s Božím Synem na spáse lidství.“ 
Když člověk pracuje, nemění jenom svět a společnost, ale zdokonaluje i sám sebe.“

SOLLICITUDO REI SOCIALIS (STAROST O SOCIÁLNÍ OTÁZKU)
Encyklika Jana Pavla II.
z 30. prosince 1987, 20. let po encyklice Populorum progressio
O starosti církve o sociální otázky

negramotnost, obtížný, ne-li dokonce nemožný přístup k vyššímu vzdělání, angažovanost pro 
chudé. 
reforma mezinárodního obchodního systému, zatíženého protekcionismem, 
reforma světového měnového a fi nančního systému, který je dnes považován za nevyhovující.
 

CENTESIMUS ANNUS (STO LET)
Encyklika Jana Pavla II.
z 1. května 1991, ke 100. výročí Rerum novarum

Sto let po encyklice Rerum novarum se církev znovu vyslovila k sociální otázce, která mezitím 
nabyla rozměrů světových 
problém mravnosti a problém chudoby, nespravedlivé rozdělení práce
poprvé v dějinách sociálních encyklik uvádí pozitivní prvky svobodného tržního hospodářství 
– ale podpora obecného blaha

CHARITAS IN VERITATE (LÁSKA V PRAVDĚ)
Benedikt XVI.
29. června 2009, Slavnost sv. Petra a Pavla, v pátém roce mého pontifi kátu.

první kapitole shrnuje Benedikt XVI. učení Pavla VI. z encykliky Populorum progressio 
v druhé kapitole o lidském rozvoji – co se ve světě změnilo za čtyřicet let od vydání Populorum 
progressio. V interkulturní dialog, úcta k lidskému životu a interdisciplinarita.
Třetí kapitola – bratrství, ekonomický rozvoj, čtvrtá – životní prostředí, práva a povinnosti 
rozvoj národů
Pátá kapitola – spolupráce lidské rodiny, šestá – rozvoj národů a technika23

Sociální práce se vyvíjela staletí a měnila se spolu s novodobými dějinami. Obecně lze vyjádřit, 
že péče o bližního se změnila v respektovanou disciplínu a velmi důležitou profesi, která vstupuje 
do života sociálně znevýhodněných skupin a snaží se narovnat jejich životní situace. 

23 http://www.kebrle.cz/katdocs/soc_enc/SocialniEncykliky.htm

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•



33

Sociální práce (nejen) pro pedagogy Lenka Gulová

V. (Velmi) Stručný náčrt metod a teorie sociální práce

Sociální práce má precizním způsobem vypracovanou řadu metod a postupů, jak pracovat 
s klienty. Metody se vyvíjely mnoho let, postupně do nich vstupovala biologie, sociologie, 
psychologie a řada dalších teorií, které usnadňují praxi sociální práce. Sociální pracovník musí 
jednat na základě kompaktního teoretického rámce. Značnou část teorie čerpá sociální práce 
z jiných vědních oborů. (Matoušek, 2003)

Sociální práce pracuje s postupy vázanými na práci s jednotlivcem, skupinou, rodinou, 
komunitou… Dále se pak jedná o postupy vázané na aktuální situaci, na sociální znevýhodnění 
na začátku života, předvídatelné a nepředvídatelné sociální události, případně na postupy 
vázané na relevantní vztahový kontext, na konkrétní skupinu, kterou může být rodina, vrstevnická 
skupina, organizace. Nezastupitelné místo mají ostupy vázané i na systémové vazby, tzn. regionální, 
národní i nadnárodní sociální politiku. 

Konkrétní metody sociální práce zahrnují tyto:
Případová práce (případová práce, poradenství, krizová intervence, mediace, úkolově 
orientovaný přístup)
Práce se skupinou (skupinová práce, streetwork)
Práce s dětmi a mládeží (práce s rodinou, posuzování potřeb ohroženého dítěte, videotrénink 
interakcí)
Komunitní práce (komunitní práce, hromadná neštěstí a jejich zvládání)

V. 1 Případová práce

Metody sociální práce zahrnují případovou práci, kdy se sociální pracovník zaměřuje na případ, 
na jedince a hledá optimální řešení v jeho situaci. Smyslem je pomáhat lidem tak, aby si pomohli 
sami. Důležité je zde porozumění rodině, kultuře, společnosti, ve které se jedinec nachází. Významná 
je zde teorie sociálních rolí, která hovoří o tom, že životní role mohou být připsané, získané nebo 
vnucené a může tedy mezi nimi vznikat konfl ikt24, dále pak dvojznačnost role, konfl ikt rolových 
očekávání, já-role a konfl ikt. Sociální pracovník musí mít znalosti o nejrůznějších institucích 
poskytujících služby, musí mít kontakty na odborníky. Z této metody velmi silně vyznívá hodnota 
jedince, důraz na jeho individualitu, identifi kaci klienta, určení jeho potřeb, naplánování služeb, 
které ho mohou aktivizovat. Předpokládá se zde napojení na zdroje, monitorování jeho situace 
a zpětná vazba. Zásadní je komunikace s klientem, především naslouchání, verbální a neverbální 
komunikace. (Matoušek, 2003)

V. 1. 1 Jak komunikovat v sociální práci
Všechny metody jsou propojené s tématem komunikace, což dokladuje i výsledek výzkumného 

šetření realizovaného v rámci této publikace, kdy přední odborníci v oblasti sociální práce 
vypovídají, jak velký význam má komunikace s klientem. Jak je důležité naslouchání, kdy se 
klient zcela vypovídá ze své situace a mnozí z klientů, pak v důsledku zúčastněného naslouchání 
sociálního pracovníka se dokáží zorientovat ve své situaci a najít v ní možná východiska a řešení. 
Velmi bezpečná nabídka rozhovoru, komunikace nabízí fi lozofi e Carla Rogerse, který doporučuje 
vytvořit pro klienta bezpečný prostor, ve kterém bude cítit účast a důvěru. Klient nepotřebuje 
experství, současně má obavy a velmi často ví velmi dobře, co potřebuje. (ten poradce). Z těchto 

24 Například známe střety rolí v rámci rodin a profesí (vedoucí pozice – rodič, pedagog – rodič, ...)

●
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●
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důvodů je zřetelné, jak významný je etický kodex sociálního pracovníka, který poskytuje integritu, 
spoluúčast a sebeurčení klienta. 

V. 1. 2 Poradenství v sociální práci
Další významnou metodou je oblast poradenství, které se v základním pohledu dělí na základní 

a sociální poradenství, přičemž významnou součástí je oblast poradenství k profesní nebo k životní 
orientaci. V angličtině se používá consulting, což je výstižnější pojem než poradenství. Tento pojem 
pak navozuje dojem konzultace než rady. Když dáváme rady, přebíráme zodpovědnost za chování 
klienta. Vhodnější je empatické naslouchání (zrcadlení, parafráze, koalice...). Kvalita vzájemného 
vztahu mezi klientem a poradcem je daleko důležitější než specifi cká poradenská fi lozofi e, kterou 
poradce vyznává. (Běťák, 2010).

Poradenství podle C. Rogerse
Být v rozhovoru pravdivý (například, pokud jsem začínající sociální pracovník, nemusím se za 
každou cenu tvářit jako expert, důležitá je 
Absolutní bezpodmínečné přijetí klienta (mám právo odmítnout klienta, pokud ho příjmu, snažit 
se porozumět jeho situaci)
Odpustit si ambice být expertem na každou situaci
Někdy je důležité, jen si tak popovídat
Radou mohu zabít komunikaci
Hledání zdrojů člověka
Sebeuzdravení člověka
Nejhorší je klišé, experti podle časopisů
Psychologie sociální práce z nás neudělá experty

Co se týká možných rad; kde se v sociálnímu pracovníkovi bere jistota, že radí dobře (?), 
klienti někdy mohou hovořit o jiných věcech, než které chtějí probrat. Je důležité dávat pozor na 
vlastní stereotypy a rychlé interpretace. V rozhovoru je důležité přizpůsobit se i jazykem člověka, 
jazykem klienta, nenadřazovat se na něj záplavou cizích pojmů, mluvením spatra, vyslýchat jej 
nebo banalizovat jeho životní situaci. Významné je rovněž pracovat s jeho hodnotovým řebříčkem. 
Téma hodnot je vůbec jednou z nejcitlivějších oblastí. Dva základní aspekty poradenské práce je 
lidskost a odbornost, profese a humanita, jež nelze stavět proti sobě (Novosad, 183).

Některé směry v sociální práci vstupují do situace klienta daleko razantněji. Pro některé 
přístupy musí přijít správný čas. Odborníci varují před falešnou empatie, vytvářením koalice 
a spolupartnerství. Tento přístup nemusí mít terapeutický účinek. Při rozhovoru nejsou vhodné 
uzavřené otázky, lépe je pokládat otevřené otázky typu jak, co, kdy, proč?

K úvaze
Pracovník není charismatický kněz, který vidí do svědomí
Je užitečné nemluvit
„Nechat ticho“
Mnohomluvnost sociálního pracovníka může být na škodu klienta
Co nejekonomičtěji používat slova, říct jedno slovo
Hledat a čekat
Když klient řekne – teď nevím, nechat ticho, zbavit se pocitu trapnosti...
Kontrakt – dohoda – smlouva ve všech situacích
Vytvořit rámec dohody

●

●
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Důležitá je dovednost parafráze (parafrázuji, co člověk říká, tlumočím to). Důležité je používat 
věty cítím v tom.... snažit se vyhnout slovům typu; teď Vám rozumím a reagovat i na neverbální 
projevy. Další etapou je zrcadlení, tedy rozumím tomu, co vidím a slyším a klientovi zopakuji to, 
co vidím a slyším, můžete říci, že odzrcadlíme, abychom mohli přemýšlet

V. 2 Krizová intervence

Mezi metody sociální práce dále patří krizová intervence, kdy vnitřní a vnější spouštěče krizí 
ohrožují život jedince i celých skupin a pokud člověk nenachází ve svém prostředí pomocné 
mechanismy, je zde sociální pracovník, který situaci řeší. Odborná stránka krizové intervence 
předpokládá speciální výcvik sociálního pracovníka, který zvládá spolu s klientem celý proces 
napomáhající k vyrovnání situace. (Vodáčková, 2007). Krizová intervence ovšem může být 
v jednodušších případech řešena i laikem (jedinec často my vstupuje do problémů svých blízkých, 
přátel, žáků, studentů, klientů a hledá možná východiska). Významnou roli ve zvládání krizí 
sehrává sociální síť, kterou má člověk kolem sebe vytvořenu. Sociální pracovní sleduje vnitřní 
a vnější spouštěče krizí a napomáhá adaptaci objektu na vlastní vývoj a hybris – zpupnost, „citlivé 
místo“. 

Krizová intervence může být spojena s pojmy ztráta objektu, volba, změna. Krize dělíme 
na zjevné, latentní; akutní chronické; dělení probíhá podle závažnosti. Průběh krize ovlivňuje 
časový rámec, krizový stav, který může být prohlouben syndromem psychického ohrožení. Je 
nutné sledovat akutní reakci na stres, jestli je jedná o reakci aktivní nebo pasivní. Řešení krize se 
neobejde bez svépomoci a vzájemné pomoci, krizová intervence předpokládá v současná době 
spíše environmenální aspekt (poukazování na defi cit ve službách – př. samoživitelka, gambler, 
chronicky nemocný, oběť…) 

Hluboká krize již vyžaduje speciální dovednosti, především výcvik a supervizi. Principy 
předpokládají okamžitou pomoc, snadno dosažitelnou, kontinuální. Sociální pracovník defi nuje 
minimální cíle, významná je prevence možného zhoršení stavu a kontext klientových vztahů, 
aktivní i direktivní. Co se týká samotného procesu, tak nastupuje okamžitá redukce ohrožení, 
kterou zvládají krizová pracoviště, kde proběhne první odhad a posouzení, dále pak psychiatrická 
anamnéza, formulace hypotézy a intervence (Vodáčková, 2007)

V. 3 Práce se skupinou

Význam skupiny v oblasti sociální práce je nepopiratelný, mezi metody sociální práce tedy patří 
práce se skupinou (skupiny lze rozdělit, na homogenní, úkolově zaměřené, psychoterapeutické, 
svépomocné, skupiny setkání, zaměřené na sociální cíle, dále pak konkrétně dělíme podle zaměření 
na kluby matek, seniorů, rodiče hendikepovaných dětí, lidí se závislostí, atd). Pravidla členství 
předpokládají mlčenlivost a důvěrnost, otevřenost a upřímnost, právo říci stop, odpovědnost, 
dodržování pravidel.

V. 4 Terénní sociální práce 

Kvalifi kovaná a účinná terénní sociální práce je založena na důvěře a spolupráci mezi klientem 
a sociálním pracovníkem. Terénní sociální pracovník přichází za klienty přímo do jejich prostředí, 
zjišťuje okolnosti jejich problémů u nich doma, ve škole, na úřadě, v zaměstnání, atp. Věnuje 
jejich případu podstatně více času, než si to mohou dovolit úředníci za svých kanceláří. Tato služba 
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nabízí přístup ke klientům, kteří nesou motivovaní ke změně ve své rodině a ve svém okolí. Velkým 
přínosem je vyhledávání těchto klientů, kteří z různých důvodů sociální pracovníky nevyhledávají, 
přestože mají řadu problémů, například s bydlením, s nezaměstnaností, atd. (Řezníček, 1993)

Základním cílem terénní sociální práce je poskytnout lidem žijícím v ghettech pomáhajícího 
pracovníka — poradce, průvodce, mediátora, organizátora, komunitního plánovače, autoritu. 
Po vstupu do lokality pracovník nabízí své služby, analyzuje situaci v místě, zjišťuje možnosti 
zlepšení celkové situace v ghettu, propojuje své služby s ostatními sociálními službami v regionu. 
Neformálními schůzkami s lidmi z ghetta si buduje pozici respektovaného poradce, o jehož službách 
vědí všichni nebo alespoň většina zdejších lidí. Stanovuje pravidla, kdy a kde je k zastižení pro 
konzultace, v ideálním případě má pro tytu účely k dispozici kancelář přímo v ghettu. 

V. 4. 1 Streetwork
Další metodou, která již přímo souvisí se sociální pedagogikou je streetwork, sociální pracovník 

pohybující se v prostředí zejména sociálně znevýhodněných skupin, především dětí a mládeže. 
Smyslem jeho práce je mimo jiné infi ltrace do problémové skupiny a nabídnutí jiné životní 
alternativy jejím členům, kteří se nalézají jednak v období dospívání, ale současně také v složitých 
podmínkách „ulice“, která není optimálním prostředím pro výchovu. Důležitou součástí je tedy 
nabídka „jinak (řekněme hodnotněji) stráveného volného času“ v přijatelnějším prostředí například 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na sídlištích, na periferiích měst, atd. V některých 
aspektech se jedná o různé aktivity přímo na ulici, v prostředí nejrůznějších aglomerací větších 
měst. (Pelech, 1999)

V. 5 Komunitní práce

Jedna z nejprogresivněji se rozvíjejících metod je komunitní práce, kdy se sociální práce 
vysloveně přesunuje do problémových oblastí a jejím smyslem je vytváření komunit, místa kde 
člověk může získávat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě. 
(Kraus) Komunitní práce má své historické zakotvení zejména v aktivitách Samuela Barnetta 
v prostředí londýnských periférií a následně její aplikace do prostředí velkých měst spojených 
s problematikou obrovských chudinských čtvrtí, kde se hledá řešení v oblasti multirasové a sociální 
spravedlnosti, atd. Pracovník působí přímo v prostředí samotné komunity, metodu prohlubuje 
řada služeb zaměřených na různé skupiny (například nízkoprahová zařízení, poradenské centrum, 
rozvoj školy jako komunitní organizace, atd.) 

Komunitní pracovník žije uprostřed konfl iktů a napětí, umí naslouchat, podporovat jednání 
skupin, pomáhat v zapojení. Součástí jeho práce je také schopnost napsat projekt, ukončit činnost 
a připraveným občanům předat kompetenci. Kvalitní naplnění komunitní práce předpokládá dobrý 
komunitní projekt, který obsahuje ideu a její realizování. Komunita je místo, kde člověk může 
získávat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc v každodenním životě. Komunitní 
práce se dělí na občanská, výcvikovou, terapeutickou a spirituální. (Kraus, 2008)

V oblasti komunitní práce je velký prostor pro prolínání nejrůznějších sociálních a pedagogických 
profesí, podle toho, kdo je cílovou skupinou. Výrazná spolupráce se zde nabízí mezi sociální prací 
a sociální pedagogikou.
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V. 6 Práce s rodinou

Výzkumné šetření, jehož analýza je součástí této publikace odhaluje příčiny většiny sociální 
problémů právě v nefungujících rodinách. Sociální pracovníci se vyjadřují, že by se měl stát více 
zainteresovat do situace rodin nejen prostřednictvím sociální práce, ale i sociální politiky. V rámci 
sociální práce orgány státu reagují na problematickou situaci v rodině, která může ohrožovat dítě, 
jeho výchovu, dítě může být ohroženo konfl iktem rodičů během rozvodu nebo je ohroženo tím, 
že rodič neplní další povinnosti vyplývající ze zákona (např. neplatí výživné). Dále orgány státu 
reagují na skutečnost, že se dítě nebo mladistvý provinil proti zákonu nebo že je dospělý člen 
rodiny je ohrožen psychickým nebo fyzickým týráním. Státní i nestátní instituce jsou zřízené 
proto, aby pomáhaly dospělým řešit jejich manželské a rodinné problémy. 

Důležité jsou také instituce, které poskytují poradenství rodičům, kteří mají výchovné nebo 
výukové problémy s dětmi. Sociální pracovník by měl vnímat kulturní a hodnotovou orientaci 
rodiny a uspokojení jejich potřeb. Zásadní je kvalita vztahu k dětem a hodnocení vývoje dětí 
a také vztahy všech členů rodiny k sobě navzájem. Dále je nezbytné posuzovat vazby rodiny ke 
škole, k zaměstnavatelům rodičů a k dalším institucím. Významná je také sociální síť rodiny, jejich 
vazby, perspektivy a spokojenost. 

Do sociální práce s rodinou začíná vstupovat nový způsob práce a to je sanace rodiny. Jedná 
se o podporu rodiny od širokého spektra pracovníků, počínaje zaškoleným dobrovolníkem až po 
specializovaného profesionála. Jedná se o soubor opatření sociálně-právní ochrany, sociálních 
služeb a dalších opatření a programů, které jsou poskytovány nebo ukládány převážně rodičům 
dítěte a dítěti, které je ohroženo. Cílem je předcházení, zmírnění nebo eliminování příčin ohrožení. 
Snahou je zachovat rodinu, rodinné prostředí a přispět ke kvalitativním změnám v rodině. 
(Bechyňová, 2010: str. 18)

V. 7 Mediace

V našich podmínkách je novou metodou vyjednávání založenou na zájmech klienta je mediace, 
kdy klient prostřednictvím mediátora hledá východiska z často na první pohled neřešitelných 
konfl iktů (problematický rozvod rodičů, problémové sousedské vztahy, atd.).

V práci mediátora se nabízí pět stylů řešení konfl iktu, které zahrnují přizpůsobení se, prosazení 
se, únik, kompromis a dohodu (nejefektivnější). Principy předpokládají nestrannost, vyváženost, 
neutralita a nezávislost pracovníka. 

Mezi hlavní úkoly patří vysvětlení procesu mediace, aplikace jednotlivých fází a postupů, 
náročným úkolem je usnadnit komunikaci, shromažďování informací, analýza informací 
a zprostředkování dohody. Stejně jako u ostatních metod sociální práce jsou důležité techniky 
aktivního naslouchání a následné přerámcování situace. (obrátit pozornost od stížnosti). Mediace 
je šancí pro řadu konfl iktních situací, kde již jakoby se nenalézalo řešení mezi zúčastněnými 
subjekty.

V. 8 Skupinová práce 

Člověk je celoživotně zapojen do různých sociálních skupin, které ho ovlivňují. S tímto 
předpokladem pracuje i skupinová práce v rámci metod sociální práce. Sociální pracovníci se 
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podílejí na vedení skupin podpůrných nebo vzdělávacích, na činnosti skupin zaměřených na dosažení 
sociálních cílů, mohou vést skupiny terapeutické nebo řídit skupiny rekreační či pracovní. 

Skupinová praxe v sociální práci je charakteristická velkou rozmanitostí a širokým polem 
působnosti. Nachází své uplatnění u psychiatrických pacientů, kteří se scházejí, aby spolu 
rozmlouvali o problémech v komunikaci s ostatními v léčebně, i mimo ni. Sdružují se rodiče dětí 
s handicapem, matky v mateřských centrem, senioři, skupiny vytváří lidé s nějakým problém, 
příkladem jsou Anonymní alkoholici, dále lidí s jinými závislostmi. 

Skupinové sdílení zkušenosti se ukazuje jako výborná metody sociální práce. Lidé se scházejí ve 
skupině, kde jsou ostatní lidé s podobnými zkušenostmi, prožitky, zájmy a cíli. Skupiny poskytují 
prostor pro výměnu názorů a myšlenek i pro vytváření nových pohledů na řešení problémů

V. 9 Teorie sociální práce a jejich význam pro praktickou aplikaci

Teorie je nepostradatelná pro každého, kdo hledá moudrost, štěstí a dobrý život v praxi. Vztahuje 
se ke každodennímu životu a moderní doba objevuje tendenci rovnosti mezi teorií a vědeckým 
poznáním. Zanedbávání teorie v původním významu znepokojuje řadu fi lozofů (Harrington, 
2006). Věda se musí vrátit k původním zdrojům a významům pro každodenní život v přirozeném 
světě. Buďto ji pohltí technologie nebo zanikne ve vlně odporu vůči racionálnímu myšlení. 
Vzestup fašismu a militarismu v Evropě – věda se stala nástrojem válečné mašinerie a persekuce 
(Huserl, 1972). Teorie se stává nástrojem technologie, která usiluje o nadvládu mezi fyzickým 
a společenským životem.Moderní úvahy o světě se orientují na řízení a produktivitu, věda slouží 
rozvoji technologie a teorie i fi lozofi e jsou služkami vědy. Teorie mají morální a politickou 
odpovědnost s ohledem na křehkost pozemských zdrojů a smrtelnost lidského žití. (Arendtová, 
1996)

Teorie v sociální práci usnadňuje praxi a specifi kuje, co se má dělat, jak a proč. Sociální 
práce čerpá teoretické poznatky prohloubené vědeckým zkoumáním z různých oblastí, z oblasti 
psychologie, sociologie, pedagogiky, právních věd, atd. Sociální pracovníci mají k dispozici velký 
počet teorií, odborníci uvádějí, že se jedná o více než sto teorií z různých oborů. Málokterá teorie 
pojímá situaci klienta, sociální pracovníci čerpají teoretické znalosti z více zdrojů Optimální 
je eklektický přístup, kde se projevuje snaha sociálního pracovníka využívat více teoretických 
modelů současně. Někteří autoři se stavějí za důsledné uplatňování jednoho modelu, ale klient by 
měl mít možnost těžit ze všech dostupných poznatků. Mnozí sociální pracovníci si uvědomují, 
že je třeba realitu zkoumat a teorii obnovovat a upřesňovat. V tomto případě se jedná o výzvu 
zejména směrem k vysokoškolským pracovištím, kde se připravují sociální pracovníci. Vědecké 
práce studentů a pedagogů zaměřené na oblast sociální práce lze nalézt i v prostředí vysokých 
škol, kde se připravují sociální pedagogové a další pedagogičtí pracovníci. Příkladem může být 
Katedra sociální pedagogiky PdF MU, která podporuje sociální výzkumy zaměřené na různé 
oblasti sociální práce.25

V. 10 Dobrovolnictví a jeho nezastupitelné místo v sociální práci

O dobrovolnictví se u nás moc nemluví. Tento pojem, tak důležitý pro nejrůznější oblasti lidské 
činnosti byl zprofanován v období před rokem 1989, kdy se v tzv. Akcích „Z“ (zadarmo) budoval 

25 Viz. archív závěrečných prací: https://is.muni.cz/thesis/
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socialistický ráj. V dnešním době však dobrovolnictví dostává nový rozměr, jeho význam spočívá 
nejen v aktivitách, ale má také velký vliv na hodnotovou orientaci člověka. Dobrovolník může 
být ekologický aktivista, řádová sestra, někdo, kdo si chodí hrát za dětmi do nemocnice nebo 
za potřebnými do hospice, popřípadě se rozjede ve vlastním volném čase řešit situaci po nějaké 
katastrofě. 

Pro řadu lidí je důležité vrátit dobrovolníkům společenskou prestiž a dobrovolnictví 
důvěryhodnost, je to úkol nejen pro sociální práci, ale i pro řadu dalších disciplín. Jak by se mohla 
vyvíjet sociální práce nebo sociální pedagogika bez nadšenců a animátorů, kteří vnášejí do těchto 
vědních disciplín lidský rozměr solidarity a přátelství. V podstatě tyto dvě disciplíny vznikaly právě 
na základě dobrovolných aktivit a činností ve prospěch jedince i společenství. Dobrovolnictví není 
oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale 
zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností 
a obohacením v mezilidských vztazích.

Největší rozmach organizovaného dobrovolnictví se odehrává v posledních třiceti letech. 
Zejména v Americe se dobrovolníci angažují nejen v církevních či jiných spolcích, jak tomu bylo 
v Evropě zejména v oblasti středověku, ale tradice dobrovolnictví se rozšířila natolik, že velká 
část obyvatel USA a Kanady cítí potřebu dělat něco pro druhé. Tyto kořeny sahají do období 
přistěhovalectví, kdy život v nové zemi silně závisel na schopnosti lidí, vzájemně si pomáhat. 
Dobrovolnictví je zde přirozenou součástí života nejen v organizacích sdružených kolem určitého 
typu činnosti, např. skauting, charita, sportovní kluby, ale také ve formě pomoci občanské 
komunitě. 

Občanské iniciativy v Americe ovlivnily tak významné etapy v dějinách země, jako byly boje za 
zrušení otroctví, za rovnost volebního práva pro všechny. Umožnily rozvinutí charitativní a osvětové 
činnosti. Dobrovolnická centra vnikala již od roku 1970. Objevuje se obrovská propagace a podpora 
dobrovolnictví a realizují se řady dobrovolnických programů. Do dobrovolnictví se v USA 
zapojuje až 20% obyvatelstva, v Kanadě až 24% obyvatelstva. Američtí dobrovolníci pracují dnes 
nejen ve své zemi, městě, komunitě, ale pomáhají při rozvojových a humanitárních projektech 
po celém světě. V roce 1990 vznikla nadace Point sof Light Foundation, založená představiteli 
obchodu, vlády, médií a školství jako vedoucí organizace pro šíření dobrovolnictví.Filantropická 
organizace United Way, vznikla v roce 1887 v Denveru, dnes funguje jako síť lokálních center, na 
která jsou napojena další centra a organizace. V roce 1961 založil prezident J.F. Kennedy Mírové 
sbory „Neptejte se, co může vaše země udělat pro vás, ptejte se, co můžete udělat pro svou zemi 
vy.“ Amerika je příkladem rozvoje dobrovolnictví, sociální práce je zde z velké části garantována 
právě dobrovolnickým sektorem (Toner, Sozanská, 2006)

  
Příklady dobrovolnictví v Evropě

Evropská tradice dobrovolnictví se odvíjí od práce církevních charitativních organizací 
a rozmachu spolkových hnutí v době rozvoje průmyslové výroby. Tento model byl obohacen 
o systém dobrovolnických center jako je tomu v USA. Mezi jednotlivými státy jsou velké rozdíly, 
co do počtu i fungování těchto center. Příkladem může být Německo, kde má dobrovolnictvím 
charakter nového sociálního hnutí či formování nové společnosti. Ve Francii má dobrovolnictví 
jinou pozici, Francie je země s tradicí silné centralizované vlády, kde žádná organizace nemá právo 
jednat jako prostředník mezi vládou a občanem. Dobrovolníci působí nejčastěji ve sportu, kultuře 
a rekreačních aktivitách, oblast vzdělávání a výzkumu postihuje zhruba 20% dobrovolníků a pouze 
13% dobrovolníků pracuje v dobročinné péči. Na těchto poměrech se podílí profesionalizace 
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sociálních služeb. Velká Británie rozvíjí charitativní činnost a vzájemná pomoc lidí v odlehlých 
oblastech venkova, velmi výrazná je propagace dobrovolnictví mezi mládeží, kterou vyvíjení 
Národní dobrovolnická centra. Tradičně rozvinutý smysl pro vzájemnou pomoc je v Nizozemí, 
kde systém spolků nahrazen intervencí sociálního státu, objevují se nové druhy dobrovolnictví. 

Dobrovolnictví v České republice
Spolková činnost a s ní související dobročinnost se rozšířila zejména v 19. století, kdy vznikla 

řada spolků na podporu umění, kultury a vědy, např. Mánes, Sokol, Hlávkova nadace, atd. Po 
vzniku samostatného Československa se dobročinnost ještě rozvinula.Škála organizačních forem 
zahrnuje iniciativy soukromé, obecní, náboženské a národnostní a poloofi ciální organizace se 
širokými kompetencemi (Zemská péče o mládež, Československý červený kříž, Masarykova liga 
proti TBC, aj.) Dobrovolnické organizace jsou bohatě strukturovány, mají sítě malých organizací, 
poboček, atd. Vývoj přerušen okupací a později vznikem socialistického státu. Všechny organizace 
musely přejít pod Národní frontu nebo byly nejrůznějším způsobem likvidovány a členové 
pronásledováni. V rámci tažení proti církvím byly rušeny také všechny charitativní spolky. Určité 
nadechnutí v roce 1960, které přerušilo období normalizace. Nový vývoj nastává až v roce 1990, 
kdy lidé začínají hledat nové způsoby seberealizace a objevuje se myšlenka svobodné společnosti 
a hledání vlastní identity.

Některé organizace jsou obnoveny (YMCA, Sokol, Skaut – Junák) a vznikají tisíce neziskových 
organizací, které staví svoji činnost na nadšení a pomoci dobrovolníků. Dobrovolnictví není dosud 
zakotveno v žádném právním dokumentu ČR, nebylo přesně vymezeno a zpřehledněno. Rok 2001 
byl vyhlášen Mezinárodním rokem dobrovolníků.

Kdo je dobrovolník
Člověk, který bez nároku na fi nanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti 

a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Svobodně a dobrovolně zvolená aktivita 
a pomoc jsou tím, co činí z dobrovolníka nositele procesu změn ve společnosti. Jeho tvořivá energie 
je silou, která pomáhá hledat a otvírat zdroje a možnosti nových řešení. Tím se stává mostem 
v procesu spolupráce mezi státem, komerčním sektorem a sektorem neziskových organizací. 26

Míra využití pomoci dobrovolníků
na dobrovolnících je přímo závislý chod organizace
dobrovolníci vykonávají činnost spolu s profesionály
činnost dobrovolníků není nepostradatelná, ale zkvalitňuje služby či usnadňuje chod 
organizace27

Časové zapojení zahrnuje jednorázové akce, dlouhodobou dobrovolnou pomoc a dobrovolnou 
službu. Mezi charakteristické oblasti dobrovolnictví patří ochránci životního prostředí, humanitární 
organizace a organizace na ochranu lidských práv, sociální a zdravotní oblast, kulturní oblasti, 
sportovní a vzdělávací činnost a dobrovolná služba v rozvojových projektech. 

Výzkumy prokazují, že mezi dobrovolníky patří nejčastěji ženy, což můžeme pozorovat 
i v projektech Katedry sociální PdF MU. Motivy dobrovolné činnost mohou být kladné, kdy člověk 
cítí potřebu pomáhat a angažovat se až po záporné, mezi které patří soucit vedoucí k degradaci 
klienta, nepřiměřená zvědavost, skutkaření, touha obětovat se, třeba kvůli vlastnímu neštěstí, 

26 http://www.dobrovolnik.cz

27 http://www.hest.cz

●
●
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osamělost, touha po přátelství, pocit vlastní nenahraditelnosti, nedostatek sebeúcty, touha potkat 
někoho ubožejšího a panovačnost.

VI. Vztah mezi sociální prací a sociální pedagogikou, andragogikou 
a gerontagogikou

VI. 1 Sociální práce a sociální pedagogika (dvě rozdílné disciplíny)

Sociální práce a sociální pedagogika jsou v určitých ohledech podobné disciplín, zejména co se 
týká některých cílových skupin, jako jsou lidé se sociálním znevýhodnění, senioři, děti, dospívající, 
menšiny, atd. Ovšem jejich mechanismy jsou odlišné, nejen v rámci metod, ale i v cílech a úkolech. 
Sociální pedagogika působí především oblasti prevence a kompenzace, její metody vychází spíše 
z oblasti metod pedagogiky volného času. Sociální práce má vzhledem k jejímu vývoji daleko 
propracovanější teorii a v podstatě i praxi. Některá vysokoškolská pracoviště přejímají teorii 
sociální práce (vzhledem k její rozsáhlosti a komplexnosti to lze i pochopit) a zaměňují ji ze 
sociální pedagogiku. V naší společnosti se tyto dvě disciplíny sice setkávají, ale snaží se udržet 
svoji svébytnost, na rozdíl od zahraničí, kde v některých zemích (například v Německu) se tyto 
disciplíny výrazně prolínají. Sociální práci v našich podmínkách vnímáme spíše jako intervenci do 
náročné situace klienta, často do situace jedinců i skupin, které nejsou motivovány ke změnám. 

Sociální pedagogika pracuje spíše s prostředím, které člověka obklopuje a hovoří o aktivizaci 
jedince, jak již bylo řečeno, zejména v oblasti prevence. Sociální pedagogika si výraznější 
teoretický základ teprve vytváří, akcent je kladen na propracování metod a mechanismů, které 
uplatňuje ke svým cílovým skupinám. Jejím velkým problém je to, že není uvedena v žebříčku 
profesí. Sociální pedagogové pracují v řadě oblastí, ale jen ojediněle v pozici sociálního pedagoga. 
Většinou se jedná o profese v rámci vychovatelství, pedagogicky zaměřených činností, v oblasti 
sociální práce, kde je požadováno humanitní vzdělání (například oblast mediace a probace), dále 
v represivních složkách (policie, oblast vězeňství), atd. 

V našich podmínkách zde chybí výraznější lobby zájmových skupin, které by se snažily protlačit 
sociální pedagogiku mezi ostatní disciplíny. Prozatím ji výrazně konkuruje speciální pedagogika 
(například na pozici vychovatele v dětském domově je nutné mít vzdělávání z oblasti speciální 
pedagogiky, přičemž se jedná spíše o děti se sociálním znevýhodněním, než o děti se specifi ckými 
poruchami vzdělávání a edukace) a v oblasti teorie i sociální práce. Je daleko snazší si přizpůsobit 
teorii (například metody, etický kodex, teoretická východiska) sociální práce a prezentovat ji 
v rámci sociální pedagogiky. 

Některá pracoviště sice mají obory s názvem sociální pedagogika, ale většina jejich předmětů 
čerpá ze sociální práce. Z tohoto faktu je zřejmé, že si zvolili snadnou cestu a otázkou zůstává, 
koho vlastně připravují pro praxi. Za celou touto situací je skrytý zásadní problém. Řada odborníků 
vypovídá o tom, že přibývá klientů sociální práce. V evropských zemích se od roku 1970 do 90. let 
zdvojnásobil počet příjemců sociální pomoci (Mareš, 1999). 

Tato situace evokuje otázku, zda budou státy schopny nadále fi nancovat tak drahý sociální systém 
nebo se chovat efektivněji, což je však v konečném důsledku běh na dlouhou trať, to znamená 
investovat do přípravy pracovníků, kteří budou pracovat se skupinami, komunitami a jednotlivci 
v oblasti prevence, například přímo na školách a školských zařízení, v tomto případě tedy do 
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přípravy sociálních pedagogů, kteří by mohli svým působením kompenzovat nárůst potřebných. 
Lze si to ukázat na příkladech pedagogické práce s dospívajícími nebo se seniorskými skupinami 
(oblast aktivizace seniorů). Nový sociální zákon z roku 2006 vytvořil řadu služeb, v kterých může 
pracovat právě sociální pedagog, jedná se zejména o nízkoprahová zařízení, ústavní zařízení 
nejrůznějšího typu, kde jsou klienti aktivizováni, atd. 

Oblasti sociální práce by pak tuto symbiózu jistě dokázaly využít, jak je vidět třeba na vzniku 
nové profese pracovníka v sociální péči, který částečně nahrazuje zdravotnický personál ústavních 
zařízení a doplňuje práci pedagogického pracovníka, který se zde může věnovat ryze pedagogické 
práci. Tento přístup profesionalizuje výrazným způsobem sociální práci a partnerství s oborem 
sociální pedagogiky nabízí stejnou příležitost, zejména v již zmiňovaných oblastech prevence 
a kompenzace. Tato diskuse je zde na místě, vyslovuje se k problému, který řeší sociální pedagogika 
a který upevňuje charakter sociální práce ve společnosti.

VI. 2 Sociální práce a gerontagogika – téma aktivizace seniorů

Pro sociální práci může být stejně zajímavá další disciplína a tou je nově se v našich podmínkách 
vytvářející gerontagogika, která je protikladem gerontologii28. Gerontagogika spíše poukazuje 
na modely úspěšného stárnutí, na negativní a pozitivní změny ve stáří, na aktivitu a aktivizaci 
psychických funkcí, výchovu ke stáří v kontextu celoživotního vzdělávání, podmínky výchovy 
a vzdělávání seniorů, institucionální, organizační a personální zabezpečení ve stáří. Analýza 
výzkumného šetření prezentovaného v této publikaci přinesla poznatek, že jednou s nejvíce 
narůstajících skupin klientů jsou senioři, z nichž mnozí vzhledem ke své ekonomické a životní 
situaci patří k sociálně potřebným. 

Dalším aspektem je přibývání seniorů v populaci. Některé prognózy hovoří, že v roce 2050 
bude třetina obyvatel Česka starší 65 let, odborníci i laici vedou úvahy o tom, jaká bude společnost, 
hovoří se o pizpůsobování společnosti – ergoekonomika starších lidí. Obdélníková společnost hrozí 
většině západních zemí, tzn. že zastoupení všech věkových skupin ve společnosti je vyrovnáno, na 
rozdíl od rozvojových zemí, kde se hovoří o pyramidální společnosti (Stuart-Hamilton). Koefi cient 
závislosti stáří se v západních zemích uvádí 1:5, do poloviny příštího století by to mělo být 1:3. 
Jestli se bude jednat o demokratickou časovanou bombu, nebo jestli tuto situaci společnost zvládne 
jednak prostřednictvím migrace z jiných kultur nebo aktivizací seniorů. 

Ovšem i tak je zřetelné, že dnešní generace seniorů (tedy především lidí od 70 let nahoru) 
patří ke generaci, která většinou těžce pracovala, strádala v období války i totalitního systému 
potřebuje systém péče a zabezpečení. Ukazuje to situaci mnoha rodin, které nejsou schopny se 
postarat o svého stárnoucího člena a neskutečně dlouhé pořadníky zájemců o pobyt v penzionech 
a domech seniorů nebo dokonce v léčebnách dlouhodobě nemocných, které mají k ideálu domova 
daleko. Mnohé seniorské skupiny jsou zatíženy řadou nemocí, například už dnes vzbuzují obavy 
senioři s diagnózou alzheimer d a demence.

Generační vztahy v bodech a otázkách, které si kladou odborníci
Zodpovědnost rodičů vůči dětem je zachovávána (za běžných okolností)
Zodpovědnost dětí vůči rodičům postrádá samozřejmost

28 Teorie stárnutí, demografi cké a ekonomické aspekty, psychologická a psychiatrická problematika seniorů, sociální a 
sociologické aspekty, sociálně patologické jevy, druhý životní program, senioři v rodině, interpersonální vztahy, problematiky 
umírání, sociální služby pro seniory, fenomén ovdovění, truchlení a poradenská pomoc
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Představa, že záležitosti seniorů spadají spíše do kompetence státu
Až 30% lidí u nás si myslí, že by stát měl v plné míře postarat o seniory
Budou mladší cítit povinnost péče vůči svým rodičům
Budou chtít fi nancovat péči svých rodičů na úkor sebe
Nedojde ke střetu mezi generaci v souvislosti s nárůstem seniorů ve společnosti (Stuart-
Hamilton, 1999)

Objevuje se nový problém společnosti pod názvem ageismus29. Otázkou zůstává, proč si stále 
výrazněji defi nujeme negativní projevy ve společnosti, jestli to spíše nenahrává k dalším střetům, 
než k hledání řešení. Sociální práce tedy přijímá početnou klientelu seniorů a vytváří nové 
mechanismy k jejímu zvládnutí. Nový sociální zákon již tolikrát zdůrazňovaný v textu přináší 
požadavek smysluplné aktivizace těchto skupin. Sociálně aktivizační služby pro seniory jsou 
upraveny zákonem č.108/2006 Sb. O sociálních službách (dále jen zákona) v §66 tohoto zákona 
a §31 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu defi nuje sociálně aktivizační služby jako ambulantní, 
případně terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním 
postižením ohroženým sociálním vyloučením. 

Sociálně aktivizační služby obsahují tyto základní činnosti a úkony:
Služby sociální prevence
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové 
aktivity;
Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob;
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování 
běžných záležitostí.

Zejména v prvních dvou bodech se nabízí zcela jednoznačná spolupráce s gerontagogikou, 
ale i se sociální pedagogikou, kde se aktivizace seniorů přibližuje spíše k oblasti prevence, 
k pedagogické volného času, k nejrůznějším terapiím souvisejícím se seniorskými skupinami 
(například s ergoterapií, reminiscencí, pet-terapií, preterapie, muzikoterapie, atd.), na které jsou 
spíše připravování pracovníci pedagogických oborů než oborů sociální práce.

29 Pojem ageismus[1] nemá český ekvivalent, jde o pojem odvozený z anglického slova age (stáří, věk). Termín byl poprvé 
použit v šedesátých letech 20.století R. Butlerem pro znevýhodňování na základě věku. Dnes tento pojem zahrnuje širší 
okruh problémů nejde jen o diskriminaci starých lidí, ale i o předsudky a negativní představy o stáří. Stáří je spojováno se 
stereotypy, které ztotožňují vyšší věk s negativními charakteristikami a nepřipouští charakteristiky pozitivní, prezentují staré 
lidi jako homogenní skupinu nemocných, nesoběstačných, málo výkonných jedinců.
Vidovićová (2008, s.113) sestavila defi nici: „Ageismus je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní 
nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu, manifestovaná skrze proces systematické, symbolické 
i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich 
příslušnosti k určité kohortě/generaci.“ Tato defi nice nás nutí k zamyšlení, vytvořili jsme si opravdu novou 
ideologii, nový sociálně patologický jev? Tošnerová (2002, s.7) uvádí odlišnost ageismu „...od jiných „ismů“, 
jako je rasismus, sexismus atd. Věková klasifi kace není statická, jednotlivec postupuje přes jednotlivé životní 
cykly, klasifi kace je charakterizována neustálou změnou, zatímco ostatní systémy jsou konstantní, např. rod, rasa.“ 
Zjednodušeně se dá říct, že ageismu se prostě jednou dožijeme, nestaneme se nikým jiným jen jednoduše zestárneme.
[1] Jako informační zdroj o problematice věkové diskriminace můžou sloužit internetové stránky: www.ageismus.cz
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S oblastí gerontagogiky, zejména ve vztahu k hodnotám se objevuje požadavek na dlouhodobou 
přípravu ke stáří, která má úzkou souvislost s celoživotním učením člověka.

Příprava na stáří podle Pacovského
Dlouhodobá příprava, probíhá po celý život, zahrnuje nejenom přípravu na zdraví způsob 
života, ale i výchovu ke kladným postojům ke stáří. 
Střednědobá (přelaďovací) příprava probíhá ve věku 40-60 let, soustřeďuje se na tři 
okruhy: zdravotnická příprava (ve smyslu zdravého životního stylu a preventivních opatření), 
psychologická příprava (zaměřit se na prevenci předčasného stárnutí a osvojit si zásady duševní 
hygieny) a oblast sociální (udržování sociálních kontaktů a rozvíjení zájmů). 
Krátkodobá (akutní) příprava na stárnutí začíná přibližně pět let před odchodem do důchodu 
a zaměřuje se především na hmotné zabezpečení a na optimální vstup do důchodu. 
Aktuální příprava, výchova k optimálnímu a smysluplnému využití volného času ve stáří 
a patřičné aktivitě.

Zajímavá je také preseniorská edukace, která předpokládá, že připravovat se na své stáří 
znamená přijímat nové informace a podněty, shromažďovat vědomosti o zdravém stárnutí a ty pak 
umět využít ke změně životního stylu. 

VI. 3 Kde se setkává andragogika a sociální práce?

Souvislosti provázání těchto dvou disciplín, na první pohled tak odlišných je spojeno jednak 
historickým kontextem, poněvadž rozvoj vzdělávání dospělých je tedy na rozdíl od státního školství 
spojen se sociálně-emancipačním hnutím různorodého charakteru, ale také s cílovými skupinami 
obou vědních oborů. Vzdělávání dospělých v dnešní podobě je důsledkem změn v následku 
francouzské a průmyslové revoluce, které obě teprve vytvořily technické, ekonomické, politické 
a ideové předpoklady jeho rozvoje. (Mužík, 1998)

Andragogika30 otvírá druhou vzdělávací šanci pro lidi bez vzdělání, kteří mají problémy se 
zaměstnavatelností a velmi často bývají příjemci nejrůznější sociální pomoci. Nabízí možnosti 
dalšího odborného vzdělání a zvyšování kvalifi kace, která se může podílet na zvýšení životních 
perspektiv jedince a naplňování jeho potenciálu. 

Další oblastí andragogiky je rozvoj schopností vyplňovat sociální role v rodině, sociálním 
životě, jako občan, atd., tedy rozvoj schopností, se kterými pracuje i sociální práce ve prospěch 
klienta. 

Objevuje se zde téma sociální péče týkající se zdravotní výchovy (kouření, AIDS) a individuální 
rozvoj jedince, zahrnující schopnost trávit hodnotně volný čas a rozvinout sociální solidarita ve 
společnosti. Vzdělávání dospělých význam pro reprodukci, stabilizaci nebo transformaci společnosti 
a vzdělávání dospělých může zvyšovat schopnost vidět svět novým způsobem a aktivně ho měnit. 
(Bočková, 2000)

Sociální práce v rámci svých služeb a metod hledá řešení pro situaci klienta a může ji nalézt 
v jeho rozvoji, v jeho vzdělávání a sebepoznání právě přes učení. Vzdělávání dospělých je proces, 

30 (Palán, 1997 – Výkladový slovník vzdělávání dospělých)
Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace 
a zabývající se její personalizací (podle autora znamená utváření a kultivace osobnosti), socializací a enkulturací.
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ve kterém se dospělý člověk aktivně, systematicky a kontinuálně učí za účelem změny znalostí, 
názorů, hodnot, schopností a dovedností (citace). Vzdělávání dospělých jako součást socializace, 
vzdělávání a výchova – obohacuje společnost a koriguje negativní vlivy (Mužík, 1999).

VII. Sociální práce ve vzdělávání pedagogických pracovníků

Se sociální prací se můžeme v prostředí vysokých škol setkávat jako s oborem, který vybavuje 
a připravuje sociální pracovníky, nebo se může jednat o předmět, případně specializaci v přípravě 
pedagogických pracovníků. Svoje opodstatnění má v tomto případě především ve vzdělávání 
sociálních pedagogů nebo speciálních pedagogů. 

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se sociální práce promítá pro vzdělávání 
sociální pedagogů jako samostatný předmět, ale také jako specializace u studentů kombinované 
formy bakalářského studia. Samostatný předmět, který je vyučován jak v bakalářském, tak 
v magisterském studiu nabízí ke studiu oblasti metod sociální práce, teorii i praxi. Zejména 
prezenční studenti mají možnost v rámci druhého ročníku propojit tento předmět se sociální praxí, 
která probíhá jak v průběhu třetího semestru v rámci jednotlivých týdnů, tak ve čtvrtém semestru, 
kde má podobu souvislé praxe. Právě oblast praxe pomáhá studentům pochopit náročnost profese 
a význam propojení teorie a výzkumu, který přináší do sociální práce nové postupy a fi lozofi e. 

Témata sociální práce se pak promítají do vědeckých prací studentů. O tato témata však projevují 
zájem i studenti jiných pedagogických oborů, kteří vyhledávají pracovníky z katedry sociální 
pedagogiky a zajímají se především o oblasti sociálně znevýhodněných skupin, sociálně vyloučené 
skupiny zejména v kontextu pedagogické práce. Někteří z nich se také zapojují do projektů katedry 
sociální pedagogiky31. Mají zájem o program doučování v sociálně znevýhodněných rodinách, 
o vedení aktivit a činností spojenými především s romskými dětmi a s dětmi migrujících cizinců. 
Zájem o tato témata vyplývá také ze zkušenosti studentů z předsudky a xenofobií ve společnosti, 
se kterou se setkávají i v pedagogické praxi.

Analýza výzkumného šetření realizovaného v rámci dotačních projektu MŠMT a Výzkumného 
záměru na PdF MU přináší postřehy pedagogů a studentů směrem romské populaci a současně se 
zabývají vztahem této menšiny a většinové společnosti.

Sociální práce se zaměřuje na cílové skupiny obyvatelstva, které se nacházejí ve složitých 
životních situacích, v mnohých ohledech se jedná o početné skupiny romského obyvatelstva. 
Témata sociální práce současně vymezují oblasti, které lze zkoumat z pohledu různých disciplín. 
Jiných atributů si bude všímat sociologie, psychologie nebo sociální pedagogika, která se mimo 
jiné ve svém obsahu soustřeďuje na sociálně znevýhodněné skupiny a mechanismy prevence 
a kompenzace. Málokteré téma budí tolik emocí jako téma soužití Romů a většiny, téma romské 
rodiny, romského dítěte, možné segregace, atd. Pokud se těmito tématy budou zabývat studenti 
pedagogických fakult ve výzkumech i v praxi, tak získají cenné zkušenosti, které budou promítat 
do své praxe. Do programu doučování v rodinách se registruje až sto studentů za semestr, evaluace 
doučování dokladuje, jak jsou studenti schopni vnímat situaci dítěte v kontextu společenských 
problémů a jak se v prostředí rodin zbavují vlastní předsudků

31 Viz. http://ped.muni.cz/wsocedu/kmv
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Výzkumná šetření studentů v oblasti sociální práce

Studenti završují svoje studium závěrečnou prací, bakalářskou a diplomovou. Důležitou součástí 
studia jsou výzkumná šetření a teoretická zpracovávání praktických poznatků do bakalářských, 
diplomových a disertačních prací. Již k dnešnímu datu registrujeme v rámci Katedry sociální 
pedagogiky a Kabinetu MU PdF MU řady kvalitních studentských vědeckých prací, jejichž význam 
není pro sociální pedagogiku i sociální práci zanedbatelný. Práce mají povětšinou teoreticko-
empirický charakter a ve svých tématech se zabývají oblastmi, které stojí v popředí zájmů obou 
disciplín. 

Příčiny dlouhodobých pobytů dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech, Přínos činnosti 
dobrovolníka na aktivizaci seniorů, Sociální asistence a poradenství jako terénní forma pomoci 
sociálně potřebným rodinám, Azylový dům s utajenou adresou jako jedna z forem sociální pomoci 
obětem domácího násilí, Past genderových stereotypů aneb postoj českých žen k tradičním hodnotám 
manželství a rodiny, Telefonické krizové intervence a její význam v kontextu sociální pomoci, Příčiny 
a prevence týrání a zneužívání dětí v ČR, Dobrovolnictví z pohledu pracovníků komunitního centra, 
Příčiny syndromu vyhoření z pohledu pracovníků agentur podporovaného zaměstnávání, Srovnání 
přístupu policistů a sociálních pracovníků k cizincům v zařízení pro zajištění cizinců, možné příčiny 
složitých životních situací mládeže a jejich řešení prostřednictvím metod sociální práce kurátorů pro 
mládež32,... Tyto a další názvy bakalářských a diplomových prací, které byly obhájeny v posledních 
letech, ukazují možnosti zkoumaní praxe i teorie sociální práce.

Studenti, kteří vstupují do zkoumané reality, přinášejí zajímavé informace, se kterými je možné 
dále pracovat. Některé studentské práce lze označit jako průkopnické a jejich analýza slouží 
jako podklad pro metodickou práci, pro samotnou praxi nebo pro nově vznikající teorii. Určitý 
rozdíl mezi přístupy k tématům lze spatřovat mezi studenty prezenčního a kombinovaného studia. 
Někteří studenti kombinovaného studia pracují ve specializovaných pracovištích a téma směřují 
ke konkrétní specifi cké oblasti, které se věnují. Rovněž mají větší přístup k informantům, kteří 
mohou být i jejich klienty. 

Doporučení směrem k tvorbě závěrečné práce

Studium reality prostřednictvím metodologie vyžaduje intenzivní a dlouhodobou pozornost 
výzkumníka. Práce, které vznikaly bez hlubší zainteresovanosti a v krátkém časovém horizontu, 
zbytečně devalvují dosavadní studium studenta. Kvalitní závěrečná práce, ať již bakalářská, 
diplomová nebo disertační potřebuje dlouhodobější studium zkoumané problematiky. Významná je 
rovněž osoba vedoucího práce, školitele nebo konzultanta, který vede a motivuje studenta. Zásadní 
je také studium a poctivý a dlouhodobý sběr dat. Pokud se nám podaří získat hutný výzkumný 
materiál, pak se samotná analýza pojímá jako téměř detektivní záležitost, kdy prostřednictvím 
metodologie odhalujeme skryté skutečnosti.

Sociální práce nabízí řadu oblastí pro výzkumné šetření, mnohé z nich jsou ještě neprobádané 
a čekají na výzkumníky z řad studentů, kterým zcela jistě nechybí tvořivost a nadšení. Vzhledem 
k stále složitější společenské situaci je zřetelné, že disciplíny jako je sociální práce nabývají na 
významu, neboť jejich cílové skupiny čekají na odborníky, kteří jim pomohou narovnávat jejich 
nelehké životní situace.

32 Názvy diplomových a bakalářských prací obhájených v letech 2006 až 2008 na PdF MU. Viz Informační systém MU, 
http://www.ped.muni.cz
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Metodologická část
VIII. Trendy sociální práce – analýza výzkumného šetření

Teorii sociální práce nelze vytvářet bez vědeckého bádání. Vzhledem k obrovskému rozvoji 
této disciplíny se nabízí řada témat, která lze zkoumat prostřednictvím kvalitativní i kvantitativní 
výzkumné strategie. Výsledky výzkumu se promítají do teorie a praxe. Důležité jsou zkušenosti 
sociálních pracovníků, kteří se dlouhodobě a úspěšně angažují nejen v oblasti sociální práce, ale 
i v oblasti sociální politiky. 

VIII. 1 Kvalitativní výzkumná strategie

Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumnou strategii. Téma a cíl výzkumu vzešly ze 
zkušenosti pedagogického pracovníka, který se zabývá sociální prací v kontextu teorie a praxe. 
Úkolem bylo „...prozkoumat určitý široce defi novaný jev a přinést o něm maximální množství 
informací.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 24). 

Jak uvádí Strauss a Corbinová (1999, s.11) některé zkoumané problémy se hodí spíše pro 
kvalitativní výzkum, například výzkum „který se snaží odhalit podstatu něčích zkušeností 
s určitým jevem...Kvalitativní metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou 
jevů, o nichž toho ještě moc nevíme. Mohou být také použity k získání nových neotřelých názorů 
na jevy, o nichž už něco víme.“ 

Kvalitativní výzkum využívá induktivní logiku, takže až po nasbírání dostatečného množství 
informací, začínáme pátrat po pravidelnostech v těchto informacích a přes konstrukci předběžných 
závěrů se snažíme dospět k formulování nové teorie nebo hypotézy. Strauss a Corbinová (1999, 
s.14) to v rámci zakotvené teorie charakterizují prolínáním shromažďování a analýzy údajů 
o zkoumaném jevu. Na začátku není teorie „začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať se 
vynoří to, co je v této oblasti významné.“

Podle Hendla (2005) můžeme kvalitativní výzkum označit, jako pružný typ výzkumu. Výzkumník 
na začátku výzkumu stanoví téma a základní výzkumné otázky. Otázky může v průběhu výzkumu, 
sběru a analýzy dat doplňovat a měnit. Tento přístup nám umožní reagovat na nové skutečnosti, 
které se v rámci výzkumu objevily a přináší nová, zajímavá data.

Ucelenou defi nici kvalitativního výzkumu uvádí (Švaříček, Šeďová 2007, s.17) „Kvalitativní 
výzkum je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní 
obraz těchto jevů založených na hlubokých datech a specifi ckém vztahu mezi badatelem 
a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí 
celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální 
realitu.“

Účastníci výzkumu sdělují svoje zkušenosti, názory, pocity a badatel se snaží zjistit nejenom 
co si, účastník o daném tématu myslí, ale i jak o něm přemýšlí a proč právě takovým způsobem, 
co formuje jeho postoje. Někdy nám přesné citace rozhovor mohou objasnit mnohém víc než 
kvantitativně redukovaná realita.

Při prvním průchodu daty se snaží badatel provést otevřené kódování. Nejprve analyzovaný 
text rozdělíme na jednotky, jednotkou může být slovo, sekvence slov, věta, odstavec a každé takto 
vzniklé jednotce přidělíme kód, tedy jméno nebo označení. Autoři publikace Strauss a Corbinová 
(1999) to nazývají konceptualizací, kdy určitým jednotkám přidělíme jména, která je budou 
reprezentovat. Kódy vzešlé „z otevřeného kódování, seskupujeme podle podobnosti nebo jiné 
vnitřní souvislosti. Začínáme budovat hierarchický systém – pod hlavičkou nově pojmenované 
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kategorie slučujeme pojmy – kódy, které se zdají příslušet ke stejnému jevu.“ (Šeďová, 2007) 
Proces otevřeného kódování odhaluje nejen kategorie, ale i jejich vlastnosti a dimenze. Strauss, 
Corbinová (1999, s.48) doporučují při rozvíjení kategorií nejprve začít s jejími vlastnostmi, 
a ty můžou být dále dimenzionalizovány (rozloženy na jednotlivé) dimenze. „Vlastnosti jsou 
charakteristiky nebo znaky kategorie a dimenze reprezentují umístění vlastností na nějaké škále.

Axiální kódování
Axiální kódování následuje po kódování otevřeném. Dle Strausse a Corbinové (1999) znovu 

a novým způsobem kompletujeme data a vytváříme vazby mezi kategoriemi a subkategoriemi. 
Vzniká tak kompaktní pohled na sledovaný jev. Pro propojení získaných údajů otevřeným 
kódováním jsem použila tzv. paradigmatický model, který vytvořil teoretický rámec (obr. č.1)

Obr. č.1: Základ axiálního kódování: kódovací paradigma (Hendl 2005)

Selektivní fází označujeme fázi, kdy je identifi kována klíčová centrální kategorie, která je na 
vyšší úrovni abstrakce systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Centrální kategorie, 
kostra příběhu slouží k formulování zakotvené teorie, která je ihned při formulaci zpětně ověřována 
původními daty. Základem pro toto kódování je kódování axiální, na základě kterého jsem získala 
určitý obraz o vztazích mezi kategoriemi.

Strauss a Corbinová (1999, str. 88) označují v selektivním kódování jednu velmi užitečnou 
metodu zpracování získaných dat. Tou je identifi kace příběhu, kdy si výzkumník v několika větách 
zodpoví otázky, co je na zkoumané oblasti překvapující, co je hlavním problémem.

Na základě paradigmatického modelu lze získat kostru analytického příběhu. Výsledky výzkumu 
byly popsány v závěrečné interpretaci selektivního kódování.

VIII. 2 Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo získat stanoviska odborníků k různým oblastem sociální práce. Výzkumná 
otázka tedy zní: Jak vnímáte sociální práci v kontextu změn, které přinesl její rozvoj v posledních 
letech? 

VIII. 3 Informanti

Mezi informanty z řad odborníků byli i pedagogičtí pracovníci, učitelé, kteří se ve své profesi 
setkávají s dětmi a rodinami, které řadíme k sociálně znevýhodněným. Rovněž však řeší agresivní 
chování dětí, předsudky, šikanu a další patologie, které se projevují ve školním prostředí. Z výzkumů 
vyplývá, že se sociální pracovníci učí spolupracovat se školou, ale záleží na jednotlivcích, kteří 

fenomén

kontext

kauzální podmínky následky 

intervenující podmínky strategie jednání 

kauzální podmínky fenomén

kontext 

intervenující podmínky strategie jednání

následky
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si uvědomují, že bez zainteresování všech zúčastněných nemusí být sociální práce efektivní. 
Příkladem může být, když má škola žáka s nějakým problémem, doporučí ho k vyšetření a po 
měsíci se žák vrací do školy, kde netuší, jaká je jeho diagnóza a jak s žákem vzhledem k jeho 
situaci pracovat. 

VIII. 4 Průběh analýzy
 
V průběhu analýzy se objevilo několik hledisek, které vymezily okruhy výzkumu. Daná hlediska 

pak otevřela prostor pro využití cenných informací, názorů a postojů, které v daném rozhovoru 
zazněly. Hlediska lze rozdělit a pojmenovat:

ČINNOST (NÁPLŇ, OBSAH) – co zahrnuje, oblasti sociální služby, jaká je pomoc, komu 
a jakým způsobem, sociální pracovník – kdo to je?

RIZIKA (NEBEZPEČÍ, KRIZE) – konkrétně ve společnosti, jaká hrozí a proč, v sociálních 
službách…, jak se projevuje krize… 

POTENCIÁL (POTŘEBY, TRENDY)– konkrétněji a výstižněji řečeno – jaká je budoucnost, 
která skupina bude využívat nejvíce sociálních služeb, z jakého důvodu a čím se vyznačuje… 

PŘÍLEŽITOSTI (PREVENCE) – co může nabídnout dalšího sociální služba, kde začít pracovat 
… co řešit a proč – co dělat, aby bylo méně sociálně potřebných ve společnosti … Jaké možnosti 
a schopnosti má sociální služba… v čem se mění, je přínosná…, co může ovlivnit sociální 
pracovník … V otevřeném kódování se z hlediska časového omezení uvádí a objevují pouze hlavní 
kategorie a k nim příslušné citace, které nějakým způsobem velmi jasně vystihují danou vlastnost 
té kategorie a její dimenzi.

Analýza výzkumu odhaluje oblasti, které odpovídají teoretickému obsahu disciplíny sociální 
práce. Současně však dílčí výsledky mohou přispět k dotváření a zpřesňování teorie.

VIII. 5 Fáze výzkumu

A Fáze: 
Zkoumání 

reality 
sociální práce 
– ohniskové 
skupiny se 
sociálními 
pracovníky 
– otevřené 
kódování

B Fáze: 
Studium zdrojů, 
trendy sociální 

práce

C Fáze: 
Rozhovory 
– otevřené 
kódování

sociální 
pracovníci 

(státní sektor)

aktivisté 
(dobrovolníci, 

studenti)

pedagogičtí 
pracovníci 
(učitelé, 
sociální 

pedagogové)

D. Fáze 
– analýza 
získaných 

dat, vytváření 
hledisek

Činnost 
(služby)

Rizika

Potenciál

Příležitost

Axiální 
kódování

E Fáze 
Selektivní 
kódování 
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VIII. 6 Kategorizace – otevřené kódování

Naformátovaná část
 

ČINNOST A NÁPLŇ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
STÁT, KLIENT, AZYLOVÉ DOMY, POSTIŽENÍ, RODINA, POSTIŽENÍ, SENIOŘI, 
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

STÁT Kategorie 1: „Stát má povinnost se o všechny tyto lidi postarat…“

1. Kategorie: „Stát má povinnost se o všechny tyto lidi postarat…“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

ZAMĚŘENÍ úzké
NOUZE vysoká
SPOLUÚČAST žádná
PODPORA velká

Sociální služby mají ZAMĚŘENÍ především na potřebné a sociálně znevýhodněné skupiny, 
které jsou defi novány ze zákona. 

„Dotace by měly být opravdu směřované tam do těch cílových skupin, těch lidí, kteří na ty 
fi nanční prostředky si z jakéhokoliv důvodu, z důvodu znevýhodnění něčeho, prostě opravdu 
nedošáhnou.“ (Cin/Že/1/10)

„Lidé, kteří jsou dobře situovaní, nemohou být příjemci v mnohých službách, které jsou dotované 
státem“ (Cin/Že/2/10)

„Pokud už si na to seženou peníze od nějakých jiných sponzorů, to už je něco jiného.“ (Cin/
Že/3)

„Takže jakoby možná přesně si neumím představit bohatého člověka jako vyloženě příjemce 
sociální služby, protože zase stát nabízí i jiné služby, které si může jakoby zaplatit on, na které on 
má, než aby to byla, protože všechny sociální služby jsou vlastně do určité míry dotované státem 
nebo z nějakých krajských úřadů nebo z nějakých, takže úplně přesně si to neumím představit, 
bohatého člověka jako příjemce sociální skupiny.“ (Cin/Že/5/10)

„Ten stát má povinnost se o všechny tyto lidi postarat, ty alkoholiky, co rozvrátili rodiny a ti co 
jsou prostě problematičtí a tak.“ (Cin/Ved/1/10)

„A primárně jde vlastně v té službě o to, aby se zachytil člověk v krizové situaci a pomohlo se 
mu, aby se odrazil od toho dna a případně aby se odeslal na navazující služby, které by mu mohly 
potom dále pomoci.“ (Cin/Mu/1)

„Protože ten azylový dům do jisté míry eliminuje další negativní jev, které by mohly vykořenit v  
situaci osoby bez přístřeší.“ (Cin/Mu/2)

Sociální znevýhodnění výrazně souvisí s NOUZÍ a nedostatkem. Odborníci vypovídají, že jejich 
klienti nemají prostředky na fi nancování služby a vyjadřují se také k situaci seniorů v ústavních 
zařízeních, kde by část fi nančních nákladů měly řešit děti a příbuzní seniorů, tak jako dříve měli 
vyživovací povinnost vůči dětem jejich rodiče. Výzkumná šetření dokládají, že až 30 obyvatel se 
domnívá, že o seniorskou populaci se musí postarat stát.

„Tady bych ještě poznamenal tu věc, že co se třeba týče služeb sociální prevence, takže veškeré 
ty služby jsou poskytovány klientům zdarma.“ (Cin/Mu/3)
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„Klient si prostě nemůže dovolit tu službu zaplatit. Byť by to byl nějaký minimální poplatek 
nebo paušál, ale opravdu není v silách toho klienta, aby tu službu nějakým způsobem si hradil.“ 
(Cin/Mu/4)

„Takže z toho důvodu mi taky připadá ne moc reálné, že by příjemce té služby byl klient nebo 
zájemce o službu, který by měl fi nanční prostředky, byť by to nebylo až tak moc, ale že by si to mohl 
dovolit zaplatit.“ (Cin/Mu/5)

„Nebo samozřejmě potom, pokud se bavíme o nějakém zámožném klientovi nebo klientovi, 
který prostě má dostatek nebo přehršel fi nančních prostředků, tak to si myslím, že už je asi de fakto 
úplně nemožné.“ (Cin/Mu/6)

„A nebo aspoň by měly podle mého názoru,a myslím se že tímto směrem by se měla vyvíjet 
i politika státu, když třeba budu mluvit konkrétně o domovech, třeba pro seniory, že by vlastně 
měla být i ta vyživovací povinnost dětí vůči rodičům. Napřed mají rodiče vůči dětem.“ (Cin/Že/6)

Sociální pracovníci hovoří o SPOLUÚČASTI klientů, aby neměli pocit, že je vše zdarma. 
Vyjadřují se k zákonu, který neumožňuje zjišťovat příjmy klientů, odlišná situace je pouze 
u pobytových služeb.

„Ale aby tam byla fi nanční spoluúčast klientů.“ (Cin/Že/7/10)
„Že to není všechno automaticky zdarma.“ (Cin/Že/8/10)
„Takže toto si myslím, že by byla cesta.“ (Cin/Že/9/10)
„Jenže zákon, mimo pobytových služeb zatím ani neumožňuje, chtít po uživatelích vědět, jaké 

mají příjmy, takže by to bylo asi komplikované.“ (Cin/Že/10/10)
„Potom do praxe by se to muselo jakoby dořešit.“ (Cin/Že/11/10)
„Nebylo by to tak jednoduché, aby on přiznal nějaký příjmy.“ (Cin/Že/12/10)
„Dneska se to může vyžadovat podle zákona pouze u pobytových služeb.“ (Cin/Že/13/10)
„A u těch, kteří řeknou, že na celou výši úhrady nemají, tak ti jsou jako povinni doložit veškeré 

své příjmy, jinak to nemůžeš chtít ani po těch ostatních u pobytových služeb.“ (Cin/Že/14/10)
„A pokud by to byla taková osoba, tak se spoluúčastí nebo pokud by si to zaplatila, tak proč 

ne?“ (Cin/Že/15/10)
„Odborníci a pracovníci na sociální práci by pracovali s jeho spoluúčastí.“ (Cin/Že/16/10)
„Třeba lidi, kteří se rozhodli být bezdomovci a nějakým způsobem se chovají, jestli by i k nim 

měla směřovat nějaká fi nanční pomoc.“ (Cin/Ved/2/10)
„Když si vezmeš, tak i to zdravotnictví a všecko, kdyby mělo řešit.., alkoholici, kolik z nich má 

invalidní důchody.“ (Cin/Že/18/10)
„A stát jim vlastně péči platí.“ (Cin/Že/1/109)

Sociální pracovníci se vyjadřují směrem k významu PODPORY, vyjadřují určitou skepsi k tomu, 
že náš stát se v některých ohledech chová až příliš sociálně a někdy se pomoc může jevit jako 
bezpředmětná. Na druhou stranu vyzvedávají specifi cké potřeby jednotlivých cílových skupin, 
které jsou přesně vymezeny a tím umožňují efektivnější nakládání s fi nančními prostředky.

„Ze zákona platí. Zákon o sociálních službách platí tři roky.“ (Cin/Že/20/10)
„Ale potom když vím, že na to doplácí stát, protože oni na ty platby nemají a rodina na to 

nepřispívá nic, tak si myslím, že to v pořádku není.“ (Cin/Že/21/10)
„Co třeba chybí na ten doplatek. Takže toto si myslím, že my jsme jako stát velice sociálně až 

jako by příliš.“ (Cin/Že/22/10)
„Já si myslím, že ty cílové skupiny jsou opravdu taxativně všechny vyjmenované, takže podle 

mě to vzešlo z potřebnosti, protože každá ta cílová skupina je svým způsobem trochu jiná.“ (Cin/
Mu/7/10)

„Takže myslím si, že je potřeba podporovat všechny cílové skupiny.“ (Cin/Mu/8/10)
„Nicméně někdy ta pomoc může být prostě bezpředmětná.“ (Cin/Mu/9/10)
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„Myslím to tak, že třeba ten klient nebo ten zájemce o tu službu ji vůbec nechce využít nebo 
tu službu využije a pak se zas vrátí do těch zajetých kolejí, z kterých ho ta služba dostala.“ (Cin/
Mu/10)

„Já bych jako nevylučovala žádný ty lidi z toho, že by nemohli být příjemci té sociální služby, 
ale pokud tedy mluvíme o těch, že nějakým fi nančním, materiálním zázemím jsou vybavení, tak aby 
se na tom alespoň spolupodíleli.“ (Cin/Že/23)

„Protože hodně těch sociálních služeb je poskytováno zdarma, pokud to nejsou třeba pobytové 
služby a vlastně to dotuje všechno stát. Pokud ta osoba z jakéhokoliv důvodu je v krizi, tak ať je ji 
pomoženo, i třeba tou sociální službou.“ (Cin/Že/24)

STÁT Kategorie 1: „bez peněz ty sociální služby dnes nezabezpečíme…“

1. Kategorie: „bez peněz ty sociální služby dneska nezabezpečíme…“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

PLÁNOVÁNÍ důležité
FINANCE nutné
LEGISLATIVA kvalitní

Odborníci dále hovoří o významu PLÁNOVÁNÍ konkrétních služeb v konkrétním městě. Tyto 
služby musí vycházet z místních potřeb. Je zde oceňována práce ministerstva práce a sociálních věcí 
a zejména Zákon o sociálních službách 108. Výrazně zde opět zazníval požadavek na FINANCE 
a propracovanou LEGISLATIVU.

„Protože v rámci komunitního plánování obce nebo města, chci dotáhnout co nejvíc sociálních 
služeb do města a jsem ráda, že opravdu ministerstvo práce a sociálních věcí nastavilo, protože on 
je ten garant na tady ty sociální služby plánování přes kraje a dotace.“ (Cin/SPB/0/10)

„Což je důležité. Protože bez peněz ty sociální služby dneska nezabezpečíme.“ (Cin/SPB/1/10)
„Takže jsem ráda, že konečně je zákon 108. Nikdy nebyl zákon o sociálních službách, vždycky 

to byl takový zákon, buď ta 100, 114.“ (Cin/SPB/2/10)
„Ale pak na to navázala nějaká vyhláška, ale teď už aspoň máme jeden celistvý zákon, který 

tvoří tu podstatu.“ (Cin/SPB/3/10)

AZYLOVÉ DOMY Kategorie 2: Muži a ženy bez přístřeší“

2. Kategorie: „Muži a ženy bez přístřeší“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

PLATBA nutná
MOŽNOST úměrná
SKUPINA konkrétní

Informanti hovořili o povinnosti PLATEB v případě lidí bez přístřeší, samozřejmě jsou úměrné 
konkrétní skupině. Spoluúčast je nutná a má napomoci aktivizace těchto vyloučených skupin.

„Tak tam je vlastně povinnost toho klienta, aby si tu službu uhradil.“ (Cin/Mu/11/10)
„Tam samozřejmě k úhradě těch služeb nějakým způsobem dochází už nyní.“ (Cin/Mu/12/10)

MOŽNOSTI odpovídají situaci lidí, kteří patří k deklasovaným SKUPINÁM, které nemají 
vzhledem ke své životní situaci vytvořenou odpovídající sociální síť a azylové domy jim nabízí 
základní podmínky bydlení a živobytí, včetně aktivizační programů, které jim mohou napomoci 
k návratu do původního života.
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„To znamená, že platí nějakou prostě částku, která je samozřejmě úměrná jeho možnostem, 
protože jsou to často lidé nezaměstnaní a pobírají podporu v nezaměstnanosti a nebo také (a to 
bych řekl, že je převažující skupina), lidé nebo klienti na sociálních dávkách a víme, že sociální 
dávky nejsou až tak vysoké.“ (Cin/Mu/13/10)

„Samozřejmě co se týká lidí bez domova, tak tam vlastně ta služba se jim, teďka mluvím 
konkrétně o azylových domech, ať jsou to azylové domy pro matky nebo ženy v tísni, pro muže, 
jakékoliv.“ (Cin/Mu/14/10)

AZYLOVÉ DOMY Kategorie 2: „bez přístřeší, jsou teď v ubytovnách a mají své zaměstnání“

2. Kategorie: „bez přístřeší, jsou teď v ubytovnách a mají své zaměstnání“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

ORGANIZACE zásadní
PROJEKTY nutné
SPOLUPRÁCE častá

NEZISKOVÉ ORGANIZACE mají velký význam pro řešení sociálních problémů, sociální 
pracovníci ze státního sektoru uznávají jejich nasazení, platí i pro řešení situace lidí bez přístřeší, 
kterou řeší nejrůznější projekty.

„To znamená, že se dostali mimo domov, tak jsme začali řešit i tuto problematiku, a řešili jsme 
ji tím způsobem, já teda nedám dopustit na neziskové organizace.“ (Cin/SPB/10)

„Protože ty to chtějí dělat a umíme si šáhnout na projekty. Jsme jim nápomocní.“ (Cin/
SPB/11/10)

„Takže s charitou jsme tyto lidi oslovovali, napasovali na ně projekty, to znamená sociální 
programy.“ (Cin/SPB/12/10)

SPOLUPRÁCE všech subjektů je nezbytná, pokud má být pomoc efektivní. Informanti uvádějí, 
že dříve to nebylo běžné, aby spolupracovat státní a neziskový sektor.

„Začalo se s nimi pracovat, nebo se s nimi pracuje, a motivují se tak, aby byli v azylových 
domech, nebo si našli nějaké zaměstnání, charita i my, jako kurátoři jsme jim nápomocni v hledání 
zaměstnání, chodíme s nimi, vyřizujeme s nimi všechny doklady.“ (Cin/SPB/13)

„Toto dřív taky nebylo. To jsme taky rádi, že je to běžná situace u všech neziskovek nebo na 
úřadech.“ (Cin/SPB/14)

„Že jsou nápomocni těmto lidem.“ (Cin/SPB/15)
„A spousta našich bezdomovců, jak se říká, bez přístřeší, jsou teď v ubytovnách a mají své 

zaměstnání.“ (Cin/SPB/16)

AZYLOVÉ DOMY Kategorie 2: „Takže jsou to ti sociálně nejslabší, ti co jsou sociálně 
nejníže“

2. Kategorie: „Takže jsou to ti sociálně nejslabší, ti co jsou sociálně nejníže.“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

časové rozpětí rozhodující
garance častá
kvalita stagnující
nefunkčnost častá
odpad časté
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pomoc velká
potřeba nízká
problém velký
příležitost nutná
role rozhodující
trestní minulost častá
vazba malá
vztah zřídka
zájem důležitý
zakotvení rozhodující
zodpovědnost důležitá

Vlastnost kategorie ĆASOVÉ ROZPĚTÍ je velmi určující pro práci s klientem. Je rozdíl, pokud 
žije klient na ulicí více let nebo pokud se jedná o člověka, který se ocitl na ulici teprve v nedávné 
době. Lidé bez přístřeší, kteří žijí dlouhodobě v provizoriu se pak hůře aktivizují.

„A pak je skupina bezdomovců, kteří jsou na ulici třeba patnáct let, jo já nedokážu přesně říct.“ 
(Cin/SOK/13)

„Jakoby co má společného devatenáctiletý kluk, kterého propustili z výchovného ústavu 
s nějakým šedesátiletým bezdomovcem?“ (Cin/SOK/14)

„Mají třeba společného to, že nemají, kde bydlet. Ale to je třeba všechno.“ (Cin/SOK/15) 

Další vlastností kategorie je GARANCE A KVALITA péče, z výzkumu vyplývá, že se péče 
nezměnila, snad spíše v přístupu ke klientovi. 

„A my jsme jí garantovali, že třeba půl roku bude moct bydlet u nás na azylu, a pak si najde 
nějaký pro matky s dětmi.“ (Cin/SOK/16)

„Tak se zeptám, zkvalitnila se tady péče pro lidi bez přístřeší? “ (Cin/PDA/3)
„Myslím si, že ne. Myslím si, že není horší, ale není ani lepší. To je můj názor.“ (Cin/SOK/17)

V kategorii se objevuje vlastnost NEFUNKČNOST, zejména ve vztahu k rodinnému prostředí. 
Pokud člověk nemá kolem sebe sociální síť a žije v konfl iktech a osamění, pak se může stát 
člověkem se sociálním vyloučením. Tito lidé pak bývají označování i profesionály jako ODPAD 
sociální práce.

„Ale my vlastně zkoušíme, a to je jeden z důvodů vyhoření, zkoušíme si dělat i nějaké výzkumy, 
statistiky, popřípadě nějakou analýzu spisové dokumentace, a z toho nám právě vychází, že ta 
nefunkčnost toho rodinného zázemí, osamělost, konfl ikty v partnerském soužití právě často 
oslabují člověka a dělají ho jakoby zranitelnějším, ve vztahu k tomu sociálnímu vyloučení. Takže 
to si myslím, většina lidí těchhle to už má ztracenou.“ (Cin/SOK/18)

„Takže jsou to ti sociálně nejslabší, ti co jsou sociálně nejníže.“ (Cin/SOK/19)
„Někteří kolegové říkají, že jsme jako kdyby takový odpadní koš sociálky.“ (Cin/SOK/20)
„Vlastně to nejhorší se posílá k nám, co už se kterými lidmi už nikdo nechce pracovat.“ (Cin/

SOK/21)

Vlastnost POMOC umocněna dimenzionálním rozsahem nutná. Výsledky analýzy hovoří 
o významu pomoci směrem ke klientkách, které se nacházejí ve složitých životních situacích. 

„Klientky žijí s dětmi a potřebují pomoc. (Cin/PDA/4)
„Jedna je u nás v azylovém zařízení, a dvě klientky bydlí někde v podnájmech.“ (Cin/SOK/22)
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„A ta třetí, ta co je v tom azylovém zařízení tak ta je asi těhotná a má domluvený domov pro 
matky s dětmi.“ (Cin/SOK/23)

„Jo a ona začala pak sama mít zájem o to, a to dítě se jí vrátilo do péče a my jsme se snažili, 
nebo já a kolegové jsme se jí snažili v tom pomoct.“ (Cin/SOK/24) 

Někteří klienti pomoc jakoby nepotřebují, nemají potřebu intervence sociálního pracovníka 
a přijdou si pouze pro fi nanční dávku, na kterou mají nárok.

„Ale pak k nám chodí jakoby lidé z výkonu trestu, kteří třeba vůbec naši pomoc nepotřebují.“ 
(Cin/SOK/25)

„Kteří k nám jdou z toho důvodu, že po nás chtějí tisíc korun, dávku, kterou jim můžeme dát.“ 
(Cin/SOK/26). 

PROBLÉMY, se  kterými se potýkají klienti jsou velké a jejich řešení je velmi náročné.
„A teď je u nás, na tom našem azylovém zařízení, a de facto nemá kam jít.“ (Cin/SOK/27)
„Teď se jim nedávno narodilo to dítě, ale u ní mám podezření, tam v minulosti byly drogy, a ona 

měla druha závislého na drogách, sama drogy brala.“ (Cin/SOK/28)
„A já si jako nejsem jistý, že to prostředí, ve kterém se ona pohybuje, není úplně nezávadové.“ 

(Cin/SOK/29) 

Příležitost je velmi významnou vlastní kategorie, pokud klienti dostanou PŘÍLEŽITOST, 
znamená to pro ně naději, jak pokračovat dál, stejný význam má vlastnost ROLE s dimenzionálním 
rozsahem důležitá.

„Ale tam se zachovala vedoucí oddělení tím, že řekla dobře, dávky vám nedáme, ale dostanete 
od nás práci, budete uklízet.“ (Cin/SOK/30)

„A u té jedné bych řekl, že tam sehrál důležitou roli ten náš azylový dům, aby jí to dítě dali do 
péče.“ (Cin/SOK/31) 

Řada klientů patřících k sociálně vyloučeným má trestnou minulost. Buď je to tak, že končí na 
ulici, protože mají za sebou TRESTNOU MINULOST, nebo v důsledku života na ulici se mohou 
ocitnout ve vězení. 

„Já bych řekl, že ta skupina je právě různorodá, protože něco jiného je člověk bez domova, on 
může mít trestní minulost.“ (Cin/SOK/32)

„Takhle, může být člověk, který je na ulici a v důsledku toho se ocitne ve vězení.“ (Cin/
SOK/33)

„Protože něco ukradl, neplatil alimenty, vzal si nějakou půjčku, fungoval jako bílý kůň a tak 
dál.“ (Cin/SOK/34)

„Zároveň jsou lidi, kteří mají bohatou trestní minulost, a v důsledku toho oni skončili na ulici.“ 
(Cin/SOK/35)

„Jo jakoby nikdo jim neplatil nájem, oni opustili výkon testu s dluhy a skončili na ulici.“ (Cin/
SOK/36) 

Klienti se sociálním vyloučením mají velmi zřídka VAZBY na rodinné příslušníky, přátele. 
Jejich sociální síť je velmi nedostatečná. 

„Mají vůbec oni nějaké svoje sociální sítě? Mají třeba přátele z dětství? Nebo někoho 
příbuzného?“ (Cin/PDA/5)

„To byla moje první otázka, nebo jedna z prvních, když jsem nastupoval, tak jsem se ptal, jestli 
my v té sociální práci se snažíme tady tyto lidi nějak kontaktovat.“ (Cin/SOK/37)

„Ale pravda je taková, že ve většině případů tady ty vazby jsou ztracené.“ (Cin/SOK/38)
„Nebo tam nikdy pořádně nebyly. Jsou výjimky, samozřejmě.“ (Cin/SOK/39)
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„Třeba měli jsme tam jednu klientku, pro kterou si přijely na azylový dům její děti.“ (Cin/
SOK/40)

„Normálně prostě střední vrstva, klientka skončila na ulici, bych řekl z takových nějakých 
důvodů hrdosti.“ (Cin/SOK/41)

„Nechtěla se vrátit, ona pocházela z Kyjova, a nechtěla se bránit.“ (Cin/SOK/42)
„A její děti se dozvěděli, že je v Brně na ulici a přijeli si pro ni.“ (Cin/SOK/43)
„Ale to byl výjimečný případ.“ (Cin/SOK/44)
„Většinou ty neformální vazby jsou jakoby narušené nebo nikdy nebyly jako ty přirozené. Jako 

přátelé, rodina.“ (Cin/SOK/45) 

Rovněž VZTAHY mezi lidmi bez přístřeší, ohrožené sociálním vyloučením bývají narušené. 
„Občas se vytvoří nějaký přátelský vztah v té komunitě těch bezdomovců. To určitě.“ (Cin/

SOK/46)
„Já jsem třeba slyšel i takový příběh, jsou u nás bratři, a ten jeden z nich umřel a ten druhý 

když se to dozvěděl, tak z toho byl smutný, že brácha umřel.“ (Cin/SOK/47)
„Ale pak si vzpomněl, že brácha měl mobil, takže on v tom hned viděl, že on, když umřel, tak by 

mohl mít ten jeho mobil.“ (Cin/SOK/48)
„Neříkám, že je to u všech.“ (Cin/SOK/49)
„Mám jednoho klienta, který teď umírá na rakovinu, a má fakt bych řekl kamaráda, z řad našich 

klientů, který za ním jezdil do nemocnice, a třeba vyřizoval za něj věci, když byl v nemocnici, že mu 
něco odnesl.“ (Cin/SOK/50)

„Takže někdy se tam vytvoří nějaké přátelské vztahy v té komunitě těch bezdomovců.“ (Cin/
SOK/51)

Mezi další vlastnosti patří ZÁJEM, ZAKOTVENÍ A ZODPOVĚDNOST, všechny jsou 
rozhodující a důležité pro život klientů a případně jejich dětí.

„A ona začala uklízet, prostě ty veřejně prospěšné práce, pro úřad městské části, a postupně 
bych řekl, protože znám celou její rodinu, že začala být jakoby zodpovědnější a to dítě se jí narodilo, 
ještě když byla v tom dětském domově.“ (Cin/SOK/52)

„A podařilo se to, a teď má už druhé dítě, s tím svým druhem, kterého potkala právě u nás 
na azylu, který má dvě děti svoje, o které se ta jeho partnerka bývalá, družka nestará.“ (Cin/
SOK/53)

„A ten třetí případ, to je klientka, která byla propuštěna z výkonu trestu, tam ten vztah nějaký 
bych řekl, že se podařilo taky vytvořit, žije s nějakým partnerem.“ (Cin/SOK/54)

„Ale to riziko, že v tom jsou nějaké závadové věci, tak to je u té třetí klientky. Ale určitě je to 
lepší, než abych volal někam na sociálku, ať tam udělají šťáru a ty děti odeberou.“ (Cin/SOK/55)

„Ona to byla hodně její zásluha, ona začala pracovat, jo v devatenácti, dvaceti, jakoby.“ (Cin/
SOK/56)

„Začala být zodpovědná, na to neprošla nějakým výchovným ústavem, ale že jo, sociálka by jí 
to dítě nevrátila, pokud by neměla kdy bydlet.“ (Cin/SOK/57)

KLIENT Kategorie 3: „Klient – záchrana nikoli pomoc...“

3. Kategorie: „KLIENT – Záchrana nikoli pomoc...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

PORADENSTVÍ časté
DEFINICE POMOCI důležitá
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PORADENSTVÍ je v sociální práci velmi časté, zejména sociální poradenství, které pomůže 
klientovi zorientovat se ve vlastní situaci.

„Mezi tyto služby se u nás řadí krizová pomoc, kterou poskytujeme v současné době pouze 
ambulantně, kde vlastně jde o takové sociální poradenství, doprovod klienta na úřady, komunikace 
třeba s dalšími navazujícími odborníky a institucemi, případně organizacemi.“ (Cin/Mu/15/10)

DEFINICE POMOCI je velmi důležitá a v sociální službě nejde o pomoc, ale o potřebu pomoci 
tak, aby si člověk dokázal pomoci sám.

„Protože já myslím, že základ v těch sociálních službách je aby to nebylo chápané, že jim pořád 
jenom pomáháme.“ (Cin/Že/25/10)

„Ale de fakto sociální služby jsou o tom, že člověk najednou teď potřebuje sociální službu.“ 
(Cin/Že/26/10)

„Že sociální služba je takový ten polštář měkký, do kterého by měl ten člověk spadnout a tam 
pomoct.“ (Cin/Že/27/10)

KLIENT Kategorie 3: „Klient – veškerá cílová skupina...“

2. Kategorie: „KLIENT – veškerá cílová skupina...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah
POTŘEBY různé

POTŘEBY klientů jsou velmi různé, jsou období, kdy přibývá klientely, která je velmi rozmanitá, 
od seniorů, po skupiny mladých a v podstatě se jedná o náročnou práci, kdy se nějaký problém 
vyřeší a nastupuje další. 

„U mě je to jak na houpačce. Někdy je to dobrý.“ (Cin/SPB/4/10)
„U některých třeba u mladých, to říkám: Tak to je fajn, nemáme žádné problémy, teď se i snad 

vyskytlo.“ (Cin/SPB/5/10)
„A najednou během měsíce se roztrhne pytel, jak tomu říkám.“ (Cin/SPB/6/10)
„Ale já vidím, ve všech skupinách. Proto říkám tomu „na houpačce“.“ (Cin/SPB/7/10)
„Když se něco uhasí jinde, vzplápolá ohýnek někde jinde. Jsou to senioři, protože i seniorům 

pomáhám, protože to je všechno naše práce, sociální služby, v rámci sociální práce, tak to je 
všechno, veškerá cílová skupina.“ (Cin/SPB/8/10)

KLIENT Kategorie 3: „ Lidé z výkonu trestu, bezdomovci, alkoholici, závislí lidé“

3. Kategorie: „Lidé z výkonu trestu, bezdomovci, alkoholici, závislí lidé.“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

intervence častá
nemajetní rozhodující
patologie velká
pomoc potřebná
účelovost častá
vztah neprojevený
zvládnutí situace důležité

INTERVENCE do situace klienta se sociálním vyloučením je častá, ale u mnohých jedinců, 
kteří žijí na ulicích není zas tak podstatná. Mnozí z nich ji odmítají.

„A tam jde třeba jen to, že já tomu člověku napíšu poukaz na koupání.“ (Cin/SOK/1)
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„Nebo mu napíšu noclehárnu.“ (Cin/SOK/2)
„U těch lidí, co jsou na ulici, tam bych řekl, že člověk zmírní jakoby tu potíž, pomůžeš a ta jeho 

intervence není tak podstatná.“ (Cin/SOK/3)

Mnozí lidé jsou NEMAJETNÍ, ale snaží se o udržení domova. Vlastnost nemajetní má 
dimenzionální rozsah rozhodující. 

„Protože spousta lidí je jakoby chudých, ale nejsou to lidi bez přístřeší.“ (Cin/PDA/1)
„Vždycky se nějak udrží. Teď je to pro ně těžší.“ (Cin/PDA/2)
Mezi klienty sociálních kurátorů patří lidé se ZÁVISLOSTÍ, nejčastěji se jedná o alkoholismus 

nebo gamblerství. 
„Občas k nám přijdou jiné cílové skupiny, jako třeba ti závislí, a tam se to taky prolíná, že 

hodně těch propuštěných má závislost, nebo lidi bez domova.“ (Cin/SOK/4)
„Lidé z výkonu trestu, bezdomovci, alkoholici, závislí lidé.“ (Cin/SOK/5)
„Tam je hlavně alkoholismu nebo automaty.“ (Cin/SOK/6)

POMOC klientům je velmi důležitá, může mít různou potřebu podle situace klienta.
„Jsou to lidé bez domova, někdy drogově závislí, někdy s nějako trestnou minulostí, a vesměs to 

jsou lidé, kteří potřebují pomoc.“ (Cin/SOK/7)
„Jo, tam jde jen o nějakou vnější pomoc, kdy já mu dám nějakou službu, třeba z toho důvodu, 

že se mi nepodařilo zatím ten vztah vytvořit, anebo z toho důvodu, že ten člověk já už na ulici 
třeba patnáct let, je zdevastovaný, a opravdu jediná moje ambice může být, aby měl nové doklady, 
aby měl vyřízené dávky a aby třeba v noci měl kde spát, v zimě měl nějakou noclehárnu.“ (Cin/
SOK/8)

Vlastnost ÚČELOVOST má dimenzionální rozsah častá, většina lidí přijde žádat o pomoc, ale 
v podstatě jde pouze o získání fi nancí, místo o změnu životního stylu.

„Protože většina lidí, která k nám jde, tu pomoc využívá účelově, oni třeba přijdou, že chtějí 
peníze.“ (Cin/SOK/9)

S některými klienty je složité vytvořit si VZTAH. K sociálnímu pracovníkovi chodí pouze jako 
klienti, bez výraznějších vazeb.

„Nebo potom ta další skupina, která za mnou chodí jako klienti, ale se kterými ten vztah 
vytvořený nemám.“ (Cin/SOK/10)

Pro změnu života je velmi důležité ZVLÁDNUTÍ SITUACE, ve které se lidé postižení sociálním 
vyloučením nacházejí.

„Nakonec si teda u nás našla i partnera, a s tak si našla podnájem a dohromady mají těch dětí 
tři nebo čtyři, protože ten partner má taky nějaké děti.“ (Cin/SOK/11)

„Má je ve své péči, a nějak to prostě zvládají.“ (Cin/SOK/12)

RODINA Kategorie 4: „Sociálně aktivizační služba “

4. Kategorie: „Sociálně aktivizační služba – rodiny“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

NÁPLŇ velká
SOBĚSTAČNOST zásadní
POKROČILOST nízká
KONTAKT úzký
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Informanti se vyjadřují k potřebám komplexních služeb směrem k rodinám, kde je velká 
NÁPLŇ těchto služeb, které mají sociálně aktivizační charakter. 

„Ať je to prostě doučování, jo, ať je to trávení volného času, volnočasové aktivity, zajišťují 
vlastně ti pracovníci i doprovod do těch škol.“ (Cin/Mu/16)

„Co se týká další služby sociální pomoci, je to sociální prevence, tak ta je zaměřena na rodiny 
s dětmi, jsou to především sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, převažující skupina jsou 
romské rodiny s dětmi, i když nejsou to jen romské rodiny.“ (Cin/Mu/17/10)

Důležité je naučit rodiny SOBĚSTAČNOSTI, aby zvládly základní činnosti v rodině, aby se 
rodiče postarali se o dítě, posílali ho do školy, připravovali se s ním na vyučování a vytvořili dítěti 
studijní perspektivu. Tato situace se týká jak romských rodin, které jako klienti převažují, tak rodin 
z většinové populace.

„A v této práci jde primárně o to, aby se rodiče vlastně naučili takové té základní soběstačnosti,“ 
(Cin/Mu/1/108)

„aby zvládli takové ty základní činnosti, co se týče chodu domácnosti, aby se prostě o to dítě 
uměli postarat, aby uměli s dítětem účelně využít volný čas, aby uměli s dítětem napsat domácí 
úkoly, aby pro ně by bylo důležitý dítě posílat do školy ať mateřské, základní nebo potom nějaké 
navazující další středoškolské studium.“ (Cin/Mu/19/10)

Informanti spatřují POKROČILOST rodin, které prošly sociálně aktivizačními službami. 
Výsledky jsou evidentní, důležitý je KONTAKT s rodinou, služba je zaměřená především na toho 
rodiče, aby se naučil pracovat s dítětem. 

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – tuto službu v rámci naší organizace 
poskytujeme zhruba asi čtvrt roku, takže je to víceméně v začátcích, ale jako vidíme už fakt 
takový hmatatelný, prostě, hmatatelný důvody, jo, proč to má význam a proč vlastně se touto 
cílovou skupinou zabývat a proč této cílové skupině pomáhat.“ (Cin/Mu/20/10)

„Smlouva se vlastně uzavírá s tím rodičem toho dítěte, protože primárně ta služba je zaměřena 
na toho rodiče, aby vlastně ten rodič se naučil těm základním dovednostem, aby zvládal tu péči 
o to dítě, ale samozřejmě se pracuje i s těmi dětmi.“ (Cin/Mu/21)

RODINA Kategorie 4: „…dělaly se pohovory a zjišťovala se příčina“

4. Kategorie: „ dělaly se pohovory a zjišťovala se příčina“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

SPOLUPRÁCE nutná
KOMUNIKACE častá

 
Další kategorie spojená s rodinou hovoří o významu SPOLUPRÁCE a KOMUNIKACE 

v aktivizačních službách, které začaly spoluprací s rodinami a sociálním pracovníkem, na počátku 
byly pohovory a dnes se jedná o rodinné terapie.

„A ne jenom ten učitel, ale i ten jeho partner, jako kurátor pro mládež, a to jestliže rodič a dítě, 
se do toho museli zapojit.“ (Cin/SPB/17/10)

„A tam se dělaly pohovory a zjišťovala se příčina, do dneška je děláme, rodinné terapie.“ (Cin/
SPB/18/10)
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POSTIŽENÝ Kategorie 5: „Šance vyjít do normálního života“

5. Kategorie: „Šance vyjít do normálního života“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

REŽIM přeměněn
TRANSFORMACE velká
SOCIÁLNÍ ASPEKT důležitý
NABÍDKA SLUŽEB rozsáhlá
VYUŽITÍ SLUŽEB vysoké

V této kategorii vztahující se ke změnám sociální práce směrem k lidem s postižením, se výrazně 
objevuje vlastnost REŽIM, který byl však PŘEMĚNĚN v kontextu vývoje sociální práce u nás. 
Dřívější situace v ústavních zařízeních, kde působil převážně zdravotnický personál se výrazně 
změnila.

„A tehdejší ústavy sociální péče byly vedle toho, se sociálními službami to mělo velmi málo co 
společného, spíš to byla taková zdravotnická zařízení, bych řekla, protože převažovali zdravotničtí 
pracovníci, nejenom střední zdravotnický personál, ale i pomocný zdravotní personál. I ten režim 
odpovídal hodně tomu zdravotnickému.“ (Cin/Že/28/10)

„Té sociální práce se tam moc s těmi uživateli nedělalo, důležité bylo, aby byli nakrmeni, aby 
byly krásně ustlané postele, aby měli rozdané léky- to byl takový hlavní smysl toho a jinak se 
jakoby vůbec nedbalo na to, ani na tu práci další rozvoj těch lidí s mentálním postižením, natož na 
nějaké trávení volného času.“ (Cin/Že/29/10)

„To nebylo žádným hlavním předmětem, spíš okrajově a spíš pokud se jim někdo věnoval, tak 
to byli nějací jednotlivci, zaměstnanci a nebo tak nějak.“ (Cin/Že/30/10)

Sociální práce prodělala velký vývoj, TRANSFORMACE změnila přístup ke klientům a ve 
velké míře se tyto změny projevily právě v péči a vzdělávání lidí s mentálním postižením.

„Ale už ty podmínky a to zázemí i pro to trávení volného času a tu další práci s těmi klienty, už 
bylo vytvořeno jakoby modernější a měla jsem možnost, tak nějak být účastna tak trošku takové 
té transformace, toho přechodu z toho zdravotnického zařízení už opravdu na nějaký ten domov, 
který postupně podle zákona o sociálních službách měl být, takže už se to začínalo více podobat 
domovu.“ (Cin/Že/31/10)

„Jako ústav sociální péče pro mládež, ty ostatní byly pro dospělé, takže tam už vůbec nefi gurovali 
žádní vychovatelé, ale jenom pedagogičtí pracovníci, takže jsem je dostala jakoby jenom po té 
metodické stránce na starosti a v každém tom ústavu pro dospělé byly vytipovány lidi, kteří se taky 
začali věnovat té práci i té pedagogické, tehdy.“ (Cin/Že/32/10)

V změnách přístupu k lidem s postižením se objevuje výrazný SOCIÁLNÍ ASPEKT, kdy byla 
vytvořena nová pracovní pozice a to je pracovník v sociální péči, který vykonává přímou sociální 
práci s klienty.

„A v té době jsme tak nějak cítili, že je to velice dobře, že nabývá jakoby, že tam přibývá těch 
pedagogických pracovníků, ale pořád jsme cítili, že to není jakoby přesně ono, to co by se mělo 
jakoby dělat.“ (Cin/Že/33/10)

„Protože jsme byli rozděleni na zdravotnický pracovníky a pedagogický personál a právě chyběl 
nějaký ten pracovník té přímé péče, který by vyloženě dělal tu sociální práci“ (Cin/Že/34/10)

„V katalogu prací tak vznikla ještě nějaká profese, která by byla přímo zaměřená na tu práci 
sociální. Což dneska je ten pracovník v sociálních službách a podařilo se až od toho roku 2007, 
kdy byl vlastně, vešel v platnost zákon o sociálních službách.“ (Cin/Že/35/10)
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NABÍDKA SLUŽEB
Změny v sociální práci umožnily rozšíření nabídky služeb směrem k lidem s postižením. 

Nabídka služeb je ROZSÁHLÁ, záleží samozřejmě na možnostech jednotlivých organizací 
a možnosti regionu, ale nejrůznější služby docházejí za lidmi ze sociálním znevýhodněním přímo 
do jejich prostředí. 

„Brzo na to jsme registrovali další službu denního stacionáře, která vznikla jako potřeba 
z komunitního plánování města Kroměříže, takže vznikl o kapacitě 20 míst ten denní stacionář“ 
(Cin/Že/36/10)

„Byly vytvořen byty zvláštního určení pro naše uživatele, aby nezůstávali celý život v ústavním 
zařízení, aby měli takovou další šanci třeba i ti, kteří celý život byli v ústavních zařízeních od 
dětství, aby měli šanci i vyjít do tzv. v uvozovkách normálního života.“ (Cin/Že/37/10)

„Takže za nimi chodí ti osobní asistenti, kteří jim pomáhají se samostatným životem od domova 
pro osoby se zdravotním postižením.“ (Cin/Že/38/10)

„Já si myslím, že těch osob s mentálním postižením ani ne že ubývá nebo tím, že se ta práce 
s nimi úplně jinak už odvíjí a už jsou zapojováni do toho školského systému.“ (Cin/Že/39/10)

„Pracuje se i s těmi hodně těžce postiženými, tak si myslím, že jakoby časem spíš těch ústavů 
sociální péče – bývalých nebo současných teda je od domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
že těch míst, ty kapacity jsou hodně dostatečné a spíš jich, těchto bude malinko ubývat, možná 
je to i s vývojem zdravotnictví a tady té péče vlastně, která už počátku tohoho dítěte, jak je o ně 
postaráno a samozřejmě, že je nelze vyloučit tady ta postižení a že se budou rodit jakoby i nadále.“ 
(Cin/Že/40/10)

VYUŽITÍ SLUŽEB
Využití služeb je ROZSÁHLÉ, rodiny využívají možnosti služeb, které jim umožní určité 

odlehčení v jejich náročné situaci, kdy dlouhodobě pečují o jedince s postižením. 
„Hodně začínají rodiny využívat těch denních stacionářů nebo jenom ohlehčovacích služeb,aby 

ta zátěž na nich nebyla jakoby taková velká.“ (Cin/Že/41)
„Do těch týdenních stacionářů, takže budou možná více schopni se aji do určité míry, 

protože sociální služby nabízí i ty možnosti různých těch podporovaných zaměstnávání sociálně 
terapeutických dílen, takže to nebudou jenom takový ty.“ (Cin/Že/42)

SENIOR Kategorie 6: „Oblast pečovatelské služby“

6. Kategorie: „Oblast pečovatelské služby“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

SKUPINA úzká
ČINNOST rozsáhlá
VYUŽITÍ vysoké

Z výzkumného šetření vyplývá, že je třeba úzce vymezit SKUPINY potřebných, aby služby 
mohly být konkrétně zacíleny a působily efektivně směrem k těm, kteří je využívají. Sociální 
služby mají konkrétní náplň a směřují k různým cílovým skupinám.

„V rámci charity poskytujeme jak sociální služby pro seniory tak taky sociální služby pro lidi 
ohrožené sociálním vyloučením.“ (Cin/Mu/22)

Co se týká ČINNOSTI, tak souvisí se situací klienta, směrem k seniorům je to zejména oblast 
péče v domácnosti a dovoz stravy.

„No a potom vlastně co se týká ještě další služby sociální, kterou poskytujeme klientům, tak ta 
je zaměřena převážně na seniory a je to vlastně pečovatelská služba, v rámci které poskytujeme 
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seniorům služby typu: že jsme jim schopni zajistit osobní hygienu, úklid domácnosti, nákup takových 
těch základních potravin, potom samozřejmě i dovoz stravy a podobně.“ (Cin/Mu/23)

„Plus vlastně ještě poskytujeme v rámci té pečovatelské služby fakultativnní činnost a to je 
vlastně pedikůra, buď je to pedikůra přímo v domácnosti toho klienta nebo ve střediscích osobní 
hygieny, kde ten klient buď je dovezen našim pracovníkem nebo prostě se dopraví nějak sám.“ 
(Cin/Mu/24)

VYUŽITÍ služeb je v jednotlivých lokalitách veliké, senioři patří ke skupinám, které je určena 
řada služeb. 

„To s tím, že zhruba 100 klientům poskytujeme pouze jenom tu stravu “ (Cin/Mu/25)
„a té druhé polovině zajišťujeme prostě ty ostatní činnosti, jak jsem zmínil – úklid domácnosti, 

poskytnutí osobní hygieny, nákup těch základních potravin, jo to co vlastně ten klient je schopný“ 
(Cin/Mu/26)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Kategorie 7: „Profi l sociálního pracovníka“

7. Kategorie: „Profi l sociálního pracovníka“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

KOMPETENCE vysoká
KONCEPCE PŘÍPRAVY nutná
KVALIFIKACE důležitá
POPTÁVKA velká
ORIENTACE zásadní
OSOBNOSTNÍ PŘEDPOKLADY velké
VÍCEOBOROVOST žádoucí

Výsledky výzkumného šetření ukazují na náročnost přípravy sociálního pracovníka, zejména 
se objevuje důraz na jeho osobnostní předpoklady. Kvalifi kace je důležitá, ale vlastnosti jako je 
empatie a schopnost naslouchat patří k nezastupitelným v osobnostech sociálního pracovníka. 
Požadavek na zúčastněné naslouchání patří k nejvýraznějším, sociální pracovníci uváděli, jak je 
v profesi tato dovednost zásadní.

Co se týká KOMPETENCÍ, tak byl kladen důraz na dlouhodobou a rozsáhlou praxi v přípravě 
sociálního pracovníka, která mu pomůže kompetence rozvinout.

„Měl by znát ty svoje kompetence a taky své povinnosti, které jsou na sociálního pracovníka 
kladeny.“ (Cin/Mu/27)

„Takže, kdybychom to brali jenom podle toho, kdo splňuje vzdělání podle zákona. Chci říct, 
že hodně lidí tam pracuje už jakoby dlouhodobě v té sociální sféře a už ty kompetence tou praxí 
nějaké získali.“ (Cin/Že/43)

„Už se otřely takové ty hrany, oni získají ty kompetence tou praxí.“ (Cin/Že/44)
„Když tak přemýšlím nad těmi lidmi, kteří navíc pomáhali vytvářet koncepci sociálních služeb 

a toho zákona, tak oni hodně vzešli a hodně se rekrutují z oblasti sociální pedagogiky. A patří dnes 
k největším odborníkům.“ (Cin/PDA/3)

Významná je rovněž KONCEPCE PŘÍPRAVY, důležité je nastavení dalšího vzdělávání, kdy si 
sociální pracovník rozhoduje, které oblasti svého vzdělávání potřebuje posílit, popřípadě rozhoduje 
vedoucí pracovník, který vzdělávání schvaluje, aby bylo v souladu s cíli organizace a také aby se 
vzdělávání vztahovalo ke konkrétní službě.
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„Pracovníci v sociálních službách mají vyloženě povinné další vzdělávání, které zahrnuje ročně 
daný počet hodin další přípravy. Musí se prostě dále vzdělávat a připravovat..“ (Cin/Že/45)

„Ale to je až nyní, podle sociálního zákona, loni to platilo půl roku a letos jakoby celý.“ (Cin/
PDA/4)

„To už je v kompetenci těch jeho nadřízených a pracovníků.“ (Cin/Že/46)
„On by si měl sám říct, v jakých oblastech a v jakých kompetencích by se ještě chtěl vzdělávat 

a většinou to musí ještě konzultovat se svými nadřízeným, jestli je to i v plánu celé té organizace, 
získávat kompetence tady v těch oblastech.“ (Cin/Že/47)

„Aby se to vztahovalo tady k té cílové skupině, se kterou pracuje. Aby se to vztahovalo k tomu 
druhu sociální služby.“ (Cin/Že/48)

„Takže ty můžeš nařídit svým pracovnicím, aby si šly dodělat kurz komunikace. Nebo kurz 
krizové intervence.“ (Cin/Že/49)

„Většinou by to mělo vzejít z nějaké diskuse nebo nějakého rozhovoru vedoucího pracovníka 
a toho pracovníka, ať je to sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a tak.“ (Cin/
Že/50)

„Většinou by to mělo vzejít z nějaké této komunikace jejich, s tím, že se udělá nějaký vzdělávací 
plán.“ (Cin/Že/51)

„Dejme tomu třeba na rok na dva, to už záleží… každá ta organizace to má trochu jinak a tam 
je vlastně povinnost těch 24 hodin vzdělávání za rok a potom je to ještě rozdělený na 3 druhy toho 
vzdělávání.“ (Cin/Že/52)

„Jsou tam samozřejmě nějaké akreditované semináře, potom to můžou být i neakreditované 
semináře a potom to můžou být i stáže, které se započítávají do toho.“ (Cin/Že/53)

„Není to vyloženě jenom teoreticky zaměřený na to vzdělávání, ale může to být i třeba stáž 
v nějaké obdobné službě nebo v nějaké podobné organizaci, která tu službu poskytuje někde úplně 
třeba jinde nebo v rámci, my třeba můžeme využít v rámci charity a může to být i třeba jinde.“ 
(Cin/Že/54)

Vzdělávání je důležité, u sociálního pracovníka se požaduje KVALIFIKACE v úrovni vyšší 
odborných škol a vysokoškolské vzdělávání, ovšem informanti znovu poukazují na význam 
osobnostních předpokladů pro práci s klientem.

„A zase naopak jsou lidi, kteří mají na to nejvyšší kvalifi kaci, které je možnou mít, ale nejsou to 
až zas tak dobří pracovníci.“ (Cin/Že/55)

„Možná to bude takový ten profesionál, který bude umět dobře dělat svoji práci ač mu trošku té 
empatie chybět bude, ale nemusí to být zrovna ten nejhorší sociální pracovník.“ (Cin/Že/56)

„On to může vyrovnat těmato svýma získanýma odbornýma vědomostma. Ale pořád si myslím, 
že je to důležitý ty osobnostní předpoklady.“ (Cin/Že/57)

„Ale samozřejmě je důležitý potom k tomu i to vzdělání.“ (Cin/Že/58)

POPTÁVKA po kvalitních sociálních pracovnících je velká, problémem je, že někteří jsou 
schopní díky dlouholeté praxi a chybí jim požadované vzdělání.

„Tady bych akorát řekl to, že možná fakt vidím jako docela velký problém sehnat v dnešní 
době sociálního pracovníka, který by prostě už měl v té sociální oblasti nějaké zkušenosti.“ (Cin/
PDA/5)

„To znamená třeba člověka středního věku, který by byl schopný v té organizaci pracovat.“ 
(Cin/Mu/28)

„Ale pak je problém u těch sociálních pracovníků, kteří už tuto práci někdy dělali, mají 
zkušenosti, mají co nabídnout, to je problém v dnešní době.“ (Cin/Mu/29)
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Pro sociálního pracovníka je zásadní ORIENTACE v různých oblastech sociální práce, orientace 
v zákoně o sociálních službách, o cílových skupinách, atd. Tuto orientaci prohlubuje vzdělávání, 
kdy si sociální pracovník může srovnat poznatky z praxe a dát do souvislosti s teoriemi, které 
praxi zefektivňují. 

„No a jinak by se měl sociální pracovník orientovat v zákoně o sociálních službách, to si myslím, 
že je samozřejmě nutné, ale na to by ho samozřejmě připravilo i samotné studium.“ (Cin/Mu/30)

„On musí ještě ty další kompetence získat vzděláváním, aby měl ještě větší přehled a uměl si 
různé věci zařadit a přiřadit.“ (Cin/Že/59)

„Protože samozřejmě jiná práce je třeba se seniory, jiná práce je s osobami, které jsou ohrožené 
sociálním vyloučením, i když gró nebo ten základ je stejný.“ (Cin/Mu/31)

„Ale na druhou stranu si myslím, že i člověk, který možná k tomu nemá úplně ty první vlohy 
a předpoklady, že je třeba schopen si tím studiem si ty věci v hlavě srovnat.“ (Cin/Mu/32)

„Já bych řekla, že jsem se ve své praxi setkala s tím, že převažuje ta skupina, která na to ty 
kompetence má. A že je řada pracovníků jakoby na svých místech.“ (Cin/Že/60)

Odborníci zdůrazňují význam OSOBNOSTNÍCH PŘEDPOKLADŮ v práci sociálního 
pracovníka. Pro vykonávání profese jsou u sociálního pracovníka velmi důležité charakterové 
vlastnosti a předpoklady, poněvadž cílové skupiny sociální práce jsou často lidé, nacházející se 
ve velmi složitých životních situací, dále mohou být postiženy okolnostmi svého života, tzn. že 
řada z nich jsou lidé se závislostmi, zatížení různými problémy. Sociální pracovník by měl být 
schopen akceptace bez předsudků, dále pak hluboké empatie, vřelosti, integrity, atd. Informanti 
výrazně zdůrazňovali schopnost naslouchat, empatii a vstřícnost sociálního pracovníka směrem 
ke klientovy. 

„To už by mělo být součástí pracovního profi lu toho pracovníka, když třeba organizace vypíše 
výběrové řízení, aby prostě už ten uchazeč o to zaměstnání sociálního pracovníka vědět, jestli 
konkrétně on je pro tu práci způsobilý nebo ne.“ (Cin/Mu/33)

„Ale to může být i jako kdyby v tom člověku, to může být povahová vlastnost toho člověka taky 
do jisté míry.“ (Cin/Mu/34)

„A zrovna v té sociální práci je to právě o těch povahových a charakterových vlastnostech 
a o těch předpokladech, které ten člověk má.“ (Cin/Že/61)

„Ale dost bych kladla důraz,, alespoň u těch lidí, kteří pracují přímo s těmi lidmi v té 
znevýhodněné sociální situaci, aby měli pro to i ty osobnostní předpoklady. To je hodně důležité.“ 
(Cin/Že/62)

„Nebo primárně by on měl být schopný toho klienta jakoby vyslechnout, a potom samozřejmě 
jak ten klient by mu tu svoji situaci popsal, tak by měl být schopný mu poradit buď vlastními silami 
nebo prostředky nebo doporučit návaznost na další odborníky, služby apod.“ (Cin/Mu/35)

„Tak určitě s ním souhlasím – umět naslouchat a mít empatii. A na to pak už navazuje umět 
poradit, to jsou kompetence, které se dají získat nějakým studiem.“ (Cin/Mu/36)

„Ale to aby člověk byl empatický, uměl naslouchat, to je většinou fakt povahová vlastnost. 
Jámůžu říct, že se setkávám i s tím, že přišli lidé i s úplně jiným vzděláním a umí dělat nakonec 
tu sociální práci tak dobře a umí pracovat s lidmi jenom intuitivně a pak si postupně dodělávají 
nějaké vzdělání.“ (Cin/Že/63)

„Určitě by měl být schopný poradit a zdůraznil bych schopnost naslouchat.“ (Cin/PDA/6)

Výhody v přípravě sociální pracovníka a v jeho vzdělávání vidí informanti ve 
VÍCEOBOROVOSTI, žádoucí je vzdělání v oblasti pedagogiky, kdy sociální pracovníci vidí přínos 
v oblasti koncepce a směřování, případně jsou schopni propojit oblasti sociální práce a prevence. 
Důležitá je rovněž studium metod sociální práce, které jsou zaměřené na průběh, na proces, který 
se však nechává plynout.
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„Pokud mají sociální pracovníci pedagogické vzdělání, tak jsou schopni chápat pochopit 
význam prevence v sociální práci“ (Cin/PDA/7)

„Pedagogické vzdělávání nemusí být jakoby nejdůležitější, ale myslím si, že je velmi vhodné.“ 
(Cin/PDA/8)

„Alespoň to sama na sobě jakoby cítím. Nejenom, že já mám základ v té pedagogice, že mám 
vystudovanou pedagogiku a teď můžu mnohé věci aplikovat.“ (Cin/Že/64)

„Velmi důležité je studium metod práce, protože u té pedagogiky je práce zaměřena na rozvoj 
toho člověka, aby se šlo odněkud někam, ale ta sociální práce, ale možná je to jen můj pocit, je 
zaměřená na ten průběh, na ten proces,ale nechává se plynout, jak to vyplývá ze situace.“ (Cin/
Že/65)

„Aby to bylo víc takové konstruktivní nebo cíleně zaměřené, tak možná v tomto směru bych 
viděla, že ta pedagogika je k tomu dobrá.“ (Cin/Že/66)

„A můžu říct, že i ti jedni z nejlepších lidí, kteří pracují v sociálních službách jsou původně 
o pedagogové.“ (Cin/Že/67)

„A umí právě tomu dávat tu koncepci a ten vývoj a to směřování.“ (Cin/Že/68)
„Že někdy právě ty školy se zaměřují na ten proces jakoby to doprovázení ano, ale ať to má 

ten, tu…. Já to tak cítím a vidím a znám hodně lidí, kteří mají i pedagogiku a jsou z nich výborní 
sociální pracovníci.“ (Cin/Že/69)

„Myslím si, že určitě jsou potřebné obě ty oblasti, jak ta sociální, tak ta pedagogická.“ (Cin/
Že/70)

„Protože ta sociální oblast, tam je to zaměřený přímo jak pomoct, kdežto ta pedagogická může 
toho sociálního pracovníka připravit jakým způsobem se chovat k tomu klientovi.“ (Cin/Mu/37)

„Toto podle mě není předmět té sociální práce, protože to už je taková odborná práce, ale podle 
mě nějaký ten přístup, jednání a tady toto si myslím, že je nějak tak zakotvené nebo to vychází z té 
pedagogiky.“ (Cin/Mu/38)

„Ani ne tak možná pedagogika obecná, ale speciální nebo sociální pedagogika.“ (Cin/Mu/39)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Kategorie 7: „Profi l sociálního pracovníka“

7. Kategorie: „Profi l sociálního pracovníka“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

DÁT ŠANCI nutné
DOBROVOLNÍCI časté
DŮSLEDNOST důležitá
EMPATIE nutná
HLEDÁNÍ časté
CHARAKTER důležitý
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP nutný
KOLEKTIV vysoká
KOMUNIKACE žádoucí
KONCEPCE nutná
KRITKA kolegiální
MAPOVÁNÍ žádoucí
NAVÁZÁNÍ VZTAHU nutné
NEOCHOTA časté
NEPOCHOPENÍ vysoké
NOVÁ OBLAST uchopení
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ODSUZOVÁNÍ není
OSAMĚLOST častá
PARTNER častá
POSLÁNÍ velký
PRAXE velká
PRONIKNUTNÍ žádoucí
PROSTOR nutný
PŘEDSUDKY žádné
SPOLUPRÁCE nutná
ÚNAVA častá
UPŘÍMNÝ ZÁJEM nutný
VSTŘÍCNOST nutná
VZDĚLÁNÍ důležité

Významná vlastnost kategorie předpokládá, že by měl být sociální pracovník schopen DÁT 
ŠANCI všem potřebným a to i když se jedná o velmi problematické klienty, kteří se stále vrací se 
stejnými problémy.

„A navíc mě přišlo, že ty jako kdyby těm lidem věříš. Že i když tě třeba zklamali, tak ty jim 
vždycky uvěříš.“ (Cin/PDA/1)

„Já jim vždy dávám šanci. Ano.“ (Cin/SPB/19)
„Protože i když je to třeba holka, dívka kluk, drogově závislý, tak já je neodepisuji.“ (Cin/

SPB/20)
„Oni třeba selžou i pětkrát, a já s nimi dělám znova a znova.“ (Cin/SPB/21)
„To je nekonečný proces, že oni třeba jsou na léčbě, jsou poprvé na detoxikaci, zkouší to. 

Nepomůže.“ (Cin/SPB/22)
„Sedla jsem si, a i toto já umím udělat. Takže prakticky je fakt, že já těm lidem důvěřuji, já je 

nikdy neumím odhodit, odkopnout. To ne.“ (Cin/SPB/23)
„Oni to ví, a třeba i když selžou, tak oni přijdou: „Já vím, já jsem selhal“. Já říkám: „Ale jdeme 

dál“.“ (Cin/SPB/24)

V sociální práci jsou velmi potřební DOBROVOLNÍCI, bez jejichž zapojení si mnohé organizace 
neumí představit naplnění svých cílů. Dobrovolníci se účastí doučování, vedou volnočasové 
organizace, pomáhají v řadě oblastí.

„Máme tam i studenty, kteří tam pomáhají. Máme tam i doučování, volnočasovky.“ (Cin/
SPB/25)

„Dali jsme jim počítače, pomáhají nám v technických záležitostech, ale já musím vědět,co po 
nich chci, že mi to usnadní práci v mém oboru.“ (Cin/SPB/26)

Další významnou vlastní kategorie je DŮSLEDNOST v sociální práci, která posunuje situaci 
klienta a stále se objevuje požadavek na EMPATII ve vztahu ke klientovi. Z výzkumu vyplynul 
požadavek neřešit situaci za klienta, ale umět mu naslouchat. Další požadavek se objevuje směrem 
k CHARAKTERU pracovníka, podstatou je mít rád lidi a tato vlastnost pak umožňuje HLEDÁNÍ 
přístupu ke klientovi. Vlastnost HLEDÁNÍ se objevuje také v kontextu výběru vhodného sociálního 
pracovníka. Informanti, kteří pracují ve vedoucí pozici uvádějí, že je také důležité vytipovat si 
další spolupracovníky, kteří jim připadají pro sociální práci vhodní.

„Ale nikdy neudělám to, že na to zapomenu.“ (Cin/SPB/27)
„To si myslím, že to není moje výsada, že bych jako odsunovala věci.“ (Cin/SPB/28)
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„Ale člověk by měl mít rád lidi, umět naslouchat a nezavřít oči před situací klienta. Já možná 
začínám tímto, ale u mě, být empatický, umět naslouchat, vyslechnout ho, to je podstata práce 
sociální pracovníka. Ale rozhodně nejde o to, řešit situaci za klienta, to je nesmysl.“ (Cin/
SPB/29)

„Tak on by říkal, že to je dar od Boha, že to mám po tátovi.“ (Cin/SPB/30)
„Jestli ten člověk má rád lidi, a chce něco dělat, tak vždycky udělá všechno pro to, aby se k nim 

přiblížil.“ (Cin/SPB/31)
„Já nevím, já jsem prostě taková od přírody. Fakt nevím“ (Cin/SPB/33)
„Takže když my pro obec, mluvím teď ze svého pohledu, vím, že potřebuji tu a tu službu, vím, že 

by to mohl být ten a ten, a třeba už ho mám vytipovaného, tak jsem pracovníka oslovila, naočkovala, 
tak vím, že ho tam dostanu.“ (Cin/SPB/32)

Informanti rovněž zdůrazňovali INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP k jedinci a také tezi, že každý 
případ se dá řešit. 

„No a navrhujeme opravdu individuálně k tomu dítěti, co je pro něho vhodné. A to je to, co mě 
tady vždycky chybělo.“ (Cin/SPB/34)

V sociální práci je velmi důležitý KOLEKTIV, vzájemná spolupráce, která napomáhá 
efektivnímu působení sociální práce. Souvisí s prevencí proti syndromu vyhoření a v supervizi.

„Musím říct, že mě to nenechá někdy spát, některé případy jsou velmi složité a když cokoliv 
přijde, tak říkám kolegům: „děcka dívejte, tady toto. Popřemýšlejte, co byste vy dělali.““ (Cin/
SPB/35)

„S kolegy trávíme volný čas, jedeme na kole, my se sbalíme jako banda a jedeme na výlet 
a pečeme si špekáčky. Spolu.“ (Cin/SPB/36)

„Jsme kolektiv a my si umíme vyjet. Nebo jdeme do sklípku.“ (Cin/SPB/37)
„A nebo i on umí přijít, že „ty, ale to mě ujely nervy, že?“. „Ale tys to potřeboval vyventilovat, 

to je dobře“.“ (Cin/SPB/38)
„Tak musíš si vychovat nástupce a musíš si vytvořit tým.“ (Cin/PDA/2)

KOMUNIKACE a KONCEPCE jsou podstatou sociální práce, stejně jako konstruktivní 
KRITIKA A NAVÁZÁNÍ VZTAHU. 

„Třeba ho štve, nebo může ho štvát problém mezi majoritou a romskou menšinou.“ (Cin/
SPB/39)

„Ale když se s nimi sžije a bude umět s nimi komunikovat, bude s nimi hovořit, o všem možném“ 
(Cin/SPB/40)

„A umí si říct, co jim na každém vadí, tak já si myslím, že se všechno dá.“ (Cin/SPB/41)
„Ale až poznali, že já koncepčně něco řeším, mám vizi, tak mě berou jinak. A o tom to je, to je 

ono.“ (Cin/SPB/42)

Další vlastností je NEOCHOTA, která se objevuje často u řady orgánů, které řeší oblasti sociální 
práce. 

„Já kdybych teď šla řešit něco do cizího města, tak mě ukamenují, protože mě tam neznají.“ 
(Cin/SPB/45)

„Prostě „Nějaká bába tady přijde a bude tady si něco vykládat.“ Ne.“ (Cin/SPB/46)
„Je to o tom soužití v tom městě. Jo, aby se ti lidé poznali. A to je to, co se vracím.“ (Cin/

SPB/47)
„Když jsem přišla do Břeclavi, mě nikdo neznal. Tak když jsem šla poprvé na státní zastupitelství, 

tak „to je asi nějaká kariéristka“.“ (Cin/SPB/48)
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V souvislosti s profesí sociálního pracovníka se objevuje ODSUZOVÁNÍ A NEPOCHOPENÍ, 
zejména ze strany mnohých úředníků, kteří nechápou význam změn a nových přístupů v sociální 
práci, které otevírají NOVÉ OBLASTI.

„Tak potom se vraťte a potom se o tom budeme bavit. No a co to udělá?“ (Cin/SPB/49)
„To není jen o tom, že přijde někdo za úředníkem a „Aha, to musíte na krajský úřad a až se 

zaregistrujete a vyjde vám to. Bude to pracné. To jsou sociální pracovníci.“ (Cin/SPB/50)
„To ho odradí úplně. Protože i takové máme sociální pracovníky, což je teda katastrofa.“ (Cin/

SPB/51)
„A všichni, přísahám, všichni se na mě začali dívat, jakože „spadla z Měsíce, nebo něco 

takového.“ (Cin/SPB/52)
„A takhle jsme si vytvořili nový post, profesi sociálních kurátorů.“ (Cin/SPB/53)

Někdy dochází k ODSOUZENÍ klientů z pozice sociálních pracovníků. Sociální pracovník 
musí na základě etického kodexu akceptovat klienta, ať je jeho situace jakákoliv.

„Vždycky jim řeknu, že jdeme dál, nic nekončí. Protože já to neuznávám, Aby se mluvilo o lidech, 
zavřou se dveře: „To je hrozné, ten je ale sjetý,..““ (Cin/SPB/54)

„„Proč se s ním pářeš?“ Pak se objevují i vulgarismy, ale já toto prostě neumím. Opravdu to 
neumím.“ (Cin/SPB/55)

Informanti zdůrazňovali význam praxe a spolupráce, PARTNERSTVÍ a SPOLUPRÁCE různých 
subjektů, které v sociální práci spolupracují. Mnozí z nich cítí sociální práci jako POSLÁNÍ, 
naplnění svého profesního života. Významnou vlastností je také PRONIKNUTÍ do situace klienta 
a dostatečný PROSTOR pro tvořivou práci.

„Takže prakticky jako instituce, které nás žádali, tak nás neměly jako partnera, to mě strašně 
vadilo v té době.“ (Cin/SPB/57)

„Jo takže se snažím se. Baví mě to. Pořád mě to baví.“ (Cin/SPB/58)
„A to je důležité. Uvidíme no. Je to poslání.“ (Cin/SPB/59)
„Oslovila nějaké ty odborníky a rozhodně bych se nechala inspirovat nějakou stáží.“ (Cin/

SPB/60)
„No tak teďka jsem padlá na hlavu, protože nevím o těch aspektech, co tam jsou za úskalí, 

ale když se do toho ponořím, a budu o tom chtít vědět něco, že do toho budu chtít proniknout, tak 
udělám všechno pro to, abych se s ním seznámila.“ (Cin/SPB/61)

„Ale já i v mojí diplomce to tam signalizuji, že náš šéf odboru, mě dal volnou ruku, protože se 
mu to líbilo.“ (Cin/SPB/62)

„Já co tě znám za tu dobu, mě se zdá, že jsi člověk, který nemá vůbec předsudky.“ (Cin/PDA/3)
„No to je pravda. To nemám. To ne. Mě nikdo nevadí.“ (Cin/SPB/63)
„Oni ví, ať je to Franta nebo Pavel, ať je to strakaté nebo puntíčkované, jak říkají všichni 

lidově, tak já se ke každému stavím stejně. Je to pravda.“ (Cin/SPB/64)
„To znamená rodiče a dítě, a potom jsme stáhli další odborníky, z pedagogicko-psychologické 

poradny, psychologové, psychiatři.“ (Cin/SPB/65)

V této kategorii se objevuje vlastnost ÚNAVA, která vyplývá z náročnosti profese, z velkého 
množství klientů, atd. Únava může způsobit, že se kvalitní pracovníci vzdávají své profese a tím 
ztrácí tento obor odborníky, kteří mají za sebou léta praxe. 

„Z tebe to svítí. Já vidím únavu těch lidí, kteří v tom pracují.“ (Cin/PDA/4)
„Oni si to představují, že je to práce na pár let, pak jo, pak odejdeš z té profese, až všechno.“ 

(Cin/PDA/5)
„Až jsi ke všemu dospěla, tak jsi tak unavená, že odejdeš.“ (Cin/PDA/6)
„Místo toho abys to všechno zúročila.“ (Cin/PDA/7)
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Další vlastností je UPŘÍMNÝ ZÁJEM a VSTŘÍCNOST směrem ke klientům. Tyto vlastnosti 
jsou velmi významné.

„Pak jsou teda do komunity, já za nimi tam jezdím.“ (Cin/SPB/66)
„Opravdu to je moje práce. Pak jdou zpátky do rodiny, já jim pomáhám, oni zase ví, že kdykoliv 

můžou přijít za mnou na úřad, kdykoliv. Nebo mají na mě kontakty. Když mají jakýkoliv problém, 
i kdyby to bylo něco akutního, to se mě stává, v sobotu, jsem měla případy, že chtěli skončit 
s životem.“ (Cin/SPB/67)

„Ale zavolali mě, tak my jsme to prostě probrali, já jsem si s nimi dala schůzku, nebo přišli 
k nám, k našemu.“ (Cin/SPB/68)

„Druhý se mračí, ale toto je pro ně takové, je fakt, že když zavolá někdo telefonicky, a třeba 
to není konkrétně z mojí oblasti, tak vždycky řeknu “podívejte, dejte mně kontakt na sebe, já vám 
napíšu mailem nebo zavolám““ (Cin/SPB/69)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Kategorie 7: „Profi l sociálního pracovníka“

7. Kategorie: „Profi l sociálního pracovníka“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

DLOUHODOBOST nutna
HODNOTY rozhodující
IMPULS nutný
ODBORNOST nízká
OHONOCENÍ nízké
ORIENTACE neurčitá
PEDAGOGIKA rozhodující
PODMÍNKY dobré
PRESTIŽ malá
PŘEDSUDKY žádné
RIZIKO velké
RODINA rozhodující
VÝSLEDKY důležité
VYZRÁLOST nutná
VZDĚLÁNÍ rozhodující
VZTAH důležitý
ZAMĚŘENÍ nutné

Sociální pracovník se musí připravovat DLOUHODOBĚ, musí projít řady případů a situací 
klienta, než se z něho stane profesionál a je schopen efektivně pracovat.

„Prostě to trvá, než se člověk naučí tu práci dělat pořádně a než se nějak prosadí.“ (Cin/
SOK/65)

Pro pracovníky v pomáhajících profesích má rozhodující význam jejich hodnotová orientace 
a svět HODNOT vůbec. Je důležité vidět smysl v práci, kterou sociální pracovník vykonává. Tuto 
profesi nelze vnímat jako méněcennou, nepatří mezi prestižní povolání, kde se hodně vydělává, 
ale může člověka naplnit.

„Myslím si, že to je asi dané nějakou možná mojí orientací spíš než na hodnoty úspěchu 
a materiálního bohatství.“ (Cin/SOK/67)
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„Jako nejsem nějaký levicový aktivista nebo nejsem věřící člověk, spíš nějak ty humanistické 
hodnoty asi.“ (Cin/SOK/68)

„To je mi asi bližší.“ (Cin/SOK/69)
„Prostě myslím si, že bez toho aniž by ten člověk měl nějaké hodnoty, protože z mého pohledu 

chci v té práci vidět nějaký smysl.“ (Cin/SOK/70)
„Jako něco jiného než jen vydělávání peněz.“ (Cin/SOK/71)
„A to nemusí být jen sociální práce, to může být i něco jiného, ale pokud člověk vidí jen možnost 

nějakého kariérního růstu, prostě plat vysoký a prestižní povolání, tak sociální pracovník není to, 
co by chtěl dělat.“ (Cin/SOK/72)

„Že tam jako nějaká méněcennost, rozhodně bych ji tam neviděl z tohoto pohledu.“ (Cin/
SOK/73)

Určitě ta práce jako taková jednoduchá není, ohodnocená fi nančně je tak průměrně až 
podprůměrně.“ (Cin/SOK/81)

Riziko vyhoření snižují IMPULSY, které jsou nutné a které k jedinci přicházejí. Může to být 
například možnost dalšího profesního růstu nebo vzdělávání. 

„Tak samozřejmě to riziko toho vyhoření tam je, ale prostě že někomu pomohl, nějaké dílčí 
výsledky tam vidí, a zatím jsem s tím vyhořením, možná, ze začátku, když jsem začal studovat i ten 
doktorát, tak zpočátku to bylo, že toho bylo hodně, ale řekl bych, že jsem teď v té práci získal nový 
impuls.“ (Cin/SOK/74)

K této kategorii se váže vlastnost ODBORNOST s dimenzí nízká
„A osobně mě k tomu přivedla náhoda.“ (Cin/SOK/75)
„A ta praxe na těch úřadech by mohla někdy být taková, že se tam přijímají lidi třeba s úplně 

jiným vzděláním, prostě, že jenom to místo jim někdo dohodil.“ (Cin/SOK/76)
„Jakoby kdyby vedoucí odboru měl nějakého známého a on by řekl, tady vám dávám někoho, 

on vystudoval nějakou stavárnu, a tím to se tomu vlastně zamezí.“ (Cin/SOK/77)
„Že by tam chodili lidi, kteří by směřovali úplně jinam.“ (Cin/SOK/78)
„Jakoby tak nějak k tomu místu přišly.“ (Cin/SOK/79)
„Ne třeba na základě nějakého výběrového řízení nebo tak jako.“ (Cin/SOK/80)

Mnozí zájemci se hlásí na obory jako je sociální práce a neumí si představit, co ten obor obnáší. 
Obecně je ORIENTACE o oboru a jeho využití nízká. 

„Že minimálně to u toho člověka otevírá víc možností.“ (Cin/SOK/82)
„A pak se na to třeba nedívají podle mě, jako že nějaká podřadná práce myslím si, že spousta 

lidí, pokud se přihlásí na nějaký obor, tak jakoby je to z nouze ctnost, že neví moc, kam by se 
přihlásili nebo nějaké nadšení, které rychle vyprchá.“ (Cin/SOK/83)

Z analýzy dat vyplývá, ž PEDAGOGICKÉ vzdělávání je pro sociálního pracovníka významné, 
zejména v oblasti hodnot a hledání smyslu života.

„Myslím si, že jim ta škola něco dala.“ (Cin/SOK/84)
„Konkrétně třeba u nás jsou dva, co prošli denním studiem, nějakým dálkovým, někdo denní.“ 

(Cin/SOK/85)
„A myslím si, že studovat sociální pedagogiku, že to člověka i hodnotově nějak posunulo.“ 

(Cin/SOK/86)
„Přemýšlením o světě bych řekl.“ (Cin/SOK/87) 
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V kategorii se objevuje důležitost dobrých pracovních i studijních PODMÍNEK.
„Takže já nevím, já si myslím, že pro mě je možnost vedle nějakého toho působení na fakultě, 

anebo že máme dobré podmínky v práci.“ (Cin/SOK/88)

Co se týká PRESTIŽE, tak v této profesi není příliš velká, i když se lze dívat na sociální 
pracovníky s určitým obdivem, co všechno jsou schopni zvládnout. 

„A jako co se týče prestiže, tak já nejsem vůbec tak skeptický, že by ta práce nebyla vůbec 
prestižní.“ (Cin/SOK/89)

„Ale je to velice relativní. Že jo.“ (Cin/SOK/90)
„Protože někdo se na to dívá s až takovým obdivem, že někdo něco takového dělá, ale spousta 

lidí se na to dívá jakoby s despektem.“ (Cin/SOK/91)

Sociální pracovník musí ke klientovi přistupovat bez PŘEDSUDKŮ. V této kategorii se 
objevuje vlastnost předsudky s dimenzionálním rozsahem žádné.

„Já se tě zeptám, co ti vlastně pomohlo nejvíc, aby ses stal kurátorem a co je to v tobě, že ty si 
nepěstuješ žádné předsudky vůči těm lidem, a že sis k nim našel vztah.“ (Cin/PDA/6)

„Proč nemám předsudky? Jako to nevím.“ (Cin/SOK/66)
„Ale říkám, za tu cílovou skupinu jsem rád, předsudky by člověk mít neměl.“ (Cin/SOK/92)
„Takže si myslím, že ten bezpředsudečný přístup je důležitý, já věřím tomu, že těch předsudků 

nemám tolik.“ (Cin/SOK/93) 

Sociální pracovníci, kteří pracují se sociálně vyloučenými skupinami bývají ohroženy RIZIKY 
daleko výraznějšími, než pracovníci v jiných oblastech. 

„Ale pravda je taková, že my z tohoto hlediska pracujeme s těmi nejrizikovějšími případy.“ 
(Cin/SOK/94)

„Takže s celou tou skupinou jsem přesto, že by se někomu mohlo zdát, že jsou to jakoby ti 
nejhorší.“ (Cin/SOK/95)

Opět se i v této kategorii objevuje vlastnost RODINA a její dimenzionální rozsah je velký. 
Rodina se podílí na hodnotách člověka a v rodinách může vyrůst sociální pracovník bez předsudků 
s výraznou empatií a vstřícností k potřebným.

„K tomu je člověk tak nějak vedený, nebo doma byl.“ (Cin/SOK/96)

VÝSLEDKY v sociální práci jsou velmi důležité, jejich význam se objevuje ve vlastnostech 
a analýza předkládá, jak je významné, aby sociální pracovník viděl výsledky své práce. Což může 
předpokládat, že by neměl být nadměrně přetěžovaný.

„Ne že by člověk zbavil ty lidi vyloženě toho problému, což se někdy daří, ale v malém procentu 
případů.“ (Cin/SOK/97)

„Takže já si myslím, že je důležité, aby ten sociální pracovník nebyl přetěžovaný třeba v práci, 
a jednak aby vlastně viděl nějaké výsledky té práce.“ (Cin/SOK/98)

Pro výkon profese sociálního pracovníka je důležitá určitá VYZRÁLOST a získané životní 
zkušenosti.

„Jak říkám, mě je třeba zrovna blízký přístup podle Rogerse, který poskytuje klientovy velký prostor 
pro vyjádření, někdo jiný může najít smysl v nějakém jiném směru. Ale rozhodně si nedovedu představit, 
že by sociálního pracovníka dělal někdo po střední škole v devatenácti letech.“ (Cin/SOK/99)

„Na to si myslím, ž ten člověk potřebuje i tu osobnostní vyzrálost, tak těch třiadvacet let je 
podle mě minimální věk, kdy ten člověk by to mohl dělat.“ (Cin/SOK/100)

„Představ si, že by někdo třeba v devatenácti dělal sociálního pracovníka.“ (Cin/SOK/101)
„To si myslím, že je brzo.“ (Cin/SOK/102)
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VZDĚLÁNÍ je pro výkon profese rozhodující, záleží na oblasti, v které sociální pracovník 
pracuje.

„Je spousta lidí jako třeba u nás na oddělení, má magisterské vzdělání ze sociální pedagogiky, 
někdo ho třeba získal při práci, někdo před ním.“ (Cin/SOK/103)

„Tak těžko říct. Tak, kdybych vybíral někoho pro nějakou koncepční práci, jakože jako spíš 
úředníka, který dohlíží nad dávkami, nebo nějakou koncepční práci, tak bych spíš vybral toho 
člověka z těch sociálních studií.“ (Cin/SOK/104)

V sociální práci se vše točí kolem VZTAHŮ, nepopiratelný význam má pak vztah sociálního 
pracovníka a klienta, který je ošetřen mimo jiné, i v etickém kodexu. Výzkumné šetření poukázalo, 
jaký význam může mít vztah partnerský, zejména v práci s dospělými klienty.

„A tam ten vztah jako taky může nějaký být, ale je to o něčem jiném.“ (Cin/SOK/105)
„Jo protože to jsou už hotoví dospělí lidé, u těch dětí měl jsem zkušenost krátkou z romského 

střediska Drom, kde jsem dělal, a určitě i ta práce se dá dělat a vyhovuje mně, že je tam více ten 
vztah partnerský, a že ten člověk je už je více odpovědný sám za sebe, já nad ním jo, kdybych byl 
kurátor pro mládež, nemám jakoby tu kurativní péči nad ním.“ (Cin/SOK/106)

„Tak to bych řekl, že je zásadní slovo tam ten vztah.“ (Cin/SOK/107)
„Prostě pokud se opravdu podaří vztah s tím klientem vytvořit, tak ta práce jde mnohem snáz 

a i to řeknu, že člověk je rád, že toho člověka i vidí.“ (Cin/SOK/108)
„Jakoby každý sedíme na opačném konci stolu, a zároveň potřebuju k těm lidem mít jakoby 

nějaký osobnější vztah.“ (Cin/SOK/109)
„Ti lidé jsou velice různí, u těch lidí, u kterých se s nimi rozvinul nějaký vztah, tak to sociální 

vyloučen nedošlo tak daleko.“ (Cin/SOK/110)
V kategorii se objevuje vlastnost ZAMĚŘENÍ s dimenzionálním rozsahem nutné. Pokud 

je sociálnímu pracovníkovi cílová skupina, s kterou pracuje blízká, pak jeho práce může být 
efektivnější.

„Tak mě ta cílová skupina v té sociální práci celkem vyhovuje.“ (Cin/SOK/58)
„Jo, jakoby, mě na jednu stranu vyhovuje ta úřednická role, jako nejsem, myslím si typ pro 

street workera, nebo nějakého pracovního terapeuta.“ (Cin/SOK/61)
„Ale co jsem chtěl říct, je že já bych třeba nechtěl pracovat s lidmi tělesně postiženými, nebo 

nějak duševně.“ (Cin/SOK/111)
„Jako ne že bych měl vůči těm lidem nějaké předsudky, ale možná bych měl problém s touto 

skupinou.“ (Cin/SOK/112)
„Jasně. Takže já pracuju už sedmý rok, v březnu to bude sedm let, jako sociální kurátor, s lidmi 

se sociálním vyloučením, nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením, jakoby ze zákona, ale v realitě 
jsou to už osoby sociálně vyloučené, až se dokonce hovoří jako o extrému sociálním vyloučení 
bezdomovců.“ (Cin/SOK/113)

„Tak mě ta cílová skupina v té sociální práci celkem vyhovuje.“ (Cin/SOK/114)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – kurátor Kategorie 8: „Vznik sociálního kurátora“

8. Kategorie: „Vznik sociálního kurátora“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

ŘEŠENÍ OD STOLU nevyhovující
SPOLUPRÁCE častá
ZMĚNA povedená
EFEKTIVITA důležitá
PEDAGOGIKA práce v oboru
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PRAVOMOCE nízké
PREVENCE další stupeň
SPECIFIKACE nebyla
SPOLUPRÁCE důležitá
POVĚDOMÍ nízké

 
V kategorii se objevila vlastnost ŘEŠENÍ OD STOLU s dimenzí nevyhovující. Sociální pracovník 

by měl znát klienty, jejich zázemí, aby mohl jeho situaci správně posoudit a vyhodnotit.
„Jestli ten klient dožádaný nějakou institucí, ať už je to od policie, státní zastupitelství, soud, 

tak má nějaký problém nebo se do něčeho dostal.“ (Cin/SPB/70)
„Ale to nepomůže, když se případ řeší papírově jen od stolu a s klientem se nepracuje, sociální 

pracovník ho nezná, nezná jeho zázemí.“ (Cin/SPB/71)
„Jeho diagnostiku, anamnézu i rodinnou, osobní.“ (Cin/SPB/72)
„Abychom se odpíchli od toho a začali to řešit. A na to se nabalovaly další věci.“ (Cin/

SPB/73)
„Až se mu vrátily papíry o tom dotyčným, tak to sepsal, z každého si vzal to, co mu napsali 

a poslal to na státní zastupitelství, nebo kde to od něho žádají.“ (Cin/SPB/74)

V kategorii je zdůrazněna vlastnost SPOLUPRÁCE, která musí být častá a intenzivní. Jedná se 
o vytvoření sociální sítě, která drží a zachytí klienty. Důležitá je spolupráce se školami.

„A takhle jsme pomaličku vytvořili tu síť, kde my, když jsme začali v tom devadesátém druhém 
roce, o nás nikdo nevěděl.“ (Cin/SPB/76)

„O kurátorech pro mládež.“ (Cin/SPB/77)
„Ale v dnešní době jsme partnery pro všechny.“ (Cin/SPB/78)
„Soudce, státní zástupce, a všechny státní instituce. Bez nás neudělají krok.“ (Cin/SPB/79)
„Prakticky, když máme, řeknu příklad, u soudu závěrečnou řeč k nezletilému mladistvému, 

protože v dnešní době je nezletilý už před soudem ohledně výchovného opatření, tak my jsme pravá 
ruka soudce.“ (Cin/SPB/80)

„Kurátor musí pracovat s klienty, nesmí dělat pouze papírovou práci, to byl můj první cíl.“ 
(Cin/SPB/81)

„Oslovili jsme základní školy, protože to je základní, musíme spolupracovat, my tam máme 
odbor školství, veškeré odbory, je tam kultura, sport, tak jsme se všichni sešli vždy, zapojila jsem i 
neziskovou.“ (Cin/SPB/82)

„Dříve s ními základní školy vůbec nespolupracovaly.“ (Cin/SPB/83)

Další vlastností v kategorii je ZMĚNA A EFEKTIVITA, jako důležité prvky ve vývoji sociální 
práce. Mnozí sociální pracovníci jsou schopni přinášet změny a nové přístupy v sociální práci 
a tedy pracovat efektivně ve prospěch klienta.

„A já jsem prakticky překopala všechno v téhle branži, jako kurátoři pro mládež a pro dospělé.“ 
(Cin/SPB/84)

„Já říkám, to není žádný styl, to nemá efektivitu. Tady se pracuje s lidma.“ (Cin/SPB/85)

Vlastnost PEDAGOGIKA má dimenzionální rozsah práce v oboru a poukazuje na význam 
propojení oblastí pedagogiky a sociální práce.

„Takže v sociální oblasti pracuji přes patnáct let, a prakticky jsem se k tomu dostala přes 
pedagogiku jako takovou, protože jsem vyučovala na vesnické škole, a to je právě to, co chci 
navodit, že dělala jsem vždycky s mládeží, a uvolnilo se místo na bývalém okresním úřadě v Břeclavi 
kurátor pro mládež.“ (Cin/SPB/86)
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„A potom že na to nastoupí další stupeň, to jsou výchovné komise potom tedy k nám přímo na 
orgán, dřív to bylo oddělení sociální prevence.“ (Cin/SPB/89)

Mezi další vlastnosti patří SPOLUPRÁCE, PREVENCE A SPECIFIKACE, přičemž v tématech 
prevence a spolupráce se objevuje dimenze nutná a specifi kace poukazuje na to, jak se v posledních 
letech vyvíjely profese v rámci sociální práce.

„To znamená rodiče a dítě, a potom jsme stáhli další odborníky, z pedagogicko-psychologické 
poradny, psychologové, psychiatři.“ (Cin/SPB/92)

„A takhle jsme pomaličku vytvořili tu síť, kde my, když jsme začali v tom devadesátém druhém 
roce, o nás nikdo nevěděl.“ (Cin/SPB/93)

„O kurátorech pro mládež.“ (Cin/SPB/94)
„Ale v dnešní době jsme partneři pro všechny.“ (Cin/SPB/95)
„Soudce, státní zástupce, a všechny státní instituce. Bez nás neudělají krok.“ (Cin/SPB/96)
„Prakticky, když máme, řeknu příklad, u soudu závěrečnou řeč k nezletilému mladistvému, 

protože v dnešní době je nezletilý už před soudem ohledně výchovného opatření, tak my jsme pravá 
ruka soudce.“ (Cin/SPB/97)

„Že tedy kurátor není podchycený, že teda dělá jenom papírovou práci, a nepracuje s lidmi. 
Takže toto byl takový můj první cíl.“ (Cin/SPB/98)

„Zase jsme stáhli základní školy, protože to je základní, my tam máme odbor školství, veškeré 
odbory tam kultura, sport, tak jsme se sešli vždycky, zapojila jsem do toho neziskovky.“ (Cin/
SPB/99)

Objevila se vlastnost POVĚDOMÍ s dimenzionálním rozsahem nízké. Je zde vyjádřeno, jak je 
důležité povědomí veřejnosti o práci sociálních pracovníků.

„To je to, co já jsem řekla, a teď se dostávám k tomu, když já jsem přišla do svého postu, tak 
nikdo nevěděl, co je kurátor.“ (Cin/SPB/100)

„Že ti lidi nás neznali. Takže jak oni se mohli ke mně, nebo k těm klientům chovat?“ (Cin/
SPB/101)

„A tam to bylo pole neorané. Protože ten sociální kurátor jako takový, protože kurátor pro mládež, 
a kurátor pro dospělé nebyl vůbec specifi kován, začleněn do pracovní činnosti.“ (Cin/SPB/90)

„Protože ta funkce nebyla nikde, nikde v té době přesně specifi kována.“ (Cin/SPB/91)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – ABSOLVENT Kategorie 8: „ten student byl schopen si, ať 
už na základě praxe nebo na základě teorie, vytvořit představu, co ta role to ho sociálního 
pracovníka všechno obnáší.“

12. Kategorie: „ten student byl schopen si, ať už na základě praxe nebo na základě teorie, 
vytvořit představu, co ta role to ho sociálního pracovníka všechno obnáší.“

Vlastnost Dimenzionální rozsah
atmosféra odlišná
experti smysl
hodnoty důležité
interkulturní kompetence daří
kvalita dobrá
metodika nutná
obtíž specifi cká
praxe obohacující
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představa rozhodující
rozhled nutný
směřování důležité
spolupráce zásadní
studium důležité
teorie nutná
výpomoc velká
vzdělání odborné
vzdělávání důležité
zájem malý
zážitkové formy nutné
zklamání časté

Při přípravě sociálních pracovníků je důležitá ATMOSFÉRA při studiu. Informant upřednostňuje 
prostředí katedry sociální pedagogiky, kde se klade důraz na vztahy a komunikaci.

„Přístup k těm studentům na katedře sociální pedagogiky se mi zdá docela jiný než na těch 
sociálních studiích.“ (Cin/SOK/143)

„A prostě není tam, nebo předpokládám, že tam není prostor pro nějaký osobní vztah k těm 
studentům.“ (Cin/SOK/144)

„Člověka to může na katedře sociální pedagogiky víc lidsky obohatit, není tam tolik studentů 
a je to víc o nějaké vzájemné komunikaci.“ (Cin/SOK/145)

„A naopak že tam i tou atmosférou na té katedře je to někde jinde.“ (Cin/SOK/146)
V přípravě pracovníků je důležité setkání s EXPERTY. V případě kombinovaného studia lze 

využít experství lidí z praxe, kteří si dodělávají vzdělání. 
„V rámci výuky vytvářím seminář expertů.“ (Cin/PDA/8)
„To znamená, že vyberu šest, sedm lidí ze studentů, kteří pracují v oboru sociální práce a oni 

tam prezentují a mluví o své profesi.“ (Cin/PDA/9)
„Člověk na úřadě, v neziskovce, aktivista, v diagnostickém zařízení,.. A mají takový svůj 

odborný seminář, který si uspořádali pro kolegy, a to ostatní hodně uznávají.“ (Cin/PDA/10)
„Já tomu říkám blok expertů.“ (Cin/PDA/11)
„Ale expertů z řad studentů, vidím ten smysl v tomto přístupu.“ (Cin/PDA/12)

Studenti se v průběhu vzdělávání setkávají s tématem HODNOT, přínosné je pojetí Rogerse, 
kdy se klade důraz na principy akceptace, empatie a autencity.

„Pro mě spíš byly zajímavé ty hodnotové, etické.“ (Cin/SOK/147)
„Protože bych řekl, že u toho Rogerse, základní princip je ta empatie akceptace a autentičnost.“ 

(Cin/SOK/148)
„Tak to se stou hodnotovou stránkou prolíná.“ (Cin/SOK/149)
„Na jednu stranu principy práce a na druhou stranu jsou jakoby nějaké hodnotové a etické 

dimenze té práce, té profese.“ (Cin/SOK/150)
„Takže jakoby z toho teoretického tady tohle.“ (Cin/SOK/151)

V kategorii se objevuje vlastnost KVALITA, ve vztahu kvalitní přípravy pracovníků, významná 
je oblast interkulturality a spíše než technické oblasti sociální práce jsou přínosnější metodiky. 

„Sem tam se v některé skupině podaří naplnit interkulturní kompetence pedagoga,, ale pořád 
jako je to málo.“ (Cin/PDA/13)

„Myslím si, že máme docela slušně nastartovanou sociální práci u bakalářů.“ (Cin/PDA/14)
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„Tak když bych to měl vztáhnout na ty teorie sociální práce, spíš než nějaké ty technické věci, 
nějaké metodické.“ (Cin/SOK/152)

Vlastnost OBTÍŽ demonstruje, jak se studenti dostávají složitě do konkrétních oblastní praxe, 
složitá je příprava pracovníka na úřadech, kde je na praktikující studenty pohlíženo jako na ty, 
kteří obtěžují.

„Že ne všichni studenti mají opravdový zájem, a u nás, kdyby byl na praxi nějaký student, který 
by opravdu chtěl něco poznat, tak bych mu to ani nedoporučil.“ (Cin/SOK/153)

„Protože tam bych řekl, že hodně lidí se na to dívá tak, že student spíš jako přidělává práci.“ 
(Cin/SOK/154

Výraznou vlastností je PRAXE ve smyslu obohacující. Bez praxe nelze připravit sociálního 
pracovníka pro profesi.

„Tak já si myslím, je důležitá je jednak praxe, ale jako to samo o sobě jako nestačí, jakoby 
v rámci toho studia.“ (Cin/SOK/155)

„Jako čím je nějak do toho vtáhnout.“ (Cin/SOK/156)
„A myslíš si, že ta zařízení státní, neziskové, kam přicházejí studenti na praxi, nabízejí 

i studentům třeba vstoupit do nějakých těch situací? “ (Cin/PDA/15)
„Já si myslím, že jak kde.“ (Cin/SOK/157)
„Ona často ta praxe je taková, jako co vidím u nás na oddělení.“ (Cin/SOK/158)
„Ale myslím si, že třeba ty nízko prahové kluby pro mládež, nebo nějaké organizace, které 

pracují s dobrovolníky tam si myslím, že ten smysl může být větší.“ (Cin/SOK/159)
„A já jsem vlastně tuhle praxi doporučil jenom jedné studentce, a to bylo z toho důvodu, že ona 

u mě píše bakalářskou práci, nějaký Výzkum práce sociálních kurátorů, takže ona si v rámci té 
praxe udělala výzkum.“ (Cin/SOK/160)

„A samozřejmě i s tím, že se seznámila s tím, jak to u nás chodí.“ (Cin/SOK/161)
„Jinak ta praxe na úřadech, já si myslím, že někdy ta praxe v neziskových je asi nejvhodnější. 

Nebo třeba fakt v organizacích, které pracují s dobrovolníky nebo jsou to nějaké organizace pro 
mládež nízko-prahové.“ (Cin/SOK/162)

„Nebo možná mě ještě napadá z těch úřadů nevím, jestli znáš, na Vídeňské, tak tam třeba 
pracují s mladými bezdomovci.“ (Cin/SOK/163)

„Tam si to dovedu třeba představit líp než u nás na úřadě.“ (Cin/SOK/164)
„I když z mého pohledu, já sem se jakoby hodně věcí naučil až když jsem to začal dělat.“ (Cin/

SOK/165)
„Protože oni mají dva druhy praxi, průběžnou a souvislou.“ (Cin/PDA/16)
„V semináři prezentují před ostatními to, co v té praxi zažívají, jsou to takové jejich relexe.“ 

(Cin/PDA/17)
„Píšou z toho deníky, záznamy, případy a tak dále.“ (Cin/PDA/18)
„A mají k tomu samozřejmě přednášky, teorii, a jezdíme na exkurzi.“ (Cin/PDA/19)
„Vždycky si vybereme nějaký region.“ (Cin/PDA/20)
„Kde dobře fungují sociální služby nebo nějaká sociální síť.“ (Cin/PDA/21)
„Třeba Břeclavsko a Kroměřížsko, protože tam mám kontakty, a naši studenti tam pracují 

a tak.“ (Cin/PDA/22)
„V takovém menším prostoru, ale mají zachyceno množství služeb.“ (Cin/PDA/23)
„Tam do toho lidi promítají jakoby tu svoji praxi, ti sociální pracovníci.“ (Cin/PDA/24)

Přípravu sociálního pracovníka podtrhují vlastnosti PŘEDSTAVA, ROZHLED, SMĚŘOVÁNÍ 
A SPOLUPRÁCE. Všechny tyto vlastnosti jsou umocněné dimenzemi nutná, zásadní, atd. 
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„Já si myslím, že důležité, je, aby ten student byl schopen si, ať už na základě praxe nebo na 
základě teorie, vytvořit představu, co ta role to ho sociálního pracovníka všechno obnáší.“ (Cin/
SOK/166)

„Jednak si myslím, že ta příprava těch sociálních pracovníků, že se pozvolna zlepšuje, že jakoby 
z toho, co jsem říkal, že ten sociální pracovník, by měl mít představu o tom, co ta sociální práce 
je.“ (Cin/SOK/167)

„Tak mi přijde třeba, že je to o něco lepší.“ (Cin/SOK/168)
„Protože si myslím, že ten člověk potřebuje nějaký ten rozhled.“ (Cin/SOK/169)
„Je to možná malou skupinou většinou to ani nejsou lidi, co ví, co chtějí.“ (Cin/PDA/25)
„Myslím si, že to je jeden z faktorů, který pak ovlivňuje to, že pak bude schopný spolupracovat.“ 

(Cin/SOK/170)

Vlastnost STUDIUM je charakterizována dimenzí důležitá. Informanti se vyjadřují k přínosu 
vysokoškolskému vzdělávání v profesi sociálního pracovníka.

„Já si myslím, že je to dobře, když má sociální pracovník vysokoškolské vzdělávání a myslím si, 
že je dobře, že tu práci může vykonávat, když má vyšší odborné, ale že je to nějak omezeno, kdo to 
může vykonávat.“ (Cin/SOK/171)

„Alespoň minimální, který mu ta vysoká škola poskytne.“ (Cin/SOK/172)
„No a ta vysoká škola dá tomu člověku rozhled všeobecný, ty sociologie a psychologie.“ (Cin/

SOK/173)
„A i ty teorie sociální práce by mohly tomu člověku něco dát.“ (Cin/SOK/174)
„Z mého pohledu si myslím, že to že se požaduje minimálně to vyšší odborné vzdělání tak že má 

smysl, protože si myslím, že ta práce není lehká, potřebuje nějakou předchozí přípravu a zároveň 
na těch úřadech to vede k tomu, že se tam přijímají lidi, kteří alespoň trochu mají o tu sociální 
práci zájem.“ (Cin/SOK/175)

TEORIE a její dimenze nutnosti poukazuje na význam přípravy studentů v oblasti teorií, které 
jsou významné pro sociální práci a zkvalitňují její metody. 

„Myslím si, že ta sociální studia dobře připraví studenty po té intelektuální stránce jakoby, 
třeba jak dělat výzkum, nebo co se týká té teorie, sociální politika třeba.“ (Cin/SOK/176)

„Ale jakoby pro tu konkrétní práci si myslím, že ta sociální pedagogika je stejně přínosná, nebo 
věřím tomu, že v tom nijak nezaostává.“ (Cin/SOK/177)

„Je problém získat studenty pro teorie sociální práce a říkáš, teď půjdeme více do těch teorií, 
ale to prostě nejde.“ (Cin/PDA/28) 

Vlastnost VÝPOMOC ukazuje, jak studentům prospívá, když se zapojují do aktivit v rámci 
praxe. 

„Co třeba smysl mělo, to jsme dělali třeba ten minulý rok, třeba jak jsme dělali to sčítání 
bezdomovců.“ (Cin/SOK/178)

„Ti studenti jednak něco viděli, něco poznali, a jednak naše oddělení jsme je na ten výzkum 
potřebovali.“ (Cin/SOK/179)

Opět se objevuje vlastnost VZDĚLÁVÁNÍ jako důležitá součást přípravy sociálního pedagoga. 
Vzdělávání v kontextu teorie i praxe.

„A kdybych měl vybrat někoho, kdo vyloženě pracuje s lidmi, tak jako bych spíš vybral toho 
člověka, co dělá sociální pedagogiku.“ (Cin/SOK/180)

„Ale mám pocit, že ta atmosféra na fakultě sociálních studií není špatná.“ (Cin/SOK/181)
„Jsou tam kvalitní pedagogové někteří, si myslím, zvlášť jsem se s tím setkal třeba na sociologii.“ 

(Cin/SOK/182)
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„Jakoby se z toho ale stává taková továrna na vzdělávání spousty oborů a spousty studentů.“ 
„A problém je podle mě trošku v tom, že studenti jsou zvyklí podle mě učit se nějaké teorie, 

a přemýšlím nad tím, když si vezmu třeba vzdělávání profesních sociálních pracovníků jako 
takových.“ (Cin/SOK/184)

„Protože jsou různé semináře jednodenní třeba, které trvají osm hodin, třeba „prevence 
syndromu vyhoření“ nebo „problémové situace klientů“.“ (Cin/SOK/185)

„Ale nevím, jestli tady tohle nevyžaduje už nějakou praxi.“ (Cin/SOK/186)

Není jednoduché probudit ZÁJEM studentů o práci zařízení, kam dochází na praxi. Z analýzy 
vyplývá, že jsou zde zastoupeny skupiny, které zájem mají a naopak. Důležitou součástí jsou 
ZÁŽITKOVÉ FORMY, pokud by studenti byli schopni tyto formy akceptovat, bylo by to pro ně 
přínosem.

„A jako fakt, jsou studentky, které jak říkám, zájem mají, chodí jakoby občas do nějakých těch 
zařízeních, někdo jim dělá šetření.“ (Cin/SOK/187)

„Že je to jakoby někam vede.“ (Cin/SOK/188)
„Ale často to je i tak, že prostě té studentce řeknu po čtyřech hodinách, už běžte domů.“ (Cin/

SOK/189)
„A třeba u nás na oddělení je můj dojem z toho takový rozpačitý.“ (Cin/SOK/190)
„Já nevím, jestli ti studenti by byli schopni nějakých takových částečné zážitkových.“ (Cin/

SOK/191)
„A částečně zkušenostních školení.“ (Cin/SOK/192)
„Jestli by toho byly schopní, jestli by to mělo smysl pro ně.“ (Cin/SOK/193)

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Kategorie 9: „domluvím, zvednu telefon, zaregistrujete si 
služby“

9. Kategorie: „domluvím, zvednu telefon, zaregistrujete si služby“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

LEGISLATIVA nové možnosti
SPECIALIZACE častá
REGISTRACE snadná
TVORBA častá
POMOC důležitá

V této kategorii se potkávají vlastnosti SPECIALIZACE, což znamená, že se sociální pracovníci 
specializují pro oblasti, které jsou jim blízké. Řadu změn přinesl nový sociální zákon a změny 
v LEGISLATIVĚ. Tyto změny umožnily obrovský rozvoj služeb sociální práce.

„A prakticky ten paragraf 108 už dává možnost těm neziskovkám, právnickým subjektům, ale 
i fyzickým osobám, registrovat se. Registrovat prostě svoje služby na úřadě.“ (Cin/SPB/102)

„A dělá to, co ho baví. Někdo říká, třeba já bych nikdy nemohl dělat tuto práci ohledně 
delikvence.“ (Cin/SPB/103)

„Ale baví ho třeba senioři. A proč ne dívej se, máš ty a ty možnosti.“ (Cin/SPB/104)

Vlastnost REGISTRACE má dimenzionální rozsah snadná. Což umožňuje rozvoj sociálních 
služeb, které si lze registrovat na úřadech. Se sociálními službami souvisí vlastnost TVORBA, 
která je častá a POMOC, která je důležitá.
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„Já jsem ještě ten typ, že když přijde fyzická osoba, tak řeknu, běž do toho, já je vždycky tak 
namotivuji, a dívej se, když tomu nerozumíš, je to teda pracné, ale na krajských úřadech se obrátíš 
na tu a tu osobu,která Ti pomůže.“ (Cin/SPB/105)

„Tam probíhá registrace sociálních služeb, my se musíme všichni znát.“ (Cin/SPB/106)
„Prostě když nevíš, a nevíš, kam máš nasměrovat toho dotyčného nebo tu organizaci.“ (Cin/

SPB/107)
„Když oni ví, že já jim řeknu: „Běžte tam.“ Já jim to domluvím, zvednu telefon, zaregistrujete 

si služby.“ (Cin/SPB/108)
„Prakticky já je tak naočkuji, oni do toho jdou. Ale to je i pro mě zpětná vazba, je to pracné pro 

ty dotyčné, ale oni se mi zase vrátí s registrací.“ (Cin/SPB/109)
„IQ Roma servis u nás v Břeclavi nebýval. Jenom dojížděli.“ (Cin/SPB/110)
„A IQ Roma servis mám v Břeclavi detašované pracoviště. A dělají pro nás. A další a další.“ 

(Cin/SPB/111)
„Oni tam mají detašák, Katarínu, znáte ji. Tak má tam své pracovníky.“ (Cin/SPB/112)
„Oni mi ty služby v tom městě udělají. To je důležité. Takže všechno souvisí se vším.“ (Cin/

SPB/113)

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Kategorie 9: „Neziskovky jsou možná někdy efektivnější“

9. Kategorie: „Neziskovky jsou možná někdy efektivnější“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

LEGISLATIVA určující
ANGAŽOVANOST zásadní
SPOLUPRÁCE důležitá
ZÁSLUHA velká
NEZASTUPITELNOST důležitá
ROZVOJ velký
EFEKTIVNOST vysoká

Vlastnost LEGISLATIVA je charakterizována dimenzí určující. Nový sociální zákon o sociálních 
službách přinesl řadu změn, vytýčil standardy kvality v sociálních službách a legislativu, která 
zpřesňuje působení sociální práce směrem k cílovým skupinám a cílům.

„Zákon o sociálních službách, to se týká asi spíš neziskovek.“ (Cin/SOK/125)
„To by možná dokázal říct někdo z charity nebo z armády spásy, kdo pracuje tady s tou cílovou 

skupinou, jestli jim to pomohlo, nebo ne, to já nedokážu posoudit.“ (Cin/SOK/126)
„Nebo Nový prostor, ti taky poskytují sociální službu.“ (Cin/SOK/127)
„Kdežto ta neziskovka, když neprojde inspekcí, tak má úplně asi jinou pozici.“ (Cin/SOK/128)

Vlastnosti ANGAŽOVANOST, SPOLUPRÁCE A ZÁSLUHA mají dimenzionální rozsach 
zásadní a důležitá. Státní sektor dnes spolupracuje s řadou subjektů a velmi často i s neziskovým 
sektorem. Dřívější rivalita obou skupin se postupem času zmírnila s novými změnami, které se 
třeba projevily ve fi nancování a současně si řada odborníků a laiků uvědomuje nezastupitelnost 
neziskové sféry, která velmi často hasí to, co právě státní sektor nezvládl.

„Neziskovky se daleko víc angažují tady pro o lidi než státní sektor.“ (Cin/PDA/7)mají 
dimenzionální rozsach zásadní a důležitá. 

„To si myslím, že tady v Brně neplatí, nevím jak je to v jiných krajích, ale tady v Brně je situace 
těch kurátorů dobrá a byl bych sám proti sobě, kdybych to neříkal.“ (Cin/SOK/129)
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„Jen bych třeba vyjmenoval, my máme projekt ve spolupráci se zdravotníky, vyšetření TBC, 
monitorování TBC.“ (Cin/SOK/130)

„Pak třeba převod padělků pro účely oblečení.“ (Cin/SOK/131)
„Pak máme ten projekt sčítání bezdomovců.“ (Cin/SOK/132)
„To jsme dělali jednou se spolupráci s Armádou spásy, jednou s komunitou San Edigio, a více 

méně ten státní sektor poskytuje i komplexní služby, ubytování možnost toho poradenství a té 
sociální práce.“ (Cin/SOK/133)

„Další služby, jako krizová noční centra, hygiena, šatník.“ (Cin/SOK/134)
„Takže tady bych řekl, že v Brně je významnější role jakoby toho státního sektoru než toho 

neziskového.“ (Cin/SOK/135)
„Ale kdyby tady byl někdo třeba z Armády spásy, tak by to viděl jinak.“ (Cin/SOK/136) 

Vlastnosti ZÁSLUHY A NEZASTUPITELNOST jsou prohloubeny vlastnostmi důležité 
a velké. 

„Ale takhle, jediné v čem já vidím, že je nezastupitelná ta úloha toho neziskového sektoru je ta, 
že my máme tendence se starat o ty, kteří mají trvalé bydliště v Brně.“ (Cin/SOK/137)

„Což samozřejmě nejsou zdaleka všichni lidi bez domova, co tady jsou.“ (Cin/SOK/138)
„Takže minimálně jakoby v tom, že jakoby pro tuto skupinu jsou nějaké služby.“ (Cin/

SOK/139)
„Tak to je spíš zásluha neziskového sektoru.“ (Cin/SOK/140)

Další vlastnosti ve vztahu k neziskovému sektoru jsou ROZVOJ A EFEKTIVNOST, opět 
s dimenzionálním rozsahem velký a důležitá. Informanti zdůrazňují, že je daleko prospěšnější, 
když se nabízí více služeb a přiznávají větší efektivnost neziskového sektoru.

„A z mého pohledu jako, čím víc těch služeb je tak to je jedině dobře.“ (Cin/SOK/141)
„Že ty neziskovky jsou možná někdy efektivnější.“ (Cin/SOK/142)

SOCIÁLNÍ PRÁCE Kategorie 10: „Sociální práce – Romové“

10. Kategorie: „Sociální práce – Romové“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

DOBROVOLNÍCI časté
KOMUNIKACE nutná
OTEVŘENOST důležitá
KRAJNÍ ŘEŠENÍ špatné
REAKCE NA STÍŽNOSTI aktivní

V této kategorii se objevuje vlastnost DOBROVOLNÍCI s dimenzionálním rozsahem časté 
a z uvedeného vyplývá, jak významně dobrovolníci pomáhají, zejména v oblasti neziskového 
sektoru. 

„Máme tam i studenty, kteří tam pomáhají. Máme tam i doučování, volnočasovky.“ (Cin/
SPB/114)

„Dali jsme jim počítače, takže když já něco chci, ale já musím vědět, že je v rámci té branže, že 
mi to usnadní práci, v mém oboru.“ (Cin/SPB/115)

Další vlastností je otevřenost a komunikace s dimenzí nutná a důležitá. V tomto případě 
se uplatnila ve vztahu menšinové a většinové populace. V naší společnosti se objevuje snaha 
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o zjednodušování romské problematiky, Romové jsou vnímání jako problematičtí občané, většinová 
společnost má tendenci pohlížet na všechny Romy stejným pohledem.

„Dobře, pan starosta svolává další jednání za měsíc, ale rozhodně já chci, a dávala jsem 
kontakty, kdyby na to někdo zapomněl, kde to je, můžete mě zavolat.“ (Cin/SPB/116)

„Chci, aby tam přišli všichni, aby se o tom hovořilo, co jaká je tam příčina.“ (Cin/SPB/117)
„Ale ne jedna strana, že tam někdo křičí, že město v tom nic nedělá, ale pan starosta to zase 

sváděl na vládu, jo že nejsou na to dostatečné zákony, ale tady jde o komunikaci.“ (Cin/SPB/118)
„A můžu ti říct, že dvě, tři jednání a v lokalitě je klid.“ (Cin/SPB/119)
„A už se trendovalo, že Romové, kteří tam bydlí, že jdou proti obyvatelům majority.“ (Cin/

SPB/120)
„A třeba teďka konkrétně, teď jsme měla petici na jednu část v Břeclavi, protože v té lokalitě 

bydlí Romové.“ (Cin/SPB/121)
„Tady jde o to, abychom se tady všichni sešli, ale ba ty názory si řeklo i romské obyvatelstvo. 

Že ses svádí všechno i na Romy, a není to pravda.“ (Cin/SPB/122)
„„Ale Františko, nebo paní Vopršálková, ale my tady spolu žijeme dvacet let, máte s náma 

nějaký problém?““ (Cin/SPB/123)

KRAJNÍ ŘEŠENÍ má dimenzi špatné a REAKCÍ NA STÍŽNOSTI musí být aktivní zejména ze 
strany sociálních pracovníků, kteří by mohli být mediátory mezi romskou populací a většinovou 
společností.

„Do majoritních i romských, a pohybovala jsem se pořád v té lokalitě i na tom nádvoří, protože 
oni si stěžovali, v těch jednotlivých schodištích, jo, že se tam fetuje, a alkohol.“ (Cin/SPB/126)

„Já jsem si teda dala práci a s městskou policií, a stáhla jsem k tomu své kolegy, jsme se střídali, 
udělali jsme si jakoby z toho svůj poznatek.“ (Cin/SPB/127)KRAJNÍ ŘEŠENÍ

„Protože já jsem, naši Romové to vědí, že já nechci brát romské děti z rodiny.“ (Cin/SPB/124)
„Naši občané po tom prahnou. Prostě je zavřete a bude klid. Ale já zase říkám ne, to je to 

špatně.“ (Cin/SPB/125)

SOCIÁLNÍ PRÁCE Kategorie 11: „Sociální služba“

11. Kategorie: „Sociální služba“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

HODNOCENÍ ostatní
INDIVIDUÁLNOST rozhodující
KOMUNIKACE častá
POVĚDOMÍ důležité
PRÁCE V TERÉNU nutná
HLEDÁNÍ PODNĚTŮ rozhodující
SPOLUPRÁCE důležitá
ÚSPĚCH k dobru člověka
VÝCHODISKA kvalitní

Vlastnost HODNOCENÍ obsahuje dimenzionální rozsah ostatní. Práci sociálních pracovníků 
ohodnocuje jejich okolí. 

„Tady to by museli být druzí kolegové, kteří by řekli, jak pracujeme.“ (Cin/SPB/128)

Významná je vlastnost INDIVIDUÁLNÍ, která předpokládá individuální posuzování jednotlivých 
situací a případů. Častá a důležitá je KOMUNIKACE mezi všemi subjekty a POVĚDOMÍ o práci 
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sociálních pracovníků, kteří docházejí do škol, do nejrůznějších organizací a snaží se o preventivní 
přístup.

„Ale je to opravdu, individuálně o těch sociálních pracovnících, je to o těch lidech, kteří tam 
sedí. Záleží na těch úřednících.“ (Cin/SPB/129)

„Ale ti lidé zase musí vidět tu zpětnou vazbu, že jsou dobré výsledky, a že i s oběma skupinami 
děláme. Že máme setkání s občany.“ (Cin/SPB/130)

„No a tam nám signalizovali problémy, a teď dostal každý úkol, například když to byla třeba 
domovní správa, devastace bytů, a je to ve správě domovní správy, tak oni si šly po svých bytech, 
já si šla po našich, dětech.“ (Cin/SPB/131)

„Takže to je taky důležité, abyste věděli, že u nás lze řešit cokoliv.“ (Cin/SPB/132)
„A to je důležité, že jak se to k nim dostává, my musíme začít od základních škol, my chodíme 

k dětem na základní školy, do neziskovek, na třídní schůzky, opravdu na třídní schůzky do 
základních škola a ředitel nám dává prostor, abychom se přestavili, kdo jsme, anebo naopak.“ 
(Cin/SPB/133)

„Ale ti lidé zase musí vidět tu zpětnou vazbu, jsou dobré výsledky, a že i s oběma skupinami 
děláme. Že máme setkání s občany.“ (Cin/SPB/130)

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE je vnímána jako nutná, informanti uvádí, jak se snaží 
všechny problémy podchytit přímo v prostředí klientů. Současně je důležitá vlastnost HLEDÁNÍ 
PODNĚTŮ, která je rozhodující pro posun sociální práce i klienta.

„My jsme si to všechno podchytli, šla jsem několikrát v dopoledních, ve večerních i odpoledních 
hodinách, do lokality, ale do všech rodin.“ (Cin/SPB/134)

„A když já usiluji o práci na tom a to, protože já jsem ten pracovník, která jsem zodpovědná 
za ten tým pracovníků, za tu sociální oblast, tak já vždycky hledám, co je opravdu důležité, jsou 
podněty, ale všechno nejde hned zrealizovat.“ (Cin/SPB/135)

„Důležité je zachytit to akutní, to co hoří, jak jsem řekla. Tak já se snažím tu osobu odchytnout 
a pracovat s ní.“ (Cin/SPB/136)

Dalšími vlastnostmi je SPOLUPRÁCE A ÚSPĚCH, které spolu úzce souvisí. Pokud jsou 
schopny různé struktury (škola, rodina, sociální odbor, policie, neziskový sektor, volnočasová 
pedagogika, lokální prostředí, lékař, aj.) spolupráce, pak lze zažít úspěch nejen u jednotlivců nebo 
v rámci celé lokality. Problémy se řeší v kontextu prostředí, v kterém jedinec i skupiny žijí.

„A začal problém záškoláctví, volný čas a drogy.“ (Cin/SPB/137)
„Když vidí, že v té dané škole je ten a ten problém, tak si nás pozve ale ne jenom nás, kurátory, ale 

třeba městskou policii, republikovou policii, nebo státního zástupce, a řešíme to.“ (Cin/SPB/138)
„Ale když oni vidí, že máme úspěchy, že ten dotyčný opravdu nemusel do ústavní výchovy, že se 

ví, že ten je problémový, ten je lump a ten podnikatel má toho.“ (Cin/SPB/139)

VÝCHODISKA mají v této kategorii dimenzi kvalitní. Z analýzy vyplývá význam spolupráce 
a hledání řešení v týmové práci různých subjektů.

„Když pracujeme jako tým, nebo někdo nám přijde signalizovat, že se objevuje jakýkoliv 
problém, signál, z jakékoliv oblasti, tak rozhodně popřemýšlíme, co se dá pro to udělat, kdo by 
v tom měl být, jak to uchopit a jestli jsou vůbec nějaké prostředky a to i fi nanční.“ (Cin/SPB/140)

„Ale vždy je to  v tom týmu, máme dobrý tým, není to jeden tým, protože každý odborník je 
někde na něčem jiném, ale když vidím, že by mě mohl pomoct z jiného odboru nebo z nějakých 
neziskovek, tak se sejdeme a uděláme takové posezení, nastíníme ten problém, signalizujeme co 
a jak.“ (Cin/SPB/142)

„A každý si řekneme svůj nápad názor, co by se pro to mohlo udělat, a pouštíme se do toho, jo.“ 
(Cin/SPB/143)
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„Protože občané vědí, že na náš sociální není problém přijít s jakýmkoliv signálem a občanům 
se věnujeme.“ (Cin/SPB/144)

SOCIÁLNÍ PRÁCE Kategorie 11: „Ale já si myslím, že sociální práce, je spíš sociální 
dovednost“

11. Kategorie: „Ale já si myslím, že sociální práce, je spíš sociální dovednost.“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

NÁROKY rozhodující
LEGISLATIVA určující
SPOLUPRÁCE důležitá
GARANCE kvalitní
DOVEDNOST velká

V kategorii vztahující se k sociálním dovednostem se objevily vlastnosti NÁROKY, 
LEGISLATIVA A SPOLUPRÁCE, opět s dimenzemi rozhodující, určující a důležitá. Sociální 
práce je náročná, ale smysl má i v rámci teorie paliativní péče, kdy se zmírňují dopady životní 
situace na jedince. Opět se zde objevují pojmy legislativa jako nutnost, která vytváří rámec pro 
sociální služby a spolupráce, která je významná a nezbytná

„Já tady za tu cílovou skupinu jsem rád, protože přestože si myslím, že ta práce je náročná, 
protože jak se říká, že to spíš podle té teorie paliativní péče, kdy se spíš zmírňují ty dopady toho 
osudu.“ (Cin/SOK/116)

„To možná na nás to dopadlo minimálně.“ (Cin/SOK/117)
„Ale to se fakt na tu státní správu to fakt dopadá míň, vlastně my taky poskytujeme sociální 

služby, ale já jako do toho nejsem nijak vtažený.“ (Cin/SOK/118)
„To je před centrum sociálních služeb, příspěvková organizace magistrátu, a ti to vždycky mají 

jednodušší. Ty nikdo nezruší.“ (Cin/SOK/119)

SPOLUPRÁCE
„A je prostě spíš důležité aby spolu ty subjekty nějak komunikovaly bez ohledu na to, jestli je to 

státní sektor nebo nestátní sektor.“ (Cin/SOK/120)
„Jsou prostě předsudky ze stran úředníků, že jsou to nějací třeba amatéři, někdo si myslí zase, 

neziskovky o státním, že to jsou byrokrati, kterým nejde o ty klienty, což já jsem se s ničím takovým 
nesetkal.“ (Cin/SOK/121)

„Jsou možná s tou prací sociálního kurátora spojeny nešvary jakoby té státní správy.“ (Cin/
SOK/122)

Vlastnosti GARANCE A DOVEDNOST zase určuje dimenze kvalitní a dovednost je vnímána 
jako sociální dovednost pracovníka směrem ke klientovi.

„To nezpochybňuju, ale tu péči tady jakoby ten státní sektor garantuje. Poměrně dobrou.“ 
(Cin/SOK/123)

„Ale já si myslím, že sociální práce, je spíš sociální dovednost.“ (Cin/SOK/124) 
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RIZIKOVÉ OBLASTI
STÁT Kategorie 1: „Na sociální služby doplácí stát...“

1. Kategorie: „Na sociální služby doplácí stát...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

ZDROJE zásadní
OMEZENÍ nutná
REFORMY důležité
ROZHODOVÁNÍ složité

Z výzkumu vychází, že velkým problémem jsou fi nance, ZDROJE. Sociální péče a sociální služby 
jsou velmi drahé a zátěžové pro stát. Informanti mají obavy, co se stane s řadou služeb a institucí, až 
přestanou do České republiky proudit fi nance z EU. Hovoří o OMEZENÍ, která budou nutná.

„Nevím, jestli je to v  souvislosti jenom s těmi sociálníma službami, ale je pravda že zatím na ty 
sociální služby a na to zdravotnictví doplácí stát nejvíce.“ (Riz/Že/71)

„My víme, že těch fi nančních prostředků moc není, je krize atd.“ (Riz/PDA/9)
„Ano, fi nančních prostředků moc není, je to fakt, krize atd.“ (Riz/Že/72)
„Ale já zas samozřejmě vidím problém trošku v tom, že převážná většina těch služeb sociální 

prevence je fi nancována z ESF, z operačního programu pro lidské zdroje a zaměstnanost. kde 
vlastně tok těch peněz počínaje rokem 2013 skončí a tam vidím docela velký problém.“ (Riz/
Mu/40)

„Navíc teď se začíná šetřit, doba krize stát už třeba deklaruje, že bude i na sociální služby 
velice málo.“ (Riz/Že/73)

„Protože těch projektů je obrovský množství a tam vidím problém, pokud to ten stát bude 
nějakým způsobem řešit, tak buď ty služby zaniknou nebo se budeme muset nějakým způsobem 
omezit – chod určitých druhů těch služeb.“ (Riz/Mu/41)

„Tam si myslím, že by mohlo dojít k problematické situaci.“ (Riz/Mu/42)
„Aby ty služby, ty stávající se během těch dvou, tří let rozjely a začaly poskytovat, tak tam by 

mohlo dojít k problému.“ (Riz/Mu/43)
„To je to, co říká kolega, kudy se to má ubírat, na jedné straně spíš mluvíme, že bude spíš 

přibývat možná příjemců nějaké sociální služby, ale jak přestanou tyto dotace z EU, tak to bude 
velice špatný.“ (Riz/Že/74)

Informanti zdůrazňují význam REFOREM A ROZHODOVÁNÍ, kam směřovat prostředky 
a jak nastavit účinné mechanismy sociální práce, až skončí fi nanční tok peněz z fondů EU.

„I teď zase začínají řešit reformy,tak jak začala současná vláda řešit ty ekonomické reformy, ty 
jsou velmi nutné a já jsem pro ně..“ (Riz/Že/75)

„teď ten stát by se měl rozhodnout jestli postavit cenrum pro rodinu, který by řešilo něco 
významného a nebo azylový dům pro lidi bez přístřeší, protože jich přibývá.“ (Riz/PDA/10)

„Pokud se od toho neodrazíme, ten stát na ty rodiny bude kašlat a zatím docela kašle.“ (Riz/
Že/76)

STÁT Kategorie 1: „ ten sociální systém trochu přitvrzuje...“

4. Kategorie: „ten sociální systém trochu přitvrzuje...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

přitvrzování větší
změna orientační
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Reformy a ZMĚNY v sociálním systému přináší PŘITVRZENÍ směrem k cílovým skupinám 
obyvatelstva, což samozřejmě přináší řadu problémů lidem, kteří se nacházejí v těžké životní 
situaci, zejména těm, kteří patří k sociálně vyloučeným skupinám. 

„Že třeba ten sociální systém trochu přitvrzuje.“ (Riz/SOK/194)
„A to s tou současnou vládou bude přitvrzovat nadále, ale ten zákon o hmotné nouzi, alespoň 

tak, jak je aplikován v Brně, tak je spíš přitvrzením toho systému než byl předtím ten zákon o sociální 
potřebnosti, nevím.“ (Riz/SOK/195)

„Takže jakoby ten systém přitvrdil a i ty podmínky jakoby jsou horší, že třeba ty dluhy se víc 
vymáhají a tak dál.“ (Riz/SOK/196)

„Možná má to své klady, ale rozhodně bych těm lidem nezáviděl, nebo ty dávky nepřitvrzoval, 
i když možná bude.“ (Riz/SOK/197)

„Protože si myslím, že opravdu jakoby nikdo je nerozmazluje.“ (Riz/SOK/198)
„Dřív, když přišel někdo z výkonu trestu, tak jsem mu řekl, tak si nechte napsat od rodičů papír, 

že jim přispíváte na nájem, a oni ho pak brali jako samostatně posuzovanou osobu, která dostala 
tu dávku jako na živobytí.“ (Riz/SOK/199)

„A když měl nějaký ten nájem stanovený, tak ještě dostal nějaké peníze na bydlení.“ (Riz/
SOK/200)

„A třeba dohromady vydělávají třicet tisíc, takže nedostane ani halíř.“ (Riz/SOK/201)
„A předtím třeba dostal tři tisíce.“ (Riz/SOK/202)
„Ale není jim co závidět, i když teda dostávají od státu ty tři tisíce, nebo dva tisíce měsíčně. Mají 

to teda bez práce, ale ten život si třeba ti lidi nedovedou představit. Co jakoby nějak normálně 
žijí.“ (Riz/SOK/203)

„Ten pocit já prostě nemám.“ (Riz/SOK/204)
„Jednak se změnil ten okruh společně posuzovaných osob.“ (Riz/SOK/205)

MÉDIA Kategorie 2: „Mediální obraz...“

3. Kategorie: „Mediální obraz...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

NORMA důležitá
ŘEŠENÍ malé
HODNOTY nutné

Informanti se pozastavují o negativním obraze sociálních problémů v médiích, které otevírají 
to negativní kolem nás. Objevuje se anomie, věci, které jsou nenormální začínáme vnímat jako 
normální. Lidé jsou přitahováni zlem a negacemi. NORMA má dimenzionální rozsah důležitá 
a ŘESENÍ se pak jeví jako malé, téměř žádné. Znovu se otvírá téma HODNOT jako nezbytnosti, 
nutnosti.

„Ale když si vezmeš, vidíš někde nějaký dobrý příklad, já vím, že to je zas těžce fi lozofi cká 
otázka, tím nic nezměníme, ale vidíš někdy nějaký dobrý příklad v televizi, v novinách, čteš si 
o něčem jakoby kladném, tře se o tebe pořád jenom to zlo a negativní a spíš ty rozvody a spíš tady 
toto je to, co ty lidi jakoby přitahuje a jenom tímto jsme jakoby krmeni a potom ti už toto připadá 
jako normální.“ (Riz/Že/77)

„Ale když se o tom pořád mluví a rozebírá se to, ukazuje se to z těch pozitivních stránek.“ (Riz/
Že/78)

„Mě třeba fakt mrzí na nějaký ty novináře a tady ty představitele veřejnoprávních mediíí, že na 
tyto věci se více nedbá.“ (Riz/Že/80)
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„A v televizi se z toho potom udělá nakonec i komedie legrace,,ty hranice se nám jakoby 
posunuly někam jinam a opravdu ta morálka a nějaké křesťanské základy tady úplně jakoby 
vymizely.“ (Riz/Že/81)

MÉDIA Kategorie 2: „Mediální obraz...“

3. Kategorie: „Mediální obraz...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

negace častá
okruh konkrétní

Vlastnost NEDACE s dimenzí častá se opět vztahu k mediálnímu obrazu, který poukazuje na 
sociální pracovníky, kteří pochybili, otvírají se problematické a vyhrocené kauzy s odebíráním 
dětí apod. Některé OKRUHY prezentované v médiích mají konkrétní podobu, například situace 
drogově závislých nebo násilí na ženách.

„A mediální obraz těch sociálních pracovníků není nijak, spíš se ukazuje nějaké kauzy, kde 
pochybili.“ (Riz/SOK/206)

„Kde je třeba riziko, že odeberou dítě.“ (Riz/SOK/207)
„Že jakoby ta pozitivní prezentace není tak častá.“ (Riz/SOK/208)

OKRUH
„Možná se někdy mluví o nějakých komunitách pro drogově závislé.“ (Riz/SOK/209)

AZYLOVÉ DOMY Kategorie 3: „Pomoc lidem bez přístřeší...?“

3. Kategorie: „pomoc lidem bez přístřeší...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

SOUVISLOST vysoká
KUMULACE PROBLÉMŮ nutná
NÁROČNOST ROZHODOVÁNÍ velká

Z analýzy výzkumu vyplynuly konkrétní SOUVISLOSTI, kdy je potřeba intervence a pomoc 
pro konkrétní skupinu a tím se zamezí KUMULOVÁNÍ PROBLÉMŮ. Příkladem je třeba péče 
o lidi bez přístřeší, pokud se o ně stát nepostará, budou se koncentrovat v různých místech 
a problémech, může se rozšířit kriminalita a závislosti. NÁROČNOST ROZHODOVÁNÍ, kam 
směřovat prostředky je velké. 

„Protože pokud by nebyl postaven azylový dům pro osoby bez přístřeší, tak samozřejmě by 
se tito lidé koncentrovali všude možně, narůstala by kriminalita, užívání drog a podobně.“ (Riz/
Mu/44)

KUMULACE PROBLÉMŮ
„Zase by se ty problémy mohli ještě kumulovat.“ (Riz/Mu/45)

NÁROČNOST ROZHODOVÁNÍ
„Toto by bylo asi problematické se jednoznačně rozhodnout zda to nebo ono. Obojí je potřeba“ 

(Riz/Mu/46)
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AZYLOVÉ DOMY Kategorie 3: „se dostali prakticky do terénu bez přístřeší“

3. Kategorie: „se dostali prakticky do terénu bez přístřeší....“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

SPOLUPRÁCE nutná

Opět i v této kategorii vyvstává vlastnost SPOLUPRÁCE s dimenzionálním rozsahem nutná. 
Spolupráce je jeden z nejčetnějších pojmů, který se objevuje v souvislosti s praxí sociální práce.

„Pak to bezdomovectví na to nenavázalo, protože mě dosti vadilo, že jsem je znala za kurátorské 
praxe a věděla jsem, že někteří se dostali prakticky do terénu bez přístřeší.“ (Riz/SPB/145)

AZYLOVÉ DOMY Kategorie 3: „ Já vnímám, že je velká nevraživost vůči tady těmto 
skupinám.“

3. Kategorie: „Já vnímám, že je velká nevraživost vůči tady těmto skupinám.“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

fi nance rozhodující
trend rostoucí
předsudky časté
realita nepochopená

V kategorii se objevuje vlastnost FINANCE s dimenzí rozhodující. Klienti, kteří patří k sociálně 
vyloučeným skupinám se pohybují ve velké nejistotě. Nemají dostatek fi nancí, které by jim pomohli 
výrazně ovlivnit jejich situaci. Pro mnohé z nich jsou nemotivující nízké fi nanční částky, které za 
práci získávají. TRENDEM je pozvolný nárůst počtu lidí se sociálním vyloučením. Současně se 
objevují PŘEDSUDKY, které jsou častější a svědčí o nepochopení REALITY, ve které se lidé 
nacházejí. Začarovaný kruh problémů, nejistoty a dlouhodobé deprese je táhne na dno. 

„Tak jak dlouho ten člověk, který pracuje. Jak dlouho mu to vydrží? Jo?“ (Riz/SOK/210)
„Třeba nedostane nic na bydlení, nebo mu proplatím noclehárnu.“ (Riz/SOK/211)
„Takže mu proplatím noclehárnu a dostane dva tisíce na živobytí.“ (Riz/SOK/212)
„Za těch necelých sedm let, co pracuju s tou cílovou skupinou, tak bych řekl, že jo, je toho 

o trošku víc.“ (Riz/SOK/213)
„Což je přibližné, není žádné exaktní číslo, asi 1340 plus mínus.“ (Riz/SOK/214)
„Já vnímám, že je velká nevraživost vůči tady těmto skupinám.“ (Riz/PDA/30)
„Jo jsou velké předsudky tady vůči nim a spousta lidí nadává na tady ten sociální systém jakoby 

jak je nastavený, jako jak je možné, že se o ně stát stará.“ (Riz/PDA/31)
„No to mě přijde, že si ti lidi neuvědomují tu realitu toho člověka, kterému je pomáháno 

a dostane teda dva tisíce třeba.“ (Riz/SOK/215)

RODINA Kategorie 4: „ Většina těch problémů už je v rodinách...“

4. Kategorie: „většina těch problémů už je v rodinách...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

KOŘEN PROBLÉMŮ hlavní
ROZPAD velký
LEGISLATIVA neřeší
KONFLIKT častý
HODNOTY chybí
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Hlavní KOŘEN PROBLÉMŮ vidí informanti v rodinách. ROZPAD RODIN vnímají 
jako velký problém. Mnohé rodiny mají sociální materiální zázemí, přesto je lze označit jako 
sociálně znevýhodněné, protože se do nich promítají patologie jako je rozvodovost, agresivita, 
workoholismus a další. 

„Ale co jiného než ta rodina, opravdu si nemyslím, že by byl ideální ten model rodiny před sto 
lety.“ (Riz/Že/82)

„Ale pořád si myslím, že to gró těch problémů je už v těch rodinách.“ (Riz/Že/83)
„Určitě spousta těch problémů, nedá se říct, že všechny ty problémy, ale většina těch problémů 

určitě je už v těch rodinách.“ (Riz/Mu/47)
„Já to třeba ještě vidím taky, že těch příjemců bude přibývat, ale přitom jsou všechny rodiny, 

o kterých jsem mluvila na tom ekonomicky velice dobře. Mají domy, mají auta, mají všechno 
zázemí.“ (Riz/PDA/11)

„Aby se tam ty služby začaly vlastně poskytovat, ale já si myslím, že z důvodu fi nanční krize 
a i z třeba z důvodu často se rozpadajících manželství může právě docházet i k tomu nárůstu těch 
potencionálních zájemců o tu službu, případně uživatelů těch služeb.“ (Riz/Mu/48)

„Spíš jsou to lidi, kteří už, není to standardní, spíš už kteří možná někdy si na to fi nančně 
materiální bohatství i sáhli nebo byli velmi dobře zabezpečeni, ale ocitli se z jakéhokoliv důvodu, 
ať už třeba, co říkal tady kolega, z jakéhokoliv důvodu třeba se jim rozpadlo manželství, z důvodu 
nějakého dělení majetku, něčeho, mohl to špatně psychicky nést, přišel o zaměstnání a časem se 
z něho opravdu může stát třeba osoba pomalu bez přístřeší.“ (Riz/Že/84)

„Je moc svobodných matek, obrovská rozvodovost(Riz/PDA/12)
„A oni teda budou příjemci, protože tam už je rozvod, tam je žena v krizi, tak je rodina v krizi 

a jak to ten stát má prostě lepit? Ty služby, to je takový kolos.“ (Riz/PDA/13)
„Samozřejmě jsou různé tragédie a já nemůžu, že se jim třeba rozpadne manželství, to já 

vůbec nehodnotím, ale spíš, že se to bere už jako taková norma, všichni to berou, že je to vlastně 
normální.“ (Riz/Že/85)

„Samozřejmě žádný zákon nemůže ovlivnit všechny vztahy jakoby v rodině, ale tím, že se 
rozpadají ty vícegenerační rodiny, většinou jsou rodiče zaměstnaní a potom mají málo času věnovat 
se rodině a tím pádem potom mohou vznikat z nich nebo z těch dětí nebo z kohokoliv, ze starších 
osob potencionální uživatelé sociálních služeb.“ (Riz/Že/86)

LEGISLATIVA neřeší situaci rodin. Reformy jsou nastaveny plošně a obecně. Rodiny by 
potřebovaly větší fi nanční a materiální zázemí, hlavně rodiny s více dětmi. Objevují se nejrůznější 
KONFLIKTY v rodinách, v kategorii jsou označeny dimenzí časté. Otázkou zůstává, co je schopna 
rodina řešit a co už ne. Opět a znovu se zde objevuje vlastnost HODNOTY ve smyslu chybějící. 
Informanti se vyjadřují k normalitám a nenormalitám prostředí, ve kterém vyrůstá nová generace 
znejistěná tím, co je vlastně ještě normální.

„Aby se víc pracovalo s rodinami, podporovaly se a hlídaly se ty zákony, který mohou situaci 
rodin ovlivnit.“ (Riz/Že/87)

„Nejsou právě zohledněné rodiny s těma více dětmi.“ (Riz/Že/88)
„Na práci s rodinami to není vůbec zaměřené, zase se to řeší tak jako plošně a všeobecně.“ 

(Riz/Že/89)
„Naopak se ještě ubere, já vím, že třeba porodné třeba není zrovna ta nejvhodnější forma, to by 

se zvyšovala jenom porodnost.“ (Riz/Že/90)
„Nemyslím jenom konkrétně tady tohle, ale větší podpora i ta fi nanční a materiální.“ (Riz/

Že/91)
„Ale samozřejmě je to jeden z mála faktorů, určitě je jich jakoby daleko víc. Ale toto, ty plošné 

reformy, bez ohledu na rodinu nejsou úplně podle mých představ.“ (Riz/Že/92)
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„Už ti vůbec nepřijde, že se tady všichni hádáme a taháme a po sobě něco hážeme, ale s tím už 
nic nenaděláme.“  (Riz/Že/93)

„Pak samozřejmě to může být tím, jak ten člověk se dokáže s mnohýma problémy poprat nebo 
co ještě dokáže zvládnout a co ne.“ (Riz/Mu/49)

„Tím jak jsme se o tom kdysi bavili, možná se to zní pořád puritánsky, ať nevypadáme, že jsme 
nějací moralisté, ale jakoby když se pořád o něčem nenormálním mluví, ty hranice se posunují 
a člověk to za chvilku přijme jako normální.“ (Riz/Že/94)

„Ale nejde to udržet takto, myslím si, že už jsou tyto tradiční hodnoty, a to na čem je ta společnost 
vybudovaná nejsou úplně už potírány a zesměšňovány a dávány do pozadí.“ (Riz/Že/95)

„Pak budou nenormální ty děti, které budou z úplných rodin a budou vlastně spokojené, ty se 
budou jakoby vymykat.“ (Riz/Že/96)

SENIOR Kategorie 5: „Důchodcům nestačí fi nance na platby...“

5. Kategorie: „důchodcům nestačí peníze na platby...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

NEDOSTATEK možný
DOTOVÁNÍ vysoké

Vlastnost NEDOSTATEK je prohlouben dimenzí možný. Seniorské skupiny patří k sociálně 
znevýhodněným a mnozí senioři se potýkají s existencionálními potížemi. Seniorů v populaci 
přibývá a rodiny nejsou schopny garantovat jejich péči. Mnozí z nich směřují do ústavních zařízení, 
která DOTUJE vysokými částkami stát. Ústavních zařízení je nedostatek, je dlouhá čekací lhůta 
na umístění seniorů.

„Takže kapacita těch domovů pro seniory dostačující nebude.“ (Riz/Mu/50)
„Ale i v tom stáří se docela hodně doplácí na mnoho těch seniorů, protože jejich důchody jim 

nestačí na ty platby, zvlášť v těch nových domovech pro seniory, v těch jedno a dvou-lůžkových, kdy 
už určitý komfort jakoby poskytují. Je to v souladu se standardy kvality, s materiálním prostředím, 
s hygienickým .“ (Riz/Mu/51)

SINGLES Kategorie 6: „Zdravý singles – může se mu kdykoliv cokoliv přihodit...“

6. Kategorie: „Zdravý singles  může se mu kdykoliv cokoliv přihodit...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

SOCIÁLNI IZOLACE vysoká
SPOLEČNOST přijímá
POTENCIÁLNÍ KLIENTI důležité
ODPOVĚDNOST nízká

Řada lidí se izoluje od společnosti, například se jedná o poměrně početnou skupinu tzv. singles, 
to jsou lidé, kteří se rozhodli žít samostatně. SOCIÁLNÍ IZOLACE těchto skupin je poměrně 
velká. SPOLEČNOST tuto realitu přijímá, ovšem časem se z nich díky nedostatečným rodinným 
vazbách mohou stát POTENCIONÁLNÍ KLIENTI sociální práce.

„Ale potom tady u těchto lidí o kterých potom mluvíš – single, potom oni si najednou budou 
připadat jako v nějaké sociální izolaci.“ (Riz/Mu/52)

„Všichni budou singles a každý singles si nevystačí celý život.“ (Riz/Mu/53)
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„Já to vnímám podobně, s tím, že ten člověk žije sám, tak samozřejmě citově musí nějakým 
způsobem strádat, i když třeba krátkodobě ty své city nějakým způsobem řeší. V nějakých vztazích.“ 
(Riz/Že/97)

„Chtějí mít určitou nezávislost, tzv. singles a normálně se to bere jakoby reálná věc, že . A já 
jsem někde slyšela číslo, že třeba v Paříži žijí desetitisíce těchto lidí, že dokonce se vyrábí věci pro 
jeden byt, pro jednoho člověka.“ (Riz/PDA/14)

„Ale myslím si, že tudy cesta pro život jako do budoucna moc neexistuje, neumím si to představit, 
protože tím víc bude potom potřeba těchto různých služeb, který budou zachraňovat jakoby něco.“ 
(Riz/PDA/15)

„Bude potřebovat někdy zase pomoc druhého a když nemám tedy vybudované to zázemí v  
rodině, která by měla první naskočit jako pomocník, tak už automaticky ten další bude hned stát.“ 
(Riz/Že/98)

„Protože i tady ten zdravý singles člověk, může kdykoliv se mu cokoliv přihodit, stát se může 
i to, že přijde o to velmi dobré zaměstnání a teď fi nanční situace a kdo se něj bude jako starat.“ 
(Riz/Že/99)

Lidé nechtějí přejímat zodpovědnost za druhé, ta ODPOVĚDNOST je pak nízká, lidé žijí sami 
pro sebe, pro svoje prožitky a pak může přijít doba, kdy budou potřebovat oporu, sociální síť.

„Nelze to úplně vyloučit a každý člověk je individualita, prostě má jiný život, jiný začátek, jiný 
styl, jinak se prostě vyvíjí ale aby se obecně takhle  to dávalo za příklad nebo hodně se o tom 
jakoby mluví a klidně se to, já neříkám, že by se to mělo říkat jako že je to špatně nebo tady nějaký 
moralizování ale myslím, že tady v tom singles způsobu života je takovýto to, že člověk od sebe 
odhazuje tu odpovědnost nebo tak to přebírání zodpovědnosti za druhé lidí.“ (Riz/Že/100)

„A tímto směrem se potom jakoby to směřuje, každý chce být singles, každý si chce jenom užívat 
atd.“ (Riz/Že/101)

KLIENT Kategorie 7: „Klient je jednak sociálně potřebný a není v dobré fi nanční 
situaci...“

7. Kategorie: „klient je jednak sociálně potřebný a není v dobré fi nanční situaci...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

ZAJIŠTĚNOST rozhodující

Sociálně potřebný klient není v dobré fi nanční situaci. ZAJIŠTĚNOST je pak rozhodující pro 
určení potřeby klienta. Lidé, kteří jsou na tom materiálně dobře, mohou využívat jiných nabídek 
než jsou sociální služby, které jsou pro klienty zdarma, na druhou stranu je draze platí stát.

„Příjemci sociální služby nemohou být lidé, kteří jsou dobře situování. Aktuálně by to právě 
nemělo být pro takovéto lidi.Ty si mohou zaplatit jiný druh pomoci.“ (Riz/Že/102)

„Takže tam se opravdu předpokládá, že ten klient je jednak sociálně potřebný, ale samozřejmě 
to přináší i to že třeba není v nějaké dobré fi nanční situaci.“ (Riz/Mu/54)

„Vyloženě je defi nice cílové skupiny podle zákona, jsou to osoby v nepříznivé sociální situaci, 
což nemusí vždy znamenat teda tu chudobu, dejme tomu nějakou materiální nebo fi nanční, i když 
hodně často je to jakoby souběžná věc.“ (Riz/Že/103)

„Já se ptám taky proto, že si neumíme představit, že ta cílová skupina v té sociální práci může 
být i ten člověk, který je na tom třeba ekonomicky dobře, ale má nějaký problém.“ (Riz/PDA/16)
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ROM Kategorie 7: „někdo s těma lidma začal pracovat…“

7. Kategorie: „někdo s těma lidma začal pracovat...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

BEZPRIZORNÍ časté
DŮVĚRA nutná
CHOVÁNÍ narušující
PŘEDSUDKY časté
STÍŽNOST velká
VYTĚSŇOVÁNÍ symbolické

Problémem je, že mnohé romské děti netráví svůj volný čas smysluplně. Jedná se často 
o BEZPRIZORNÍ děti, které se toulají po ulici bez dozoru a zájmu rodičů. 

„Protože jsme zjistili, že děti mají problémy s volným časem. Jsou bezprizorní.“ (Riz/
SPB/146)

Je jisté, že v práci s klientem je nutná DŮVĚRA, bez níž se efektivní práce neobejde. Vztah 
klienta a sociálního pracovníka pro sociální práci podstatný. 

„Tady je asi problém, Protože víš co, je to o nás. O našich osobnostech. Oni už nás znají.“ 
(Riz/SPB/147)

„Protože občané nesignalizovali, že tam jsou v rodině časté hádky, problémy. Že dítě by nechtělo 
být u rodičů, ale třeba u babičky.“ (Riz/SPB/148)

CHOVÁNÍ mladých lidí se mnohým osobám pracujícím s mladými romskými klienty může 
zdát nevhodné a narušující atmosféru v zařízení. Určitou souvislost lze spatřovat v mládí, ale 
i v nepodnětném rodinném prostředí, které mladého člověka nekultivuje.

„No vy ne, ale ti mladí sem vždycky natáhnou ... a už to je ono.“ (Riz/SPB/149)
„Mladí si natáhnou další nějakou mládež z jiných lokalit a ti tam dělají bugr.“ (Riz/SPB/150)

V kategorii se objevila vlastnost PŘEDSUDKŮ, kterou jsou v naší společnosti časté. Předsudky 
proti Romům má velké procento obyvatelstva, což je dokládáno nejen řadou výzkumů, některé 
výzkumy jsou součástí této publikace, ale jednoduchou zkoušku si může udělat každý sám, 
v jakékoliv diskusi o romském obyvatelstvu se objevují předsudky často přejímané z médií, 
bez vlastní zkušenosti. Mnozí lidé nejsou schopni nadhledu a pochopení složité situace sociálně 
znevýhodněných skupin, mezi které Romové patří. 

„Je spousta předsudků proti Romům, my jsme třeba měli ohniskovou skupinu v sobotu, měli jsme 
téma extremismus, a Romové hovořili o tom, jak oni se setkávají s extremismem.“ (Riz/PDA/10)

„A kdybych já, to co říkáš ty, řešila v rámci nějakého jiného města, i v naší vesnici.“ (Riz/
PDA/11)

Další kategorií se nám v analýze vyskytuje vlastnost STÍŽNOST s dimenzionálním rozsahem 
velká. Řada stížností přichází ze školy, učitelé si stěžují za rodiče, kteří neposílají děti do školy.

„Že prý nechodí do školy, že tam jsou dlouhodobě Romové z ciziny a nechodí ani tam do školy, 
ani tady do školy.“ (Riz/SPB/151)

Často dochází k VYTĚSŇOVÁNÍ zástupců romské komunity, kdy nejsou vpouštěni do různých 
obchodů, zábavných podniků a restaurací. Objevuje se snaha o segregaci romského obyvatelstva 
na nejrůznějších úrovních. Ale v lokalitách, kde se s tímto tématem pracuje, tyto projevy segregace 
nejsou.
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„To bylo, oni se nesměli objevit v obchodě, to byli jak ti podnikatelé, ti majitelé, nebo ty 
prodavačky, no prostě hned začali řvát, jakoby symbolicky je začali vytěsňovat, jako běžte pryč, 
objevilo se u nás párkrát protizákonně na restauracích „vstup Romům zakázán“.“ (Riz/SPB/152)

„Ale toto už teď není. Protože někdo s těmi lidmi začal pracovat.“ (Riz/SPB/153)

KLIENT Kategorie 7: „Tak myslím si, že je dobré to brát, že je za to člověk zodpovědný sám.“

7. Kategorie: „Tak myslím si, že je dobré to brát, že je za to člověk zodpovědný sám. “
Vlastnost Dimenzionální rozsah

arogance častá
dispozice možné
fi nance žádné
intervence nízká
odpovědnost velká
podmínky nerovné
problém častý
situace horší
soucit nutný
stigma časté
trend narůstající
zadluženost rozhodující

Objevila se vlastnost AROGANCE, kterou můžeme označit za častou. Sociálně vyloučený 
člověk se ocitá v tlaku, který přichází od okolního světa. Na mnohé je pohlíženo s hlubokým 
despektem, příkladem mohou být i práce studentů, kteří se vyjadřují o sociálně vyloučených 
skupinách. 33

„Ale určitě vnímají i to, jak je vnímá i ta společnost.“ (Riz/SOK/216)

V kategorii jsou zdůrazněny DISPOZICE s dimenzionálním rozsahem možné. Někteří lidé bez 
přístřeší mohou mít dispozici stát se bezdomovcem větší zásluhou poruchy osobnosti či nějaké 
psychické nemoci, jež zdědí.

„A jak ses mě ještě ptala, teď jsem si vzpomněl na tu otázku, třeba ty vrozené dispozice.“ (Riz/
SOK/217)

33 Vyjádření studenta (obor sociální pedagogika) PdF MU v refl exi k praxi, podzimní semestr 2010. „Na rovinu, pracovat 
bych tam nemohl. Smrdí to tam a nezískal jsem dojem, že by to někdy mohlo být jinak. Tím myslím že to místo stagnuje. Ti 
lidé jsou prostě jako pijavice, navzájem se nenávidí, neustále se mezi sebou rvou, někteří z nic stepují před vchodem, za 
kterým čeká vytoužená polévka, už desátý rok. No prosím?! Deset let otravovat lidi,co si z vlastní vůle vybrali službu a pomoc 
pro druhé, je podle mě hnus. Takhle je vysávat a nejen je, ale celé svoje okolí. Armadá Spásy má fungovat jako přechodné 
útočiště pro ty co v životě selhali, jako pomoc v nouzi, ale ti lidé, lépe řečeno bezdomovci, alkoholici, břídilové a vůbec lidská 
chátra okupuje ten dům takovým způsobem že nevím jestli bych měl vůbec odvahu mezi ně jít, být v takové situaci. Vždyť jako 
třešinku na dortu při odchodu jsme měli tu čest sledovat  one-to-one fi st-fi ght za aplausu nadávek a všeobecného vrušení 
lidských trosek. Bezdomovci od Kaufl aundu nenávidí ty z Cejlu, jejichž revírem je Interspar, a obě dvě squadry nenávidí ty 
ze středu města, kteří jim to na oplátku zase vracej, všichni si o sobě myslí že jsou lepší než ti druzí ale hlavně – Oni na dně 
nejsou, alespoň ne podle sebe. V nejvrchnějším patře Armáda spásy zařídila testovací byty pro ty, co se chtějí vrátit zpět do 
života, pro lidi co nikdy nepoznali teplo rodiny a třeba ani neví jak používat pračku… ale hádejte kolik z nich to za těch osm 
let provozu dotáhlo do konce a nikdy se už nevrátilo… jeden… lépe řečeno jen jedna. Upřímně… nechápu co těm lidem, co 
se o tu lidskou verbež starají, dodává entusiasmus, ale držím jim palce. Možná za dalších osm let budou už dva ex-homeless 
pryč z ulice.“
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„A jestli je k tomu někdo předurčen, tak já si myslím, co je problém, jsou třeba nějaké psychické 
problémy.“ (Riz/SOK/218)

„Že jak třeba nějaké psychiatrické diagnózy nebo poruchy osobnosti, tak tyto věci jakoby někdy 
to může být příčina bezdomovectví taky.“ (Riz/SOK/219)

„Nebo poruchy osobnosti, to je třeba příčina často kriminální činnosti, i pak třeba těch 
vztahových problémů.“ (Riz/SOK/220)

„Jako nevím, do jaké míry je to vrozené nebo získané, o těchto věcech se říká, že jsou částečně 
dědičné, takže jakoby si nějakou tu poruchu osobnosti nebo psychickou nemoc člověk zdědí, tak ta 
dispozice k tomu stát se bezdomovcem je větší.“ (Riz/SOK/221)

Dochází často i k situacím, kdy potomek po návratu ke svým rodičům nedostane žádné FINANCE 
z důvodu, že je posuzována jedna domácnost, ve které všichni členové rodiny pobývají.

„Teď když se vrátí nějaký nezbedný syn ke svým rodičům tak jakoby jeho rodiče pracují a oni 
mu nedají ani korunu, protože je společně posuzovaná osoba s těmi rodiči.“ (Riz/SOK/222)

Velmi důležitá je INTERVENCE, avšak z pohledu sociálních pracovníků nějaké přemlouvání, 
domlouvání nemá mnohdy smysl, jelikož takové jednání klienti opravdu nevítají a nechtějí možná 
řešení slyšet.

„Ale to si myslím, že je přirozené, a oni to třeba ani nechtějí, tam třeba přijde člověk co je třeba 
deset let na ulici, a on nemá zájem se se mnou bavit o tom, abych já mu vykládal, že si myslím, že 
by třeba mohl zkusit prodávat Nový prostor.“ (Riz/SOK/223)

„Doporučím třeba nové oblečení, aby se šel do šatníku se převléct, aby se šel vykoupat.“ (Riz/
SOK/224)

„Nebo mu to třeba doporučit, ale abych mu začal vykládat, takže by měl změnit život, a co všechno 
se dá ještě dělat, že se to dá ještě zachránit, na to ti lidi, nejsou vůbec zvědaví.“ (Riz/SOK/225)

V kategorii se dále objevuje vlastnost ODPOVĚDNOST, jenž můžeme označit rozhodně za 
velkou. Ve chvíli, kdy se snaží člověk v nouzi převzít zodpovědnost za svoji situaci, zvyšuje se 
jeho naděje na změnu.

„Já jakoby chápu, že každý nese odpovědnost za sebe, a ty dávky nejsou nějaké štědré.“ (Riz/
SOK/226)

„Tak myslím si, že je dobré to brát, že je za to člověk zodpovědný sám.“ (Riz/SOK/227)
„Ale druhá věc je, jako že ten člověk je za to sám zodpovědný.“ (Riz/SOK/228)
„Tu zodpovědnost jim nikdo neodejme.“ (Riz/SOK/229)

PODMÍNKY nebývají rovné. Obecně však můžeme tvrdit, že osoby s těžším osudem, kdy 
neměly např. motivující rodinné zázemí, mají blíže k tomu, že jejich životní situace rovněž nebude 
ideální.

„Vždycky prostě, myslím si, že ty podmínky nejsou rovné pro všechny.“ (Riz/SOK/230)
„Někdo se narodí prostě do rodiny, kde oba dva rodiče pracují, jsou vzdělaní, vedou ho k tomu, 

aby vystudoval, podporují ho.“ (Riz/SOK/231)
„Někdo se narodí, pak je v kojeneckém ústavu, pak je v dětském domově, a prostě má ty 

podmínky jiné.“ (Riz/SOK/232)
„Ale to neznamená. Spousta lidí z těžkých podmínek vystuduje, nebo alespoň se normálně 

začlení do společnosti, takže to jako nechci snímat z těch lidí tu odpovědnost, že skončili na ulici.“ 
(Riz/SOK/233)

„To je jejich odpovědnost, ale někteří lidi tím sociálním zázemím a původem k tomu mají nějak 
tak blíž.“ (Riz/SOK/234)
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Další vlastností je PROBLÉM, který se vyskytuje velmi často. Klienti se nachází ve spleti 
náročných situací, které se velmi těžko řeší. Tématem je závislost, drogy, odebrané děti, nedostatek 
fi nancí, chybějící rodinné zázemí, atd.

„Ten partner si myslím, že taky bral drogy, nevím, možná třeba je tam motivace to dítě.“ (Riz/
SOK/235)

„Já nedokážu posoudit, není to prostě, že by nebyla o to dítě se postarat, nebo že by byla závislá 
a žila jenom tou drogou.“ (Riz/SOK/236)

„Takže jakoby vnímám, že mírně narostl počet a jakoby je horší povaha problémů, které řešíme.“ 
(Riz/SOK/237)

Vlastnost kategorie SITUACE je prohloubena dimenzí horší, informanti vnímají zhoršení 
podmínek těchto skupin. V mnohých situacích je SOUCIT nutný. Důležité je povzbudit klienta, 
motivovat ho k dalšímu životu.

„Že ti lidi jsou v horší situaci.“ (Riz/SOK/238)
„Takže jakoby z mého pohledu, co vidím, tak ta situace je pro lidi spíš horší.“ (Riz/SOK/239)
„Říct jako jasně, měl jsi to těžké, tak teď teďka skončil.“ (Riz/SOK/240)
Osoby bez přístřeší bývají často STIGMATIZOVÁNY společností a jsou si toho také vědomi. 
„Že ti lidi ztratili hodně, ale spousta z nich ten intelekt, hodně z nich si to uvědomuje určité 

stigma.“ (Riz/SOK/241)
„Jako ne takové to skryté, kdy ten člověk ještě nějak o sebe pečuje, ale když ten člověk postává 

s tou igelitkou tak že jo, když si sedne na zastávku, tak se kolem něj vytvoří nějaká bublina, jo že 
smrdí, a lidi mají strach, aby něco nechytili.“ (Riz/SOK/242)

„To si myslím, že je určité stigma.“ (Riz/SOK/243)

TREND bezdomovectví má bohužel narůstající tendenci. Každým rokem lidí bez přístřeší 
přibývá.

„Že kolem tohoto čísla se to pohybuje a před těmi třemi lety, kdy se dělalo to sčítání, tak jich 
bylo o sto míň.“ (Riz/SOK/244)

„Takže přibývá.“ (Riz/SOK/245)
„Klientů našich přibývá, ale ne nějak rapidně.“ (Riz/SOK/246)

Většina klientů je ZADLUŽENÝCH, stávají se tak problémy s dluhy typickým znakem a hlavně 
příčinou přetrvávání jejich stavu bez přístřeší. Do uvedených potíží se dostanou velmi snadno 
a rychle, ale vyřešit problém zadluženosti je mnohdy pro tyto osoby nereálné. 

„A ty dluhy vnímám jako závažný problém.“ (Riz/SOK/247)
„Jednak jako příčinu toho bezdomovectví, jako případnou a třeba i důvod, proč ti lidi v tom 

přetrvávají.“ (Riz/SOK/248)
„Že ti li lidi jsou natolik zadlužení, že nemůžou jinak pracovat než načerno.“ (Riz/SOK/249)
„A jako problém vidím dluhy.“ (Riz/SOK/250)
„To vidím jakoby, co vidím jako změnu, tak že se začaly víc vymáhat.“ (Riz/SOK/251)
„Prostě dopravní podnik, jo, to jsou jízdy na černo mezi těmi klienty, čtyři jízdy a je z toho třeba 

osmdesát tisíc korun dluh.“ (Riz/SOK/252)
„Takže vlastně tady ty, pak jsou různé ty Home kredity, různé úvěrové fi rmy, takže toto jsou další 

dluhy.“ (Riz/SOK/253)
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SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Kategorie 8: „Čerstvý absolvent – sociálním pracovníkem“

8. Kategorie: „Čerstvý absolvent sociálním pracovníkem“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

ORIENTACE důležitá
POTENCIÁL velký
PRÁCE NA SOBĚ důležitá
PRAXE PŘI STUDIU nutná
PŘIPRAVENOST nízká
ZKUŠENOST malá

ORIENTACE v oboru je rovněž nesmírně důležitá. Velmi přínosné pro budoucího sociálního 
pracovníka je např. absolvování různých seminářů a kurzů během přípravy na své povolání, jenž 
mu může dopomoci k lepší specializaci v oboru.

„Ale každá ta skupina vyžaduje trošičku jiný přístup. Takže i to by bylo dobrý, aby ten sociální 
pracovník, buď aby během toho studia už nějak se vyspecifi koval a nebo aby i to studium v rámci 
třeba dobrovolného vzdělávání nebo seminářů, kurzů, aby už k tomu směřoval.“ (Riz/PDA/17)

„Ta samozřejmě začala pracovat jako čerstvá absolventka, takže zatím tak trošičku vidím, že se 
v tom musí zorientovat, není úplně „suverénní“ co se týče té práce, což není úplně na škodu, ale 
jde vidět, že s tím trošičku …“ (Riz/Mu/55)

Další vlastností kategorie je POTENCIÁL s dimenzionálním rozsahem velký. Ideálními 
sociálními pracovníky se však zdají být lidé s bohatými zkušenostmi než čerství absolventi 
sociálních oborů. 

„Ale zase na druhou stranu třeba, když naši absolventi sociální pedagogiky můžou ze zákona 
pracovat jako sociální pracovník.“ (Riz/Mu/56)

„Ti pracovníci už někde pracují, mají opravdu dobré pracovní místo nebo pozici, takže já 
vidím spíš jak kdyby momentální potenciál v těch absolventech, což samozřejmě není úplně 
ideální, protože jak jsem zmínil, jsou to často absolventi mladí, kteří nemají žádné zkušenosti, 
byť vědomosti mají, tak ta situace je v současné době prostě taková.“ (Riz/Že/104)

Jak již bylo zmíněno i výše, důležitá je PRÁCE NA SOBĚ ve smyslu dalšího vzdělávání ve 
vybraném oboru formou nejrůznějších seminářů, kurzů, workshopů či konferencí. 

„Nebo aby třeba po vzdělání na té vyšší odborné škole nebo vysoké škole, aby potom ještě 
absolvoval nějaké další vzdělávání, které by ho dostatečně připravilo.“ (Riz/Mu/57)

„Pořád hodně zdůrazňuju studentům a oni hrozně chtějí, abychom jim předali nějaký nástroj.“ 
(Riz/PDA/18)

„Pořád nechápou, že to je ta práce sám na sobě.“ (Riz/Mu/58)
„To si myslím, že je trend, že kdo se chce té sociální oblasti věnovat a bavilo by ho to, tak jde 

studovat na nějakou VOŠ nebo dejme tomu tu univerzitu, třeba tento obor.“ (Riz/Mu/59)

PRAXE PŘI STUDIU hraje nejdůležitější roli pro budoucí sociální pracovníky, vyzkoušet 
si práci s různými skupinami lidí během studia shledávají za přínosné sami studenti sociálních 
oborů.

„Možná ještě víc, než tím samotným vzděláváním.“ (Riz/Že/105)
„A ještě myslím, že je důležité aby třeba ten sociální pracovník už třeba během toho studia 

získal nějaké vědomosti nebo odlišnosti, jak s těmi danými skupinami pracovat.“ (Riz/Že/106)
„Ta praxe je moc důležitá.“ (Riz/Že/107)
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„Takže mi připadá, že zatím, co já jsem měla možnost se setkat, tak jsou to lidi, kteří ty kompetence 
získali a mají a že jsou docela na svých místech.“ (Riz/Že/108)

„S tím souhlasím, že zrovna ty sociální obory by měly mít možná ještě větší podíl praxe než mají 
jakoby běžné školy.“ (Riz/Mu/60)

„S tím určitě souhlasím, ale můžu říct, že mám možnost srovnání dvou vyšších odborných škol 
sociálních, nebudu je tady jmenovat radši, ale z té jedné, když k nám chodí studenti, tak nejsou ani 
moc vybavení.“ (Riz/Že/109)

„A ta praxe, to nemá nikdo, co mají naši studenti praxe.“ (Riz/PDA/19)

PŘIPRAVENOST budoucích sociální pracovníků se však pro mnohé může zdát jako nízká. 
Nebývá to vždy pravidlem, samozřejmě, že záleží na mnoha okolnostech, ale informanti by očekávali 
větší celkovou připravenost, která musí souviset jen s nějakou metodikou, ale s připraveností 
v osobnostní rovině a v oblasti hodnotové orientace.

„Možná bych očekával větší vybavenost a větší nasazení.“ (Riz/Mu/61)
„Ale trošku bych jako očekával, když to tak řeknu globálně, celkovou takovou připravenost. 

To mi tam trošku jakoby chybí nebo schází. To vnímám jako trošičku takový dluh nebo defi cit.“ 
(Riz/Mu/62)

„V dnešní době není problém s těmi čerstvými absolventy.“ (Riz/Mu/63)

Studenti sociálních oborů by měli získat, co nejvíce ZKUŠENOSTÍ během svých praxí, na 
některých školách se však povinným praxím nevěnuje dosti potřebná pozornost.

„Někdy já možná bych viděl problém v tom nebo mohl by nastat problém u těch sociálních 
pracovníků, kteří jsou čerstvě absolventy buď té vyšší odborné nebo vysoké školy.“ (Riz/Že/110)

„Oni jsou zdatní, co se týká vědomostí, tu teorii znají velice dobře, ale neumí to prostě aplikovat 
do té praxe nebo do té přímé práce s tím zájemcem o tu službu nebo s tím uživatelem.“ (Riz/
Mu/64)

„Spočívá to podle mě i v tom, že je důležitý, aby on během toho studia měl buď nějaké praxe 
nebo nějaké stáže v těch zařízeních, v kterých on eventuelně by potom on mohl pracovat.“ (Riz/
Mu/65)

„To je podle mě daleko větší zkušenost než to jestli ví, kolik má zákon o sociálních službách 
standardů, když to teďka vyhrotím.“ (Riz/Mu/66)

„Toto všechno se dá nastudovat a to je schopný si to načíst, ale takovou tu zkušenost z těch 
služeb, které prostě pomáhají těm potřebným, to je k nezaplacení.“ (Riz/Mu/67)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Kategorie 8: „Čerstvý absolvent – sociálním pracovníkem“

8. Kategorie: „Čerstvý absolvent sociálním pracovníkem“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

OBOROVÉ ZNALOSTI nutné
ODMĚŘENÍ nežádoucí
PRAXE žádoucí
PROŽITEK nutný
ROZHLED doporučený
SEBEREALIZACE důležitá
SPOKOJENOST častá
VÝBĚR určující
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Absolvent sociálního oboru by měl dozajista získat a osvojit si co nejvíce OBOROVÝCH 
ZNALOSTÍ. Vědní disciplíny, jež jsou pro potřeby sociálního pracovníka důležité, mohou být 
vnímány dosti individuálně, ale jistě se shodneme, že klíčovou roli zde hrají rozhodně psychologie, 
etika a samotná sociální práce. 

„Rozhodně, já bych viděla techniky, rozhodně. Té sociální práce. Právo, právo bych tam 
rozhodně viděla. Komunikace, rétorika. To by tam mělo být.“ (Riz/SPB/154)

„Já radši psychologii. Rozhodně vývojovou psychologii, tu bych tam dala, protože kdo dělá 
od vývoje až po stárnutí, tak by měl vědět o vývojové psychologii. Speciální psychologii rozhodně 
taky. Obecnou psychologii bych tam vlastně viděla.“ (Riz/SPB/155)

„Etiku bych viděla rozhodně. Filosofi i? Já nevím, tu fi losofi i. Možná namítáte, že to, ale nevím, 
tu fi losofi i. Musela by být dobře podchycená,“ (Riz/SPB/156)

„To, co jsem myslela v oblasti hodnot. Jako vnitřní osvěta člověka.“ (Riz/PDA/12)
„Studentům přednášíme tak nějak z praxe v sociální pedagogice.“ (Riz/PDA/13)

Vlastnost ODMĚŘENÍ má dimenzionální rozsah nežádoucí. Někteří zájemci o praxi nebo 
o práci projevují určitou odměřenost, jejich vztah k profesi jakoby nešel zevnitř jedince, ale je to 
spíš postavené takto, vystudoval jsem obor a jdu pracovat...

„A někteří od vás, co tam přišli, tak to bylo takové fádní, takoví namyšlení, a koho máte?“ 
(Riz/SPB/157)

Studenti sociální pedagogiky mají povinné pedagogické a sociální PRAXE, jsou součástí jejich 
studia na VŠ. Někteří studenti si však stěžují, že jim praxe nedává to, co by od ní očekávali, 
v některých zařízeních jsou zavření v kancelářích, kde se věnují jen administrativě a nedostanou 
se do terénu, do kontaktu se zkušenějšími kolegy, jež by je mohli mnohému naučit a obohatit.

„A to je to, co jsi říkal, že nějací ti pedagogové by do toho měli jít, jako stáže nějaké zkušenosti, 
nějaké cvičení.“ (Riz/SPB/158)

„Nějaké kazuistiky, aby zjistili, mohli si to osahat, já nevím. nějaké stáže.“ (Riz/SPB/159)
„Velice důležitou. Velice a my, kteří tím procházíme.“ (Riz/SPB/160)
„Ale taky je to o lidech, kteří tam sedí, třeba přijdou studenti a říkají: „Víte, oni nás tam 

nechtějí, oni nás tam chtějí hodinu, a pak nás pošlou domů.“ (Riz/SPB/161)
„Anebo děláme nějakou práci v archivu, jo.“ (Riz/SPB/162)
„Musíme vidět tu realitu, co se v nich odehrává a podle toho pracovat.“ (Riz/PDA/14)
„Veselá, ta nám dala opravdu kus té praxe.“ (Riz/SPB/163)
„Ona byla praktik, ona měla PPP nebo tam někde, ona měla nějakou poradnu ne?“ (Riz/

SPB/164)
„A to je ono, to bylo z té praxe. A to nás donutilo, ti co v tom dělali, tak jsme se v tom našli.“ 

(Riz/SPB/165)
„Naši studenti, když vidí, já teď dělám v tom, a to je vzdělávání, přes úřad práce, ty kurzy 

tříměsíční.“ (Riz/SPB/166)
„A oni vždycky přijdou: „A toto nám pomohlo, že jste nám to dala do té obecné roviny, na 

příkladu, a že se to lépe pamatuje.“ (Riz/SPB/167)

Jít do terénu, dostat se do rodinného prostředí klientů nebo na nějaká neobvyklá místa např. 
vězeňská služba, je pro studenty v mnohém obohacující. V těchto momentech hraje velkou roli 
PROŽITEK, který je pro studenty vítaným prostředkem v jejich studijním počínání.

„Ale to je o tom, že už je mám tak vytipované. Že vím, že budou makat, že je to baví. takže já si 
myslím, že ten student by si měl zažít všechno.“ (Riz/SPB/168)

„Ten student by si měl zažít.“ (Riz/SPB/169)
„Takže jít do rodiny, nechat ho, aby i ten student komunikoval s tou rodinou.“ (Riz/SPB/170)
„Buď na úřadě, nebo v tom rodinné prostředí. v té rodině.“ (Riz/SPB/171)
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„Zajít si na veškeré instituce.“ (Riz/SPB/172)
„Já jsem je vzala i do kriminálu.“ (Riz/SPB/173)
„Protože máme představy, že v kriminále, ale to si vytipovávám, a ti byli úplně nadšení.“ (Riz/

SPB/174)

Každý sociální pracovník by měl mít určitý ROZHLED, měl by se orientovat v příbuzných 
oborech a vědět, kde potřebnou informaci najít.

„Ale současně si uvědomuji, že je ten člověk jakoby vzdělaný, takový rozhleděný.“ (Riz/
PDA/15)

„Jo že je třeba schopen si, ale nesmí to být tak, že to čte, a pak podle toho.“ (Riz/PDA/16)
„Ne. Mě vždycky táta učil, protože on to byl pedagog, opravdu klobouk dolů, on vždycky říkal: 

„Ty musíš vědět, kam se na to máš podívat.“ Ten rozhled.“ (Riz/SPB/175)
„A oni se bojí, protože do nich hustí zákony, a to je takový ten rychlokurz z úřadu práce a já 

jim postupně říkám, co a jak, a když si budete pamatovat, že já k tomu dávám takovou tu obecnou 
rovinu.“ (Riz/SPB/176)

„To je strašné. Oni když vidí, jak jim říkám ty zákony, a ve všem se orientuji, a ptají se, Jak to?“ 
(Riz/SPB/177)

„Tak říkám: „My musíme. Ale vám stačí, když já vám udělám takový ten mustr, a vy se podle 
toho budete orientovat.“ (Riz/SPB/178)

Nejen vědět, kde si mohu různé informace najít, ale také mít chuť a zájem si něco navíc 
nastudovat, přečíst si něco, čemu nerozumím. Tím může být charakterizována SEBEREALIZACE 
budoucího sociálního pracovníka.

„A když tě to bude bavit, tak tě to donutí si to sama nastudovat.“ (Riz/SPB/179)
„To je to nejrozumnější, aby si to lidi uměli nastudovat.“ (Riz/SPB/180)
„Tak to studium donutí ty, kteří o to mají zájem si to nastudovat, „ty on mluvil o tom, a já jsem 

si to musela nastudovat.“ (Riz/SPB/181)
„Jo, že tu patologii dělala, jo a fakt, třeba některým věcem jsem nerozuměla, a já jsem se 

nechtěla nechat zahanbit, já jsem si to potom sama doma studovala.“ (Riz/SPB/182)
V některých případech jsou studenti natolik SPOKOJENI s absolvovanou praxí, že se na dané 

místo vracejí a ptají se i na možnost pozdějšího profesního uplatnění.
„A někteří jsou tam šikovní, že bych si je hned vzala třeba.“ (Riz/SPB/183)
„A někteří se mi vrací, na tu stáž opakovaně, třeba i na VOŠce potom mají ve třetím ročníku tři 

měsíce v kuse praxi.“ (Riz/SPB/184)
„A oni úplně brečí, „Vy nemáte místo.“ (Riz/SPB/185)

Během praxe i samotní sociální pracovníci, kteří se studentům věnují, již mnohdy dokážou 
daného studenty „otipovat“ a mají jasno, zda se pro určitou práci hodí či ne, jaké mají profesní 
předpoklady a dokážou i poradit, jakým směrem se mají studenti nadále orientovat.

„Ale já už si je vybírám, já už si v nich vytipuji.“ (Riz/SPB/186)
„Od Jany, vždycky jsem věděla, že ta bude dobrá „na drogy.“ (Riz/SPB/187)
„Ona je zkusila, ale ona výborně pracuje v  Káčku, a dělá jo.“ (Riz/SPB/188)
„A já na ni.“ Jani,, já jsem vždycky věděla, že ty k tomu budeš inklinovat. A to jsem ji měla jako 

studentku.“ (Riz/SPB/189)
„A mám tam další, měla jsem, ale ta nebyla od vás.“ (Riz/SPB/190)
„Ta Věra, ta by mě tak sedla k seniorům, a zdravotně postiženým.“ (Riz/SPB/191)
„A to mě tak hřeje, že já si umím ty lidi tak vytipovat, a že mě třeba někdo zavolá z domova 

seniorů, nemáš někoho, bych potřebovala,“ (Riz/SPB/192)
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„Takže já jsem ho vzala na tu městskou a on byl úplně šťastný. Republiková ho nechce.“ (Riz/
SPB/193)

„Říkám, Davčo, zase to nějak domluvíme,“ že by si měl třeba i večerní službu s nimi zkusit, 
proč ne.“ (Riz/SPB/194)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – ABSOLVENT Kategorie 8: „Čili to riziko tam opravdu je, že 
ten člověk pak jako nebude ochotnej to dělat.“

8. Kategorie: „Čili to riziko tam opravdu je, že ten člověk pak jako nebude ochotnej to dělat.“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

vzdělání rozhodující
koncepce nutná
systém důležitý
elita chybí
zájem nízký
pokusy časté
diskuze malá
motivace nízká

Mnohdy se může stát, že větší uplatnění v praxi naleznou absolventi vyšších odborných škol než 
škol vysokých. VZDĚLÁNÍ je rozhodující, ale v některých případech samotní absolventi vysokých 
škol sociálních oborů nestojí o to, uplatnit se v zařízeních, kde např. trávili své povinné praxe, 
ale žádají zcela jiné pozice a posty, rozhodně se však nechtějí zabývat sociálně znevýhodněnými 
skupinami v pozici řadového pracovníka.

„Není tady trochu riziko, já si teda taky myslím, že má mít vysokou školu a že má být zralejší, 
není tady riziko, že když bude mít ten člověk vysokou školu, že se mu nebude v tom oboru chtít 
třeba pracovat s určitou klientelou?“ (Riz/PDA/32)

„My jsme se myslím o tom už krátce bavili a myslím, že to riziko tam je.“ (Riz/SOK/254)
„Že ti studenti, když mají magisterské vzdělání, tak to jsem i slyšel někoho, že „já nebudu dělat 

nějakou socku na úřadě a bavit se tam s Cigánama.“ (Riz/SOK/255)
„Čili to riziko tam opravdu je, že ten člověk pak jako nebude ochotný to dělat.“ (Riz/

SOK/256)
„A dokonce jsem se setkal s tím.“ (Riz/SOK/257)
„Nebo to mi říkala přítelkyně, že u nich v organizaci v neziskovce, tak že u nich pracovali spíš 

lidi s vyšším odborným vzděláním než s vysokou školou.“ (Riz/SOK/258)
„Že je brali jako víc prakticky připravené, a jako ti co mají to vyšší odborné vzdělání, tak pro 

ně je to jakoby maximum. Ta motivace tam může být větší. Nebo nemusí být jo.“ (Riz/SOK/259)
„A možná na té Fakultě sociálních studií je to riziko ještě větší v tom, že tam je třeba se trošku 

pěstuje takový ten pocit elitnější školy a pak ta realita, když člověk opustí tu školu, jde třeba do 
nějaké neziskovky nebo na nějaký úřad, kde začíná od nuly.“ (Riz/SOK/260)

„Spousta lidí, může to vysokoškolské vzdělání působit i tak, jak jsi říkala.“ (Riz/SOK/261)
„Ale ve spoustě případů to tak není.“ (Riz/SOK/262)

Řada sociálních pracovníků si uvědomuje, že KONCEPCE je nutná. Mnohé věci nespadají do 
celku, ale působí pouze nahodile, řeší se ožehavé problémy, není prostor pro vytvoření celkové 
koncepce a strategie, která by umožnila větší efektivitu práce.

„U nás je to tak, protože těch věcí je strašně moc, tak nepracujeme moc koncepčně.“ (Riz/
PDA/33)
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Rovněž tak i SYSTÉM je důležitý, pokud je systém životaschopný, lze jej aplikovat v různých 
prostředích a situacích.

„A chce to fakt to vytvořit nějaký systém, a myslím si, že jsme začali dobře.“ (Riz/PDA/34)
„Ale pak jsme v tom kvantu těch věcí, ne že by jsme si to zjednodušili.“ (Riz/PDA/35)

Další vlastností kategorie je ELITA, která chybí. Míněno elita mezi magisterskými studenty, 
kteří by měli být schopni nejen studia, ale spolupodílení se na přeměnách a zkvalitňování oboru. 
Studenti by měli inspirovat vyučující k novým změnám, což akademické prostředí umožňuje. 
Prozatím to lze vnímat tak, že jsou studenti často nespokojeni s mnoha věcmi, jejich kritika však 
není konstruktivní, spíše očekávání určité „nalévání“ vědomostí a dovedností.

„Ale na druhou stranu, musím říct, studenti magisterského studia prezenční formy, o kterých 
jsem si vždycky myslela, že budou elitou toho celého studia, tak to tak není.“ (Riz/PDA/36) 

Zkušenosti pedagogů vypovídají, že studenti magisterského oboru sociální pedagogiky mají 
nízký ZÁJEM o studium. V porovnání se studenty bakalářského studia nejsou tak aktivní, je 
náročnější je zaujmout.

„Já z těch magisterských studentů taky nemám dobrý pocit, já si to připisuji sobě, že nemám 
zkušenost, s tím učením.“ (Riz/SOK/263)

„Protože ta metodologie, co jsem dělal předtím, tak je pro mě jednodušší, že tam se na to dá 
připravit nějaké učivo, kterému člověk buď rozumí nebo nerozumí.“ (Riz/SOK/264)

„A ti studenti jsou v té pozici, že toho moc neví, takže není těžké je přesvědčit, že jim můžu říct 
něco, co oni neví.“ (Riz/SOK/265)

„U těch magisterských studentů tam jakoby trošku prostě vnímá jakoby to, jednak nemají extra 
zájem o ten předmět, mi přijde.“ (Riz/SOK/266)

„Jednak je těžké je nějak něčím je zaujmout. Nebo přesvědčit.“ (Riz/SOK/267)

V kategorii se objevily POKUSY, jež jsou velmi časté. Vyučující zkouší nové přístupy k výuce 
i ke studentů.

„Vnímám to, jakože něco se mi osvědčilo a něco ne. Ale prostě zkouším to.“ (Riz/SOK/268)
V refl exích z výuky se pedagogové vyjadřují, že DISKUZE studentů jsou malé. Objevují se 

pouze jedinci se zájmem diskutovat.
„Oni tam mají nějaké referáty, připravit si něco na půl hodiny, třeba by chtěli o něčem 

diskutovat.“ (Riz/SOK/269)
„Že by se na něco extra ptaly, to mi přijde, že je jich tam pár studentů, aktivních.“ (Riz/

SOK/270)
„Je to takové blbé, když se na něco zeptám, tak už potřetí mluví ten stejný.“ (Riz/SOK/271)

Nezájem o diskusi se úzce dotýká MOTIVACE, kterou můžeme označit rovněž za nízkou, ale 
tentokrát chybí spíše výraznější motivace z řad pedagogů.

„Já beru třeba, že to není vinou těch studentů.“ (Riz/SOK/272)
„Já to beru to, že je to vinou i toho, že jsem to neučil tady ten předmět adekvátně. Nejsou jako 

moc motivovaní.“ (Riz/SOK/273)
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DROGY Kategorie 9: „zaznamenávali první výrobny, kdy tam vařili, vyráběli drogy...“

9. Kategorie: „ zaznamenávali první výrobny, kdy tam vařili, vyráběli drogy...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

SPOLUPRÁCE důležitá
TVORBA častá
ZAINTERESOVANOST nutná

Důležitá je samozřejmě SPOLUPRÁCE řady institucí, např. při odhalování zločinu. Spolupráce 
více orgánů umožňuje jiný vhled do situace a přináší výraznější výsledky. Například při řešení 
problémů se závislostmi, spolupracovala policie, sociální pracovníci, soudci i státní zástupci 
a začali problémy řešit společně. ZAINTERESOVANOST sociálních pracovníků je nutná.

„Měli jsme možnost přes charitu Břeclavskou a streetworkera, kterého jsme hned přijali.“ (Riz/
SPB/195)

„Zase to byla spolupráce, policie a státní zastupitelství a cizinecká policie a organizovaný 
zločin.“ (Riz/SPB/196)

„Ti se na nás napojili až z Prahy, a zkoušeli jsme spolupráci s nimi, rozbíjet tady tyto varny.“ 
(Riz/SPB/200)

„Byl tam u toho soudce, státní zástupce.“ (Riz/SPB/197)
„Je to pravda. A v poslední době, můžu říct během posledních patnácti let, opravdu jsme v rámci 

města Břeclavi, zaznamenávali první výrobny, kdy tam vařili, vyráběli drogy.“ (Riz/SPB/198)
„Takže jsou tam varny drog, a v dosti silném stavu. Takže i na to jsme se zaměřili, a zase.“ 

(Riz/SPB/199)
„Takže nebylo vůbec problém, my jsme byly takto vytipovaní, a děláme s touto citlivou informací, 

že se vždycky z ničeho nic u nás objevil nějaký policista, z Prahy nebo z Brna, že budou dělat razie, 
vytipovali si mě nebo magistra Janíčka.“ (Riz/SPB/201)

„Řekli vy v sobotu nebo v neděli budete volná, nic jsem nevěděla, jistě jsme byli odposloucháváni, 
abychom neztratili nějakou tu.“ (Riz/SPB/202)

„A my jsme byly ty nestranné osoby, které už tam byly.“ (Riz/SPB/203)
„Obklíčené baráky, ale já jsem tam potom byla ta hlavní, že jsem tam musela sledovat, že se 

tam neděje nic protizákonného.“ (Riz/SPB/204)

ŠKOLA A DROGY Kategorie 10: „Základních škol je spoustu, že chtějí tutlat…“

10. Kategorie: „základních škol je spoustu, že chtějí tutlat“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

ODMÍTÁNÍ ŘEŠENÍ rozhodující
SPOLUPRÁCE nutná
STRACH vysoký
VÝCHODISKA důležitá

Některé základní školy při výskytu problémů týkajících se drogové problematiky uvedené 
potíže popírají, „tutlají“ a ODMÍTAJÍ jakákoliv ŘEŠENÍ, což je pro danou situaci rozhodující. 
Školy se bojí odlivu žáků a odsouzení veřejnosti a nechávají problémy dozrát do situací, které se 
hůře řeší. která jsou rozhodující.

„Ale měla jsem i případy, že jsem měla dvě základní školy, že chtěli tutlat. No to mě naštvalo.“ 
(Riz/SPB/205)

„Takových základních škol je spoustu, že chtějí tutlat. A z jakých příčin?“ (Riz/PDA/17)
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„To byl drogový problém.“ (Riz/SPB/206)
„To šlo vždycky o děti, že kdyby se to rozkřiklo, že na škole jsou drogy, tak ti rodiče by je 

nedávali tam, ale dávali je někam jinam.“ (Riz/SPB/207)
„A vy budete mít ze zákona problémy, že jste neinformovali.“ (Riz/SPB/208)
„Že se to mohlo v tom jádru, které doutná, a kdy se to mohlo podchytnout.“ (Riz/SPB/209)

Zde si musíme uvědomit, že SPOLUPRÁCE zastupitelů základních škol se sociálními 
pracovníky je nutná. V některých případech si tento závažný problém zastupitelé základních škol 
neuvědomují, převažuje u nich STRACH a obavy, že přijdou o fi nanční prostředky.

„Že základní školy s námi vůbec nespolupracovaly.“ (Riz/SPB/210)
„A jim jde o peníze.“ (Riz/SPB/211) 

Další vlastností v kategorii jsou VÝCHODISKA, která můžeme označit za důležitá. Sociální 
odbor nabízí řešení, které se týká například oblasti šikany. Pracovníci jsou daleko lépe vybaveni 
informacemi a zkušenostmi, jak s tím to problémem pracovat, jak postupovat směrem k oběti 
a agresorovi. 

„Takže, když se nám objeví šikana ve škole, tak rozhodně ne, že tu oběť nacpeme někam jinam, 
ale ba naopak.“ (Riz/SPB/212)

„Řešíme to celkově, ale chceme, aby ten agresor, který tam je, aby s ním se nejvíc dělalo.“ 
(Riz/SPB/213)

„Ale nesmí se zapomenout i na tu oběť. A zase jsme tam ten tým.“ (Riz/SPB/214)
„A fakt, to jsme řešili až na úrovni, že jsme se sešli, a já říkám, toto není ta správná cesta, 

ba naopak, vám se ten problém bude prohlubovat, a budete mít ještě větší do půl roku problémy, 
protože tam naběhne policie, a bude vám to řešit policie.“ (Riz/SPB/215)

POTENCIÁL A TREND
KLIENT Kategorie 1: „… A způsobili si to sami.“

1. Kategorie: „A způsobili si to sami“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

TENDENCE rostoucí
ZAJIŠTĚNOST rozhodující
ROZŠÍŘENÁ SLUŽBA zbytečná
DŮVOD KRIZE důležitý

Informanti se shodli, že TENDENCE počtu uživatelů sociálních služeb rok od roku roste. 
Stoupají počty příjemců sociální pomoci, což lze vysledovat v řadě výzkumných studií. Například 
od roku 1970 do roku 1990 přibylo o celou třetinu uživatelů sociální pomoci v rámci Evropy 
(Mareš, 2001).

„Kdyby jste mě každý z vás řekli, jak vnímáte situaci jakoby těch potřebných lidí, jestli jich ve 
společnosti přibývá?“ (Pot/PDA/20)

„Takže já si myslím, že spíš ten trend bude rostoucí, než aby to nějak stagnovalo nebo že by byl 
třeba úbytek. To si myslím, že spíš ne.“ (Pot/Mu/68)

„Jsou výzkumy v rámci Evropy, které říkají, že od roku 70 do roku 90 už o celou třetinu přibylo 
uživatelů. Ale v rámci Evropy, to je západní civilizace.“ (Pot/PDA/21)
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ZAJIŠTĚNOST rodin je rozhodující a hraje jistou roli i ve stylu výchovy rodičů, kdy se mohou 
vyskytnout děti velmi dobře materiálně zajištěny, avšak rodiče se jim nevěnují po stránce citové, 
netráví s nimi jejich volný čas a nezajímají se, kde a jakým způsobem strávili svůj den.

„My máme teď trošku podobný problém v sociální pedagogice, protože nám přibyla nová cílová 
skupina a to jsou bohatí lidé, žijící v izolaci.“ (Pot/PDA/22)

„Když se podíváte do historie sociální práce, tak to především bylo určeno lidem, kteří fakt jako 
hrabali po dně.“ (Pot/PDA/23)

„Ale aby se dělaly tábory pro ty zhýčkaný děti, který jsou třeba chladně vychovávaný v rodinách.“ 
(Pot/Že/111)

Vlastnost ROZŠÍŘENÁ SLUŽBA, která se týká dětí z velmi dobře ekonomicky situovaných 
rodin má dimenzionální rozsah zbytečná. Na druhou stranu se informanti vyjadřovali o mateřských 
centrech, o kterých se mnozí vyjadřují, jestli by neměly být řazeny pod sociální služby, neboť výrazným 
způsobem aktivizuji ženy na mateřské, které žijí jakoby izolovaně a zde se rovněž informanti vyjadřují, 
že to není izolace v pravém slova smyslu, rozšířenou službu tedy považují za zbytečnou.

„No v každém případě já si myslím, že stát by neměl, pokud by se i něco dělalo tady pro tyto 
děti, dejme tomu, z těch bohatých rodin, které možná zas spíš strádají jakoby po té citové stránce 
ze strany rodičů, takže tohle by neměly být akce dotovaný jakoby státem.“ (Pot/Že/112)

„Ono se často mluví i o takových těch, co se dělá, ono to možná není přesně k tomu, ale řeknu 
to. Třeba ta mateřská centra, jestli by to taky neměla být sociální služba, protože ty matky vlastně 
jsou v té době, když jsou na té mateřské, tak jsou trošku jakoby odtrženy od toho světa, to, že nejsou 
v práci a tak dále.“ (Pot/Že/113)

„Ale to si myslím, že není jako žádná sociální služba. Jako oni pořád mají možnost se setkávat 
s těmi jinými maminkami, ať si ty kluby různé zařizují, ať se jakoby takhle setkávají a není to 
taková izolace v pravém slova smyslu, protože zůstane doma jakoby s dítětem.“ (Pot/Že/114)

Informanti se vyjadřují, že je velmi důležité určit DŮVOD KRIZE, aby si například klienti 
uvědomili, že si za mnohé věci mohou sami a začali pracovat na sobě, na změně svého života. 

„Já se chci vrátit ještě malinko – jak jsi říkal, co třeba s těmi bezdomovci, kteří si za to mohou 
sami, alkoholici atd.“ (Pot/Že/115)

„Zda opravdu ten důvod byl takový nebo makový, zda si za to může sám.“ (Pot/Že/116)
„On může být alkoholik, ale také může být prapůvod v té rodině, že vyšel z nějakých úplně 

nepříznivých podmínek, už od mala a potom se to s ním celý život táhne – tady to stigma té 
problémové rodiny, co zažil v životě.“ (Pot/Že/117)

„A způsobili si to sami.“ (Pot/Že/118)
„Teď nejenom, že jsou to příjemci důchodu, ale třeba i ve zdravotnictví.“ (Pot/Že/119)
„Tak za chvíli bychom řekli, že třeba kuřáci, když budou mít rakovinu plic, tak si to budou muset 

zaplatit, protože si to způsobili sami.“ (Pot/Že/120)
„A tam jsou věci, že lidi si to prostě způsobili sami.“ (Pot/Že/121)

KLIENT Kategorie 1: „...terapeutický vztah, tak potom i ta práce je pro mě příjemnější...“

1. Kategorie: „...terapeutický vztah, tak potom i ta práce je pro mě příjemnější...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

intervence nutná
šance rozhodující
trend rostoucí
vztah důležitý
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Další vlastností v kategorii je INTERVENCE a vlastnost ŠANCE, jež vnímáme za nutné, dá 
se říci rozhodující v mnoha případech. Informanti uvádějí, že u mnohých klientů mají navázaný 
terapeutický vztah a taková práce je pak pro mě povzbudivější, vidí šance, které mohou klienti 
využít pro zkvalitnění nejen svého života, ale i svých dětí a rodin. 

„Takhle, jedna je dokonce těhotná, jedna má dvě děti malé, a jedné se teď narodilo malé dítě. 
A člověk jakoby tam vidí prostě jakoby u té práce, že tam o něco jde.“ (Pot/SOK/274)

„U těch ostatních, u těch tří klientek, které jsem teďka jmenoval, jakoby vidím tu šanci, že 
budou vychovávat děti a budou jakoby normálně zařazení do společnosti.“ (Pot/SOK/275)

„Ale pokud někdo jakoby o něco ještě usiluje, a dokáže se se mnou naladit na stejnou vlnu, že 
se tam vytvoří ten vztah nějaký, i jakoby terapeutický.“ (Pot/SOK/277)

„Nechci říkat psychoterapeutický, ale nějaký terapeutický vztah, tak potom i ta práce je pro mě 
příjemnější a vidím i v tom nějaký smysl.“ (Pot/SOK/278)

Dále se nám opět vyskytuje vlastnost TREND, který je bezesporu rostoucí. Jak již bylo uvedeno 
výše, lidí bez přístřeší každým rokem přibývá.

„Podle toho sčítání bezdomovců, těch lidí narostlo o nějakých deset procent myslím, nebo 
sedmi. No prostě bezdomovců v Brně.“ (Pot/SOK/276) 

„Ale pokud někdo jakoby o něco ještě usiluje, a dokáže se se mnou naladit na stejnou vlnu, že 
se tam vytvoří ten vztah nějaký, i jakoby terapeutický.“ (Pot/SOK/277)

„Nechci říkat psychoterapeutický, ale nějaký terapeutický vztah, tak potom i ta práce je pro mě 
příjemnější a vidím i v tom nějaký smysl.“ (Pot/SOK/278)

RODINA – Kategorie 2: „Rodiny na to budou zase doplácet“

2. Kategorie: „rodiny budou na to zase doplácet“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

FINANCE důležité
MAPOVÁNÍ rozhodující
VZTAH narušený

FINANCE, jež dostávají rodiče, jsou pro ně velice důležité. Mnohé rodiny potřebují fi nanční 
podporu státu, protože jim fi nance nestačí, přestože pracují. Spousta současných rodin nežije 
v pevném svazku, jejich VZTAH bývá často narušený. Velmi často také v důsledku fi nančních 
problémů. 

„Protože vlastně ti rodiče i pracují, nejsou to jenom rodiče, kteří jsou závislí na sociálních 
dávkách.“ (Pot/Mu/69)

„A nebo jiných dávkách státní sociální podpory, ale jsou to třeba pracující na veřejně 
prospěšných pracích a podobně, takže se zajišťuje i toto.“ (Pot/Mu/70)

„Protože dnes, když se podíváte, podpora rodin, není nic lepšího než rodina, ale spousta lidí 
nežije v pevných svazcích.“ (Pot/PDA/25)

„Myslím si, že ty rodiny budou na to zase doplácet a někdy i potom i spokojená rodina, jak začne 
mít fi nanční problémy, i to potom může být zdrojem konfl iktů jakoby v té rodině.“ (Pot/Že/122)

V dnešní době často dochází k MAPOVÁNÍ cílových skupin. Zjišťuje se, pro jaké cílové 
skupiny jsou sociální služby nejvíce zapotřebí. 

„Já si myslím, že v současné době prostě v mnohých městech a obcích vlastně dochází vůbec ke 
zmapování těchto cílových skupin, protože třebas s nimi, s těmito cílovými skupinami se doposud 
nepracovalo.“ (Pot/Mu/71)
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„I když se třeba o nich vědělo, tak byly tam prostě třeba jiné služby, nicméně teďka se opravdu 
z důvodu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, které vlastně mají určitě všechny 
krajské úřady, tak myslím si, že tam dojde opravdu k té optimalizaci i těch služeb sociální prevence 
a vůbec, aby se ta cílová skupina nebo ty cílové skupiny podchytily.“ (Pot/Mu/72)

RODINA – Kategorie 2: „Terénní pracovník tam bude denně“

2. Kategorie: „ terénní pracovník tam bude denně“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

AKTIVAČNÍ PROGRAM rozvíjet
FINANCE malé
OSOBNÍ PŘÍSTUP nutný
POMOC okamžitá
POŽADAVKY konkrétní
TERAPIE osvědčená
TESTOVÁNÍ časté
VÝSLEDKY velké

Sociální pracovníci se vyjádřili, že je potřeba rozvíjet AKTIVAČNÍ PROGRAM, uvítali by 
především v praxi terénní sociální pracovníky, kteří by denně docházeli do rodin a intenzivně 
s členy rodiny pracovali.

„Já si nemůžu vzpomenout ten projekt, který tu je. Aktivizační. To chci na to najet.“ (Pot/
SPB/216)

„Protože to musí být registrovaná služba, a chci aby to dělal IQ Roma servis, takže podle zákamí 
o sociálních službách, tady toto registrují a budou mi dělat terénní sociální práci v rodinách. Oni 
mě tam budou chodit.“ (Pot/SPB/217)

„Některá má muže pořád v kriminále a tam  ty rodiny opravdu potřebují ten mužský element.“ 
(Pot/SPB/218)

„Nebo se vrátili zpátky do rodin, co tam měli drogové problémy třeba, takové jsme měla případy. 
Takže toto je opravdu to moje gró.“ (Pot/SPB/219)

„Takže toto i tak stačilo, že do té rodiny po tu dobu, kdy ten táta je, nedej bože, někdy těch šest, 
sedm roků v kriminále, tak on by tam dokázal tu sociální práci udělat.“ (Pot/SPB/220)

„Doučování a tady takové ty věci. Takže věřím, že se nám to podaří.“ (Pot/SPB/221)
„Tak ten terénní pracovník tam bude denně, ale musí to být opravdu empatie, že ten člověk 

si sedne s tou rodinou, bude to upřímně s nimi myslet a bude učit třeba maminku vařit.“ (Pot/
SPB/222)

„Ale jsou, už se hlásí.“ (Pot/SPB/223)
„A to už bude nějaké neziskovky, prostě teda aby, když dostanou prachy, na ten projekt, tak aby 

si našli človíčka, který jim to bude dělat.“ (Pot/SPB/224)

Řada rodičů, především matek si stěžuje na nedostatek FINANCÍ. Klienti si velmi cení 
OSOBNÍHO PŘÍSTUPU sociálních pracovníků, bez kterého se je jistě komunikace a řešení 
různých problémů neobejdou.

„Takže se mi třeba podaří, že ta mamka řekne, no my nemáme peníze.“ (Pot/SPB/225)
„Protože tam je soudní dohled nad ní, a ona tam opravdu tu zúženou ruku má, a ona ví, že já to 

s ní myslím upřímně.“ (Pot/SPB/226)
„A ona říká, kdyby to byl človíček, nějaká žena nebo chlap.“ (Pot/SPB/227)
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Sociální pracovníci rovněž uvádí řadu konkrétních POŽADAVKŮ, jež by nový terénní sociální 
pracovník, kterého by potřebovali a který by měl být v úzkém spojení s rodinou, měl splňovat. 
Mají jasnou představu o jeho náplni práce, příkladem může být práce v rodinách, kde pracovník 
musí mimo jiné umět hospodařit, vařit, atd. V praxi se nejvíce osvědčují TERAPIE s rodinou. 

„Já jsem možná naivní, ale ty maminky to chtějí tak.“ (Pot/SPB/230)
„Já jsem si už udělala průzkum u našich rodin.“ (Pot/SPB/231)
„A kdo by to měl být ten sociální pracovník, aby uměl vařit, co ta rodina potřebuje.“ (Pot/

PDA/18)
„To je právě ono, protože ten projekt je právě takto nastartovaný, a je tam možnost.“ (Pot/

SPB/232)
„Jak rodiny se mi hlásí, že opravdu maminka by do toho šla.“ (Pot/SPB/233)
„Třeba já mám maminky holky, to byly moje dívenky, z dětského domova, a neumí ještě všechno, 

hospodařit. To je problém, hospodaření.“ (Pot/SPB/234)
„Já bych chtěla, já nechci přijít o moje mimino.“ (Pot/SPB/235)
„Anebo dám středisko výchovné péče SVUTčko, které je dvouměsíční, a ta rodina s tím dítětem 

dojíždí, každou sobotu je tam terapie rodinná.“ (Pot/SPB/236)
„A z ní se mi některé děcka vrací domů.“ (Pot/SPB/237)

Sociální pracovníci často zkouší různá opatření a TESTUJÍ si je na svých klientech, kdy nemusí 
v některých případech dojít až k tak razantním stylům řešení a sami klienti si uvědomí, že jejich 
rodinné zázemí není až tak špatné.

„Toto, já většinou, než abych sáhla po předběžném opatření, tak já to zkouším buď na krizovku, 
aby si ty děcka na týden zjistila, co to je.“ (Pot/SPB/238)

„Že třeba signalizují, že doma je teror, a potom po týdnu, když já sem přijedu na krizovku, no 
Spondea, U Sýpek.“ (Pot/SPB/239)

„Tak řekne: „U nás to není tak špatné. Já chci domů.“ (Pot/SPB/240)
„A proč já to budu hnát soudní cestou?“ (Pot/SPB/241)
„Když já můžu tady toto otestovat.“ (Pot/SPB/242)
„Já nemusím sáhnout po ústavce. Jo tak toto je to.“ (Pot/SPB/243)
„Protože já vždycky hledám, co by se mohlo udělat, aby k tomu nemuselo dojít.“ (Pot/

SPB/244)

Své úsilí a VÝSLEDKY své práce informanti hodnotí velmi kladně, jsou sami se svým 
počínáním spokojeni.

„Mám opravdu, a soudci říkají, tak to opravdu klobouk dolů, za to, co my jsme tam tom období, 
už několik dětí jsme vrátili zpátky do rodiny, toto nebývalo.“ (Pot/SPB/245)

SINGLES – Kategorie 3: „bude nutné sociálně ho nějak začlenit nebo se o něho postarat“

3. Kategorie: „bude nutné sociálně ho nějak začlenit nebo se o něho postarat“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

TREND rostoucí
NEVÁZANOST zásadní
POTŘEBNÝ SOCIÁLNĚ často

V kategorii se opět vyskytla vlastnost TREND s dimenzí rostoucí ve vztahu k lidem, kteří 
nemají zájem žít v rodinách nebo se nesnaží o udržení rodinného života. Informanti hovoří o tom, 
že bez vztahové a rodinné sítě se tito lidé pak v daleko větším měřítku mohou stát klienty nebo 
zájemci o sociální služby neboť nebudou mít přirozeně vytvořené zázemí. Současným trendem 
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společnosti je jistá NEVÁZANOST lidí, kteří touží si žít po svém. A následně tedy bude výskyt 
sociálně potřebných lidí daleko častější. 

„Já jsem se ptala, jak vidí prognózu vůbec jakoby lidstva nebo jak se jim to jeví. A tam padla jedna 
věc, že lidi přestanou žít jakoby v rodinách a že je to přinutí žít v komunitách.“ (Pot/PDA/26)

„A pak to je to, co tady jakoby nastínila, žes tam chtěla jít s tou otázkou, ale myslím si, že tam 
není úplně jakoby dobrý ten trend.“ (Pot/Že/123)

„Takže já si taky myslím právě, že naopak ti lidé by přibývali nebo bylo by jich hodně, početně 
by třeba dejme tomu rostlo to číslo těchto lidí, tak si myslím, že právě, že taky by mohlo docházet 
k tomu, že by se vlastně tito lidé mohli stávat potencionálními klienty nebo zájemci o sociální 
služby. Protože samozřejmě je to provázaný.“ (Pot/Mu/73)

„Vzít na sebe tu zodpovědnost, proč já si vlastně můžu žít, jak chci, nevázaně, s kým se potkám, 
s tím jsem na chvilku na krátko a zajedu si s ním jakoby na dovolenou a pak už zase jakoby nic .“ 
(Pot/Že/124)

Objevila se vlastnost POTŘEBNÝ SOCIÁLNĚ s dimenzionálním rozsahem často.
„Tak není to určitě na dlouhou dobu a samozřejmě taky vlastně se stává do jisté míry sociálně 

potřebným.“ (Pot/Mu/74)
„Protože pokud člověk žije prostě sólo někde sám, tak i nějakou tu sociální potřebnost bude on 

sám vyžadovat.“ (Pot/Mu/75)
„Nebo bude nutné sociálně ho nějak začlenit nebo se o něho postarat.“ (Pot/Mu/76)

SENIOR – Kategorie 4: „populace stárne“

4. Kategorie: „populace stárne“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

POTŘEBA vysoká

Díky tomu, že populace stárne, s tím samozřejmě souvisí fakt, že i do budoucna bude vyšší 
POTŘEBA sociálních služeb směrem k seniorským skupinám. 

„To bych řekla tady k tomu a určitě všichni víme, já si myslím, že uživatelů sociálních služeb 
bude přibývat především z důvodu věku, tak jak se o tom pořád baví všichni, populace stárne, 
takže bude přibývat určitě zcela jistě seniorů, takže bude se zvyšovat potřeba té péče vlastně o ně 
a neměli by to být jenom ty pobytové služby, ty domovy pro seniory.“ (Pot/Že/125)

„Určitě to bude potřeba. Naopak možná, ale je to můj dojem, nemám k tomu žádné statistické 
podklady.“ (Pot/Že/126)

SOCIÁLNÍ POLITIKA 5. Kategorie: „No konečně, rozumný člověk, který dělá do sociálky, 
koho známe.“

5. Kategorie:„No konečně, rozumný člověk, který dělá do sociálky, koho známe.“ 
Vlastnost Dimenzionální rozsah

POVĚDOMÍ důležité
POŽADAVEK EXPERTA zásadní

V kategorii je zdůrazněna vlastnost POVĚDOMÍ, které je důležité a vlastně uvádí, jak je 
významné, když se aktivní člověk s profesní života, v tomto případě velmi známá a oblíbená 
sociální pracovnice dostává do konkrétní politické strany a angažuje se v politice. Pro tyto politické 
strany je pak velmi výhodné, když mají na kandidátkách experty na dané oblasti, v tomto případě 
na oblast sociáln a současně vlastnost POŽADAVKU EXPERTA, jež je zásadní.
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„Jako poprvé v životě v politice, já jsem pátá až šestá na kandidátce? Ale je to o tom, že mě 
tam ti lidi znají. Protože já jsem tam byla jako člověk, členka politické strany a každý říká „No 
konečně, rozumný člověk, který dělá do sociálky, koho známe.“ A to je ono.“ (Pot/SPB/246)

„My vždycky říkáme a je to kdokoliv, a to je ono. Teď mě opravdu oslovila jedna politická 
strana, protože oni opravdu ví, že já tu sociální politiku umím a mám k ní vztah.“ (Pot/SPB/247)

„A že oni chtějí experta.“ (Pot/SPB/248)
„A že: „Pojď na kandidátku, a „já nejdu.“ „Ale my bychom tě potřebovali na šesté až osmé 

místo.“ (Pot/SPB/249)

SOCIÁLNÍ POLITIKA 5. Kategorie: „prostě je věc spíš sociální politiky bez ohledu na to, 
jestli je levice nebo pravice.“

5. Kategorie:„prostě je věc spíš sociální politiky bez ohledu na to, jestli je levice nebo pravice.“ 
Vlastnost Dimenzionální rozsah

pomoc důležitá
rozhodování koncepční

Řada sociálních pracovníků si uvědomuje potřebu POMOCI a vnímá ji jako velmi důležitou, 
v tomto případě směrem k sociální politice, která řeší řadu oblastí sociální práce. Informanti 
upozorňují na chybějící sociální bydlení pro děti z dětských domovů, pro drogově závislé po 
léčbě, pro zdravotně handicapované, pro matky s dětmi, sociálně vyloučené skupiny, pro seniory 
a další.

„A z hlediska těch našich klientů, tak ale to jsou jen drobnosti, že třeba chybí třeba ty ústavní 
zařízení pro lidi, kteří nemohou být v nějakých domovech důchodců, že tam ta zdravotní péče není 
někdy zajištěná.“ (Pot/SOK/279)

„Aby fungovalo to sociální bydlení.“ (Pot/SOK/280)
„Asi sociální bydlení, dostupné pro různé cílové skupiny.“ (Pot/SOK/281)
„Děti z dětských domovů nebo pro drogově závislé po léčbě.“ (Pot/SOK/282)
„Řekl bych, že funguje jen bezbariérové bydlení pro zdravotně handicapované, ale matky 

s dětmi nebo případně pro naše klienty.“ (Pot/SOK/283)
„To jsou takové dílčí věci, ale obecně si myslím, že nejvíc chybí to sociální bydlení.“ (Pot/

SOK/284)
„To vidím jako dost důležité.“ (Pot/SOK/285)

Vlastnost ROZHODOVÁNÍ má dimenzionální rozsah koncepční. 
„To si myslím, že nijak nesouvisí s nějakou politickou reprezentací, to prostě je věc spíš sociální 

politiky bez ohledu na to, jestli je levice nebo pravice.“ (Pot/SOK/286)

SOCIÁLNÍ PRÁCE 6. Kategorie: „...co to děláme, dostali do podvědomí nejenom těch 
institucí, ale občanů celkově.“

6. Kategorie:„ ...co to děláme dostali do podvědomí nejenom těch institucí, ale občanů 
celkově.“ 

Vlastnost Dimenzionální rozsah
DOTACE zajištení
LOKALITA řešení
MOTIVACE důležitá
SPOLUPRÁCE nutná
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PODNIKÁNÍ orientace
PRŮKOPNÍK zásadní
ŘEŠENÍ nalezení
SPECIFIKA častá
SPOLEČNOST sociální
SPOLUPRÁCE nutná
VÝCHODISKO časté

Stále se vyskytuje řada osob, která nemá ani tušení, že má nárok na nějaké DOTACE státu, aby 
mohli být lépe fi nančně zajištění, jsou to předně senioři, ale i mnohé ženy – matky.

„To samé jsou ti senioři. Nebo handicapovaní. Příspěvek na péči. A to by tam mělo být. Protože 
opravdu některý senior ani neví, že jsou tady tyto dávky sociální.“ (Pot/SPB/252)

„Já jsem sklouzla k seniorům, ale to je to samé s těmi maminami.“ (Pot/SPB/253)
„Třeba oni neví, že by si mohli zažádat o to, o to, o to.“ (Pot/SPB/254)
„Když jsi v té škole, je tam ta sociálně slabá rodina, je tam opravdu nějaký handicap, no tak 

proč ta maminka by si nemohla opravdu pro nějaké ty dávky.“ (Pot/SPB/255)

Dále se objevila v kategorii vlastnost LOKALITA s dimenzí řešení, kdy se jedná o sociální práci 
v prostředí, kde člověk žije. Rovněž informanti znovu zmínili MOTIVACI, kterou vnímají za dosti 
důležitou. Sociální pracovníci si svou práci nedokáží představit ani bez SPOLUPRÁCE se školou. 
Požadují, aby byli pravidelně informováni o dětech, které jsou nějakým způsobem zanedbávány. 

„Takže i takové petice, které se řeší, tak by se neměly řešit, teď to přeženu, na úrovni krajské, 
ale aby se jednalo o ty lidi, kdo tam žije.“ (Pot/SPB/256)

„Vy budete mít víc času na sebe, můžete třeba jít na nějaký kurz, a tak dál. Já to tak motivuju.“ 
(Pot/SPB/257)

„A ještě k tomu, když jsi říkala rodina, tak to nejde asi bez spolupráce se školou.“ (Pot/
PDA/19)

„To nejde. A to je to, co jsem měla vždycky. Nebo před chvílí jsem řekla, že já vždycky, když je 
jakýkoliv problém, jakýkoliv, tak tam se to hned signalizuje, že ta třídní učitelka nebo výchovný 
poradce.“ (Pot/SPB/258)

„My se známe všichni. „Že my tam máme sociálně slabou rodinu.“ (Pot/SPB/259)
„Já vím, že tam je, ale ona mi musí říct, co ona tam vidí.“ (Pot/SPB/260)
„Když třeba nenosí svačinky nebo je tam problém s placením, tak já do té rodiny jdu, a zeptám 

se: „Není možné, aby z těch dávek jste zaplatila těm děckám obědy?“ (Pot/SPB/261)

V kategorii se objevila vlastnost PODNIKÁNÍ s dimenzí orientační. Vlastně se sociální práce 
může rozšiřovat prostřednictvím sociálního podnikání v konkrétních oblastech, které daná lokalita 
potřebuje. Informanti uvádějí, jak se stávali PRŮKOPNÍKY ve své profesi. Konkrétní příklad zde 
zahrnuje pozici sociálního kurátora na Břeclavsku, kde byla tato profese iniciována a vyzkoušena 
informantkou a později se sociální kurátoři uchytili v jiných úřadech.

„Já ještě bych řekla, že mě to připadá jako sociální podnikání, to je taková ta úvaha – sociální 
práce a jak dlouho bude potřebná, ale když, mě teď úplně probudilo, že když ona se bude rozvíjet, 
tak to má význam i pro tu společnost.“ (Pot/PDA/20)

„To je ono, to je ono. Když si budeme nechat vždycky z ministerstva, z kraje, dirigovat, oni neví, 
co se u nás děje..“ (Pot/SPB/262)
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„Prakticky my jsme začali jako sociální kurátoři pro mládež, sami si vytvářet, opravdu to bylo 
moje dílo, to došlo až na ministerstvo a pak se to uchytilo i na jiných okresních úřadech.“ (Pot/
SPB/263)

Sociální pracovníci se snaží nalézt vždy patřičné ŘEŠENÍ problémů svých klientů, např. 
vybavení sociálních dávek.

„No tak jdeme na dávkový systém. Berete všechno? Zažádala jste si o všechny dávky? Pojďme 
na státní sociální podporu, pojďme na hmotnou nouzi, a máte všechno?“ (Pot/SPB/264)

„My třeba zjistíme, že to nemají.“ (Pot/SPB/265)
„Ale to se všechno dá řešit. Společně s tou rodinou.“ (Pot/SPB/266)

Taktéž si sociální pracovníci a kurátoři uvědomují, že každé město, obec, lokalita má svá 
SPECIFIKA. Znovu se zde opakuje vlastnost SPOLUPRÁCE se stejným dimenzionálním 
rozsahem nutná. Vesměs všichni informanti se shodují, že vždy existuje nějaké VÝCHODISKO 
řešení problému. 

„Oni přeci neví tam nahoře, když to jsou tam kamarádi na ministerstvu, co ta Břeclav potřebuje.“ 
(Pot/SPB/267)

„Já nemluvím jen o Břeclavi, ale co takové Židlochovice, to je specifi kum v té obci.“ (Pot/
SPB/268)

„No jo. A když oni vidí, že se třeba dítě začíná zklidňovat, tak to je můj úspěch, a těch rodičů, 
a ta společnost se začíná stavět.“ (Pot/SPB/270)

Znovu se zde opakuje vlastnost SPOLUPRÁCE se stejným dimenzionálním rozsahem nutná.
„A když jsem tam vstoupila na okresní úřad, tak to byl první takový můj cíl, abychom toto 

dostali do podvědomí nejenom těch institucí, ale občanů celkově.“ (Pot/SPB/271)
„Ale toto bylo vidět, že ti lidi se dostávají do obrazu, kdo je to sociální kurátor, a začala ta 

spolupráce.“ (Pot/SPB/272)
„Že tam jsou problémy, že děti chodí takové či onaké z té a z té rodiny.“ (Pot/SPB/273)
„Já bych si tady mohla udělat rozhovor se sociálními pracovníky. Ale nikdo neřekl tady tohle. 

Že prostě se dá vymyslet, nějaká cesta.“ (Pot/PDA/23)
„I ten klient, když ke mně přijde, a je zoufalý, tak já vždycky začínám „nebojte, máme klubíčko 

a pomalu ho budeme rozmotávat, a všechno se dá postupně pomaličku řešit.“ (Pot/SPB/274)

SOCIÁLNÍ PRÁCE 6. Kategorie: „...jestli to něco může pohnout dopředu, tak je komunitní 
plán.“

6. Kategorie:„ ...jestli to něco může pohnout dopředu tak je komunitní plán.“ 
Vlastnost Dimenzionální rozsah

programy chybí
spolupráce nutná
východisko určující

Problémy se mohou vyskytnout např. u osob propuštěných z výkonu trestu, kdy mají potíž najít 
si zaměstnání, nikde je nechtějí, všude je odmítají. Pro takové osoby PROGRAMY chybí.

„To bych zase vnímal u těch lidí propuštěných z výkonu trestu, že tam chybí návazné programy 
zaměstnání.“ (Pot/SOK/287)

„Pro ty, co se „napravili“ nebo „chtějí napravit“, ono se to v té situaci nedá úplně poznat.“ 
(Pot/SOK/288)

„Ale že jo, je zápis v rejstříku trestů a nikdo ho nezaměstná.“ (Pot/SOK/289)
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„Přijde třeba z výkonu trestu, kde a pracovat, nechce se vracet k trestné činnosti, ale skončí na 
úřadu práce, na sociálních dávkách.“ (Pot/SOK/290)

Sociální pracovníci, především sociální kurátoři by s radostí uvítali např. větší SPOLUPRÁCI 
s úřady práce, díky níž by mohli více pomoci lidem propuštěným z výkonu trestu.

„Jo a spolupráce třeba s neziskovým sektorem.“ (Pot/SOK/291)
„A nevím, jestli jsem o tom mluvil, když jsme se o tom bavili poprvé, chybí tady spolupráce 

bytových odborů se sociálními odbory.“ (Pot/SOK/292)
„Kdy se nekontaktují ty rodiny, co neplatí nájem a neoznamuje se to na sociálku.“ (Pot/

SOK/293)
„Sociálka to neřeší a lidi přichází o ten domov a nemají, kam jít.“ (Pot/SOK/294)
„Takže to vnímám jako takové dvě obecnější věci, co by se mohly zlepšit a u nás, konkrétně 

třeba na našem oddělení, bych řekl, že je špatná spolupráce s úřadem práce.“ (Pot/SOK/295)
„Aby prostě byly nějaké programy ve spolupráci s úřadem práce, který by nějak zvýhodňoval 

ty zaměstnavatele těch lidí, kteří by měli nějaký dobrý posudek z věznice a kteří by chtěli práci.“ 
(Pot/SOK/296)

V kategorii je zdůrazněna vlastnost VÝCHODISKO, jež je určující.
„Ale spíš bych řekl, že jestli to něco může pohnout dopředu tak je komunitní plán.“ (Pot/

SOK/297)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 7. Kategorie: „Umět se přizpůsobit těmto lidem je taky 
důležité.“

7. Kategorie: „Umět se přizpůsobit těmto lidem je taky důležité.“ 
Vlastnost Dimenzionální rozsah

OBAVY časté
PŘIZPŮSOBENÍ důležité
VSTŘÍCNOST zásadní
VÝCHODISKO nalézt
VZOR pomáhá
VŽITÍ DO DRUHÉHO nutné
ZÁJEM důležité

Často se vyskytují OBAVY, že zájemci o rekvalifi kační kurzy nezvládnou vybraný kurz 
a nebudou schopni se naučit potřebnou látku.

„Protože je to pravda, on třeba potřebuje zaměstnání, tak honem potřebuje rekvalifi kaci.“ (Pot/
SPB/275)

„Má zaměstnání třeba jenom brigádně, má rodinu a on je ve stresu, a oni už panikaří jenom to, 
že se to nenaučí.“ (Pot/SPB/276)

„Že když chtěli dělat rekvalifi kaci třeba v sociální péči, jo a já jim takto pomáhám, já jim to tak 
usnadním.“ (Pot/SPB/277)

Informanti se shodli, že je velmi důležité se také svým klientům PŘIZPŮSOBIT. Nechovat 
se nadřazeně, přizpůsobit se jazykem, vyjadřováním, atd. Zásadní při komunikaci s klientem je 
VSTŘÍCNOST. Někdy postačí i úsměv ze strany sociálního pracovníka a klient už má mnohem 
lepší pocit.

„Umět se přizpůsobit těm lidem je taky důležité.“ (Pot/SPB/278)
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„Dáte mi na sebe kontakt, a já vám zavolám, jo.“ (Pot/SPB/279)
„A třeba já jim nedám úplnou odpověď a ni že: „Je vy jste tak hodná, vy jste mě všechno 

řekla.“ (Pot/SPB/280)
„Anebo oni vždycky řeknou: „Vy se tak pěkně usmíváte. To nás tak těší.“ (Pot/SPB/281)

Sociální pracovníci věří, že každý problém má své řešení, vždy najdou vhodné VÝCHODISKO 
problémů svých klientů.

„Je to tak. Já o tom tak přemýšlím a říkám si „co po nás vlastně chcete?“ (Pot/PDA/24)
„Podívejte, co nebudu vědět, já zjistím.“ (Pot/SPB/282)

V kategorii se objevila vlastnost VZOR, který pomáhá. V tomto případě se jedná o příklad 
pro kolegy,  pro sociální pracovníky. V sociální práci je empatie – VŽITÍ DO DRUHÉHO 
nepostradatelné. Pro profesi sociálního pracovníka je důležité mít opravdový ZÁJEM o své klienty, 
zajímat se o ně. Klienti jim nesmí být lhostejní.

„A tam někdy ti stačí, když máš jednoho tahouna, tak jak to vidíš sama u sebe.“ (Pot/
SPB/283)

„Oni o mě říkají, že jsem motor.“ (Pot/SPB/284)
„A čím je to, že jsi takový motor? Co je to v tobě?“ (Pot/PDA/25)
„Takže já vždycky se umím vžít do toho člověka.“ (Pot/SPB/285)
„Když tam někdo přijde, a je neznalý věci a honem se něco musí naučit.“ (Pot/SPB/286)
„Vždycky si dokážu představit toho človíčka a vždycky si říkám, jak bych mu mohla v tomto 

pomoct v této oblasti?“ (Pot/SPB/287)
„Abych jim to zjednodušila a pomohla to pochopit.“ (Pot/SPB/288)
„Takže musím si třeba uvědomit, že dělám kurz pro vyučené, nebo pro základní školy, a pro 

nějaké co mají vysokoškolské vzdělání.“ (Pot/SPB/289)
„Takže mě nikdo neošálí, když prostě mě řekne policista: „Tady ten dělal to a to.“ (Pot/

SPB/290)
„On i si ze mě už tak dělají srandu. I kdybych jim řekla dobrý den, tak jsou šťastní.“ (Pot/

SPB/291)
„A to tak je. Ale ono jim to možná fakt stačí.“ (Pot/SPB/292)
„Jim stačí, že o ně projevíš zájem, a oni už pak přemýšlí spoustě věcí.“ (Pot/SPB/293)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 7. Kategorie: „A ti klienti si stěžují, že s nimi někdy jedná někdo 
z řad úředníků arogantně.“

7. Kategorie: „A ti klienti si stěžují, že s nimi někdy jedná někdo z řad úředníků arogantně.”
Vlastnost Dimenzionální rozsah

arogance možná
etika nutná
nadhled důležitý
ohrožení velké
pauza nutná
profesionalita důležitá
předsudky rozhodující
supervize dobré

Mnohdy si klienti stěžují na AROGANCI úředníků na různých úřadech např. na úřadech práce, 
bytových odborech či na úřadech městských částí, kde jsou jim vypláceny sociální dávky.
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„Ale řekl bych, že někdy jim i ten pocit dávají najevo i ti úředníci.“ (Pot/SOK/298)
„Neříkám, může to být klidně i někdo z kurátorů, to nechci tady nějak rozebírat.“ (Pot/

SOK/299)
„Ale určitě na některých úřadech může to být třeba bytový odbor nebo to může být úřad práce, 

nebo to může být úřad městské části, kde se vyplácí sociální dávky.“ (Pot/SOK/300)
„A ti klienti si stěžují, že s nimi někdy jedná někdo z řad úředníků, prostě arogantně.“ (Pot/

SOK/301)
„S tím se setkávám také, někdy si stěžují i na nás, samozřejmě.“ (Pot/SOK/302)
„Ale i mě se stalo, že na mě si klient stěžoval, podal na mě stížnost.“ (Pot/SOK/303)
„To je asi jako legitimní.“ (Pot/SOK/304)
„A ti lidi se setkávají, že s nimi není jednáno, že třeba na těch úřadech.“ (Pot/SOK/305)

Občas klienti zmiňují také diskriminaci a nerovný přístup, kdy je potřeba si uvědomit, že při 
práci s klientem je nutná ETIKA. Jako důležitý prvek v sociální práci je třeba zmínit i jakýsi 
NADHLED – mít kritický odstup od práce.

„Že to je určitá diskriminace nebo nějaký neetický přístup.“ (Pot/SOK/306)
„Jo je třeba, aby člověk neztratil schopnost nějakého kritického odstupu od té práce, a aby 

neztratil humor. To si myslím, že je taky důležité.“ (Pot/SOK/307)
„Aby se na ty případy, které dělá, dokázal podívat i jiným pohledem než tím přísně 

profesionálním.“ (Pot/SOK/308)
„Ale u mě to třeba funguje takhle, protože pro mě je důležitý i nějaký ten psychický odstup od 

té práce jakože aby člověk neztratil trošku ten nadhled.“ (Pot/SOK/309)

Úskalí v práci sociálního pracovníka bývají mnohdy výsledky práce, které nejsou zrovna 
vždy moc viditelné, což pro některé pracovníky může znamenat OHROŽENÍ, pocity nenaplnění 
z vykonané práce. 

„To je hodně těžká otázka.“ (Pot/SOK/310)
„To je podle mě riziko, kterému se nemůže vyhnout nikdo.“ (Pot/SOK/311)
„A myslím si, že jsou nějaká období, řekněme po čtyřech pěti letech může být tím pobytem 

trošku ohrožený.“ (Pot/SOK/312)
„Ale je důležité, aby ten moment nějak překonal.“ (Pot/SOK/313)
„Já třeba vnímám, kdo u nás v práci z kolegů je nejvíc ohrožený.“ (Pot/SOK/314)
„To je kolegyně, která pracuje s mimobrněnskými klienty, ta má jakoby nejmenší možnost jim 

nějak pomoct, a zároveň za ní chodí těch klientů poměrně dost.“ (Pot/SOK/315)
„Takže ona má ty své úřední hodiny, jakoby přeplněny tou prací.“ (Pot/SOK/316)
„A zároveň ona tam ty výsledky své práce moc nevidí, protože jakoby ty služby pro ně jsou 

hodně osekané.“ (Pot/SOK/317)

Ve výše uvedeném případě, kdy se ocitá sociální pracovník v takovém ohrožení, je pro něj 
PAUZA nutná. 

„Takže já si myslím, že je potřeba, aby ten člověk měl alespoň jeden neúřední den, aby mohl 
vypnout trošku, nebo alespoň mít nějaké přestávky mezi těma návštěvami těch klientů.“ (Pot/
SOK/318)

Důležitá je rovněž PROFESIONALITA sociálního pracovníka, ať má jakékoliv zkušenosti 
či PŘEDSUDKY, musí vždy pomoci klientovi, jak nejlépe může. I když takový typ práce se 
s předsudky jen těžko vykonává.

„Tak třeba do toho investuji víc, než třeba do těch jiných klientů.“ (Pot/SOK/319)
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„Takže to si myslím, že je taky důležité, a pak taky aby člověk neztratil nějaký ten lidský rozměr 
té své práce.“ (Pot/SOK/320)

„Já třeba nemám moc rád takový ten příliš profesionální přístup, kdy se z toho až vytrácí ta 
lidskost.“ (Pot/SOK/321)

„Bylo pro mě podstatné, že třeba z mého pohledu někteří lidé, kteří dělají tu sociální práci, 
rasisty jsou, nebo mají předsudky.“ (Pot/SOK/322)

„Ale ještě je to třeba nezbavuje, že třeba s tím konkrétním člověkem můžou jednat profesionálně.“ 
(Pot/SOK/323)

„S tím jsem se setkal, že někdo má předsudky, od toho člověka mi přijde nějaký rasisticky email, 
jak chodí o Romech.“ (Pot/SOK/324)

„Ale když za ním přijde nějaký Rom, tak mu fakt pomůžou.“ (Pot/SOK/325) 
„Ale asi aby člověk tady tu práci mohl vykonávat, tak předsudky mít nemůže.“ (Pot/SOK/326)
„A měli jsme případ, teda jen jeden, že místo dostala nějaká slečna, co předtím dělala 

v problematice domácího násilí, a po jednom dni, co byla na pracovišti, tak druhý den šla na 
personální oddělení podat výpověď.“ (Pot/SOK/327)

Informanti se shodují, že SUPERVIZE jsou potřeba a tam, kde je postrádají, by je vřele 
uvítali. 

„Takže asi ty předsudky člověk mít moc nemůže.“ (Pot/SOK/328)
„Jo taky kdyby někdo dělal v IQ Roma servis, a jako by byl rasista, tak to nejde.“ (Pot/

SOK/329)
„Stejně tak člověk i ty bezdomovce musí brát jako rovnoprávné.“ (Pot/SOK/330)
„Protože tam spousta z nich ty osudy, neměli ty podmínky třeba tak, jako jsem měl já.“ (Pot/

SOK/331)
„Prostě jako si myslím, že ten pravicový názor já beru od lidí, kteří sami pochází z nějakého 

prostředí, kde si to opravdu vybudovali, tak u těch lidí to beru.“ (Pot/SOK/332)
„Ale když se někdo narodí do bohaté rodiny, tak má tu cestu vydlážděnou a vystuduje vysokou 

školu prestižní, a sežene si nějakou práci a nikdy nepozná vlastně nějakou bídu, tak podle mě je to 
jednoduchý postoj si říct, že kdo se snaží tak uspěje.“ (Pot/SOK/333)

„Někde třeba dělají individuální supervize, co my nemáme.“ (Pot/SOK/334)
„My máme jen skupinovou ze státní správy a to je už samo o sobě dobré.“ (Pot/SOK/335)

PŘÍLEŽITOSTI, PREVENCE
STÁT – Kategorie 1: „Stát by měl rozhodnout...“

1. Kategorie: „  Stát by měl rozhodnout...”
Vlastnost Dimenzionální rozsah

VLIV důležitý

V kategorii je zdůrazněn VLIV státu, který vnímáme jako důležitý. Stát by měl nastavit 
podmínky, sociální politika by měla mít svoji strategii a pevný rámec pro aplikaci sociální práce 
do společnosti. 

„teď ten stát by se měl rozhodnout, jestli postavit centrum pro rodinu, které by řešilo něco 
významného a nebo azylový dům pro bezdomovce, protože přibývá bezdomovců.“ (Pri/PDA/27)

„Takže já si myslím, že nic jiného než ze strany státu by se měla ta pozornost daleko víc ubírat.“ 
(Pri/Že/127)

„Podle mě by to vyřešilo moc, ne všecko, ale moc věcí by to vyřešilo.“ (Pri/Že/128)
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KLIENT – Kategorie 2: „dá se spoustě situací nebo alespoň jejich důsledkům předejít.“

2. Kategorie: „  dá se spoustě situací nebo alespoň jejich důsledkům předejít.”
Vlastnost Dimenzionální rozsah

HODNOTY důležité
KLIMA zásadní
KONCEPCE nutná
POPTÁVKA rozhodující
PREVENCE nutná

Další vlastností v kategorii jsou HODNOTY s dimenzionálním rozsahem důležité. Za zásadní 
můžeme označit KLIMA společnosti, kladné příklady, aby lidé vnímali to dobré, co život přináší. 
Sociální práce by měla mít KONCEPCI, sociální služby by měli být koncepčně, cíleně směřované, 
aby byly co nejefektivnější. 

„Nějaké desatero, to by se tady na mě všichni dívali, že jsem někde ze středověku a že jsem 
úplně někde jakoby odjinud.“ (Pri/Že/129)

„Já nevím, jestli by to taky nemělo být úkolem, ale aby lidi viděli také nějaké ty kladné příklady 
a něco jakoby dobrého.“ (Pri/Že/130)

„Taky nemyslím, že to konkrétně ovlivní toho, ale celkové to klima té společnosti.“ (Pri/Že/131)
„Ale teď bychom my měli na něm začít pracovat, aby on v co nejkratší době, pokud to jde, zase 

tím příjemcem té sociální služby nebyl.“ (Pri/Že/132)
„Mělo by to být takto koncepčně, cíleně směřovaný.“ (Pri/Že/133)

Je potřeba vždy zjišťovat POPTÁVKU, ta je rozhodující. Záleží na tom, kolik lidí potřebuje 
danou sociální službu, jakého typu jsou jejich nejčastější problémy.

„Že se ta situace začne takto řešit a nebo s nějakým odborníkem konzultovat.Ale pokud někdo 
to nechce řešit nebo nemá k tomu tu vůli, tak stejně, podle mě, tady může být obrovský množství 
sociálních služeb nebo i nějaké aktivity, které třeba mohou být mimoškolní nebo cokoliv pro ty děti 
zaměřeného, ale pokud to nevzejde od těch potřebných lidí, které ty problémy tíží, tak stejně se 
neposuneme nikam.“ (Pri/Mu/77)

Samozřejmě je nutná PREVENCE, které je věnována dosti velká pozornost při samotném 
studiu na oboru sociální pedagogika na VŠ.

„A mě se to, já když zase vidím ty, protože ta sociální pedagogika pracuje v rámci prevence, já 
když vidím zase ty masy lidí bez těch prostředků, spousta těch dětí aby se, já neříkám že se blíží .“ 
(Pri/PDA/28)

„Pokud je tedy zájem toho člověka tu situaci řešit, která třeba není příznivá z jakéhokoliv 
důvodu, tak si myslím, že se dá spoustě situací nebo těm důsledkům předejít.“ (Pri/Mu/78)

RODINA – Kategorie 3: „Jak pracovat s rodinou preventivně?“

3. Kategorie: „Jak pracovat s rodinou preventivně?”
Vlastnost Dimenzionální rozsah

PREVENCE nutná
SDÍLENÍ potřebné
SPOLUPRÁCE GENERACÍ důležité
STÁT malý vliv
VÝCHOVA zásadní
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PREVENCE je však nutná nejen na půdě školy, ale také v samotné rodině. 
„Já se ještě vrátím k tomu, vy jste říkali oba o práci s rodinou. Umíte si představit, jak pracovat 

s rodinou preventivně.“ (Pri/PDA/29)
„Jak pracovat s někým, se skupinou lidí dospělých, uzavřených v nějakých jednotkách.“ (Pri/

PDA/30)
„Právě bych tu práci viděla už od mala i v těch dětech.“ (Pri/Že/134)
„Já bych byla strašně moc pro tu práci s tou rodinou.“ (Pri/PDA/31)
Musí se samozřejmě pracovat i s těmi rodiči.“ (Pri/Mu/79)
„Nejenom začít v těch školách u těch dětí, tady v rámci těchto výchov, prostě v té rodinné 

výchově je vést.“ (Pri/Že/135)

Výhodou je SDÍLENÍ svých problémů s ostatními, kteří mají například podobné potíže, trápení 
a mohou si navzájem napomoci při naslouchání, příp. následném hledání řešení problémů.

„Já vím, že se nemůžeme vrátit o sto let zpátky, kdy vlastně žili velké celé generace v jednom 
baráku, kolem jednoho statku a starali se všichni o sebe navzájem, ale trochu tento systém jakoby 
se, neříkám vrátil, ale něco z toho, nějaké ty prvky, si myslím, třeba ten pocit té sounáležitosti 
a hlavně tu zodpovědnost převzít i za druhé, nejenom každý sám za sebe. To si myslím, že jako 
dobře není tady ten trend.“ (Pri/Že/136)

„Ještě přemýšlím nad tím, jak pořádání nějakých společných akcí pro ty rodiny, kde by vlastně 
mohlo dojít i k nějakému tomu sebesdílení, protože samozřejmě rodiny třeba mají podobný problém 
nebo řeší podobné situace, takže mohlo by být i nějaké takové předávání zkušeností, konzultace 
s těmi soukmenovci a podobně.“ (Pri/Mu/80)

„To si myslím, že má také nějaký určitý význam, jak pro ty rodiče, tak pro ty děti.“ (Pri/
Mu/81)

„Protože samozřejmě ty děti taky vidí děti z jiných rodin, tak jim tam se může navazovat nějaký 
ten kontakt a ta zkušenost si myslím, je v tomto je k nezaplacení.“ (Pri/Mu/82)

„Tu práci s těmi rodinami nějak to podpořit, tady ty spolky, tak jak ty říkáš, ale pak to stejně 
vypadá takhle.“ (Pri/Že/137)

„To je určitě dobře, třeba tady na těch malých obcích a dědinách, když se to podchytne a ty 
lidi se takto jakoby sdružují a mají možnost si to jakoby sdílet a prožít ty rodiny společně ten čas.“ 
(Pri/Že/138)

„Tak jako jsou samozřejmě jsou v těch větších městech je řada poraden, třeba pro manželství 
a mezilidské vztahy a nebo rodinné vztahy.“ (Pri/Mu/83)

„Na to jsou určitě úplně jiní odborníci, kteří by věděli, co s tím a jaké ty formy a druhy té 
nabídky jsou pro ty problémové rodiny a co jim ještě jakoby poskytnout.“ (Pri/Že/139)

Důležitou součástí práce s rodinou je SPOLUPRÁCE GENERACÍ. V našem prostředí jako by 
vícegenerační rodiny ztrácely na významu, přitom se člověk v nouzi obrací v první řadě do své 
rodiny o pomoc. A naopak by měl umět pomoc nabídnout potřebným členům rodiny, například 
seniorům, kteří se o sebe už nedokáží postarat.

„Někdy, když teda nemají rodiče čas na dítě, ale zas ještě nějakým způsobem trošku schopný 
prarodiče, tak proč by třeba nemohl pomoci on s tím dítětem, aby třeba něco i z toho citového zase 
nahradil, když třeba rodiče poskytují tu materiální jakoby pomoc.“ (Pri/Že/140)

„A naopak by se pak potom měli umět postarat vlastně ti o ty své rodiče, aby nemuseli přecházet 
do sociálních služeb.“ (Pri/Že/141)

„A měl tu oporu v těch lidech, v těch nejbližších.“ (Pri/Mu/84)
„Pořád je to tak, že když člověku není úplně dobře, tak pokud ta rodina funguje, tak se snaží 

hledat nejprve tu oporu u těch svých nejbližších.“ (Pri/Že/142)
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„A často ty děti nebo vnuci zdědí nebo dostanou nějaký byt po babičce, po dědečkovi, ale místo 
splácení hypotéky mohou tu pětistovku nebo tisícovku měsíčně posílat do domova pro seniory.“ 
(Pri/Že/143)

Informanti se shodli, že samotný STÁT by se měl více zaměřit na práci s rodinou, momentálně 
vnímají, že má jen malý vliv na život v rodinách. Informanti doporučovali zřízení ministerstva pro 
rodinu.

„Ale i jakoby stát měl, podle mě by měl podporovat ty rodiny, i rodiny s více dětmi prostě těmi 
zákony.“ (Pri/Že/144)

„Aby po té materiální a fi nanční stránce jakoby nebyly znevýhodňované.“ (Pri/Že/145)
„Ne jakoby samostatné, ale v rámci třeba toho ministerstva práce a sociálních věcí. Ale aby 

se pracovalo i s rodinou. Jako to by možná byla, přesně si to teďka neumím představit, úplně tu 
konkrétní práci. Nemám to teďka takhle promyšlené.“ (Pri/Že/146)

„Já právě zase přemýšlím nad tím, že by měl stát víc se zaměřit na tu práci jakoby i s tou 
rodinou.“ (Pri/Že/147)

„Tak jak možná bylo kdysi, když jako třeba některé skupiny politické prosazovali, ať je 
ministerstvo i pro rodinu.“ (Pri/Že/148)

VÝCHOVU sociální pracovníci označili za zásadní. Základní návyky by si měl člověk osvojit 
již v rodině.

„Protože už jako děti samozřejmě do těch škol jdou z těch, jak ty říkáš, z rozvedených 
manželstvích, žijí jenom s matkou, ve střídavé péči atd.“ (Pri/Že/149)

„Ale proč by neměl být jeden z těch předmětů, já nevím, teď to byla ta etická výchova nebo 
nějaká v rámci těch, za nás to byly občanské výchovy, v rámci toho.“ (Pri/Že/150)

„Začala bych u základních škol, u středních škol, u vysokých škol nějaké ty předměty jakoby 
zavést, které budou spíš ty lidi opravdu vést.“ (Pri/Že/151)

„Ale takový ty základní návyky a vůbec, aby člověk dokázal nějakým způsobem fungovat a dobře 
fungovat, to je v té rodině.“ (Pri/Mu/85)

RODINA 3. Kategorie: „vidím, a tam je to těžiště, sociálně slabé“

3. Kategorie: „vidím, a tam je to těžiště, sociálně slabé”
Vlastnost Dimenzionální rozsah

AKTIVAČNÍ PROGRAM potřebný
PATOLOGIE častá
SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ nutné
ÚSTAV neadekvátní

Informanti by uvítali AKTIVAČNÍ PROGRAM, který by byl zaměřený na pomoc rodinám.
„Třeba mě teď chybí, dostáváme se do další oblasti, terénní sociální práce, která by pracovala 

s rodinami.“ (Pri/SPB/294)
„Abychom ty děti nemuseli odebírat z rodin do ústavů nebo dětských domovů. To je ta prorodinná 

aktivita. Tam jsou, teď si nemůžu vzpomenout ty programy.“ (Pri/SPB/295)

Za velmi časté příčiny řady problémů můžeme označit různé PATOLOGIE. Zejména 
alkoholismus, recidivy, aj. Tam je největší ohnisko problému.
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„No vidím, a tam je to těžiště, sociálně slabé, alkoholismus, tady ta patologie, když jdu do té 
anamnézy, osobní, a rodinné, tak zjišťuji, že opravdu je tam recidiva u tatínka, alkoholismus.“ 
(Pri/SPB/296)

Sociální pracovníci konstatovali, že je vždy nutné SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ, ke kterému musí dospět 
všechny zúčastněné strany. Za neadekvátní formu řešení v některých případech informanti uvedli 
ÚSTAV, kdy se podle jejich názoru již jedná o „konečnou stanici“ v řešení sociálních problémů. 
Dítě by mělo v první řadě zůstat v rodině, pokud odchází z rodiny do ústavního zařízení, tak se 
velmi těžko vrací zpátky do rodiny.

„Ale když vím, že s tou rodinou budeme pracovat a spolupracovat s neziskovkami, tak to bude 
prospěšné.“ (Pri/SPB/297)

„Tam když se děcko dostalo do ústavu, tak všichni věděli, že je konečná.“ (Pri/SPB/298)

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A ROMOVÉ – PŘÍLEŽITOST 4. Kategorie: „jé, ta se baví 
s Romy, dívej se. Teď ji asi zmlátí.“

4. Kategorie: . „Jé, ta se baví s Romama, dívej se. Teď ji asi zmlátí.“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

PRÁCE S LIDMI zajímá
SNAHA POMOCT velká
VZTAH pevný
ŘEŠENÍ PROBLÉMU časté
KOMUNIKACE nutná

Informanti se shodli, že jejich práce je naplňuje, jsou s ní spokojeni, baví je PRÁCE S LIDMI 
a vnímají ji jako velmi důležitou. Sociální pracovníky baví jejich práce a řada z nich oplývá velkou 
SNAHOU POMOC druhým.

„Potom mě baví práce s lidmi, s dětmi.“ (Pri/SPB/299)
„Je to několik aspektů. Můj táta vždycky, celý život dělal ředitele školy. Jo, takže já si myslím, 

že i to, je něco zakódovaného, tam ty geny jsou, něco takového tam bude.“ (Pri/SPB/300)
„Mě to vždycky nakopne, protože když vidím, že by se tomu dalo pomoct, a když vím, jak, 

protože já jsem ten člověk, že já tomu nedám pokoj.“ (Pri/SPB/301)

Někteří sociální pracovníci mají i pevný VZTAH např. k členům komunity, se kterými pracují, 
znají všechny z komunity – děti i jejich rodiče, všechny jménem, což si uvědomují, že je taková 
znalost velkou výhodou v práci s komunitou. 

„Ale teď už mě taky znají roky. „Jé, ta se baví s Romama, dívej se. Teď ji asi zmlátí.“ (Pri/
SPB/303)

„Jo nedůvěřivě se třeba dívají, že třeba já jsem u hloučku Romů, a já s nimi komunikuji a jestli 
si pamatuješ to, že já znám všechny Romy, všechny v Břeclavi, a já to mám udělané tak, že Romka, 
maminka, já jim říkám jménem, Ireno, vy, ale já vykám.“ (Pri/SPB/304)

„Těm děckám, všem tam já tykám, někteří už mají svoje děcka.“ (Pri/SPB/305)
„Ale oni ví, že já už mám ten přístup k nim vypěstovaný, znám tu rozvětvenou rodinu.“ (Pri/

SPB/306)

V kategorii se objevila vlastnost ŘEŠENÍ PROBLÉMU, které vnímáme jako časté. Mnoho 
sociálních pracovníků má takovou důvěru se svým klientem, že jakákoliv KOMUNIKACE je 
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bezproblémová. Nemusí své výzvy např. opakovat a klienti přijdou hned na první schůzku či 
předvolání.

„A oni vždycky zůstanou hledět, a když mají problém na kameře:„Dívej se, kdo by to mohl byt, 
dívej se co tady zase dělá.“ (Pri/SPB/307)

„Říkám: „Teda ten Adam, to je strašné,“ ale já to taky s nimi potom hned řeším.“ (Pri/
SPB/308)

„Já si je nechám předvolat, a to je to krásné, že ta matka opravdu dojde.“ (Pri/SPB/309)
„Že já ji opravdu nemusím nechat předvést. To je katastrofa, to nesnesu toto.“ (Pri/SPB/310)

SOCIÁLNÍ PRÁCE – POTENCIÁL – 5. Kategorie: „mě můžou kdykoliv dávat jakýkoliv 
podnět...“

5. Kategorie: „mě můžou kdykoliv dávat jakýkoliv podnět...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

PODNĚTY důležité
PROPOJENÍ zásadní

Mezi vlastnosti kategorie patří PODNĚTY a PROPOJENÍ, kdy se objevuje dimenze důležité 
a zásadní. Sociální pracovníci reagují na připomínky, názory, podněty od klientů, ale i z různých 
orgánů a organizací, se kterými pracují. Uvědomují si význam propojení celé škály subjektů 
v situaci klienta, kdy spolupráce a tvořivý přístup dávají šance všem potřebným.

„Já mám možnost, kdy oni mě mohou kdykoliv dávat jakýkoliv podnět, ale já mám ten OSPOD, 
protože to jsou citlivé informace, já s nimi pracuji.“ (Pri/SPB/311)

„A potom na základě toho, tak když je to zavánějící nějakou trestnou činností, tak jen informuji 
soud, policii.“ (Pri/SPB/312)

„To je trend ministerstva vnitra, to je propojení policie, státního zastupitelstva, soudu, pediatrů, 
nemocnic, základních škol.“ (Pri/SPB/313)

„I neziskovky se tam můžou ťuknout.“ (Pri/SPB/314)

ŠKOLA – PREVENCE – 6. Kategorie: „Takže ta příčina by se měla podchytit.“

6. Kategorie: „Takže ta příčina by se měla podchytit.”
Vlastnost Dimenzionální rozsah

INFORMOVANOST důležitá
INTERVENCE časná
KOMUNIKACE zásadní
ZNALOST SOCIÁLNÍ PRÁCE přínosná
PREVENCE nutná

Je velmi důležité, aby školy, zástupci škol byli INFORMOVÁNI o práci sociálních pracovníků, 
o možných formách jejich spolupráce. Sociálním pracovníkům se osvědčil systém včasné 
INTERVENCE.

„Že tady není pan ředitel, ředitel ví, že má možnost ten třídní učitel vyžádat si informaci, že tam 
ten signál je.“ (Pri/SPB/315)

„Máš pocit, že ty školy jsou informované, že ty školy ví?“ (Pri/PDA/26)
„Ano. U nás, to je o nás. Oni ví.“ (Pri/SPB/316)
„Ale v řadě jiných škol,máš tu zkušenost?“ (Pri/PDA/27)
„Ne ne.“ (Pri/SPB/317)
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„Oni vůbec neví. Neví, na co to dítě má právo.“ (Pri/SPB/318)
„A oni ví, co děláme, co můžeme a to je ta informovanost vzájemná.“ (Pri/SPB/319)
„Takže já mám nastartovaný ten systém včasné intervence tak, aby sociální pracovník a učitel 

od Františka si mohli sednout a reagovat na to, že žák ve třídě pospává a řešit situaci i bez 
přítomnosti ředitele“ (Pri/SPB/320)

„Měli by. Měli by mít. Víš co, já jsem to už tak rozšířila, že mám nastartovaný systém včasné 
intervence.“ (Pri/SPB/321)

Jako zásadní ve své práci sociální pracovníci označují KOMUNIKACI se zástupci nejrůznějších 
institucí – s řediteli škol, výchovnými poradci, protidrogovými preventisty, vedoucími různých 
odborů, atd. Uvedená komunikace je nesmírně důležitá, jen taková práce může být pak efektivní.

„Já pravidelně jezdím na porady, ředitelů základních škol, jsou tam výchovní poradci, nebo ti 
protidrogoví preventisté, a my se všichni známe.“ (Pri/SPB/322)

„Já pořád říkám ta komunikace. Ale to se musí chtít.“ (Pri/SPB/323)
„Mě vždycky zavolá ten vedoucí odboru školství, která má na starosti základní školy, mateřské 

školy. Střední školy má kraj. Ale základní školy a mateřské školy má obec.“ (Pri/SPB/324)
„A oni potom ví, že můžou přijít nebo zavolat, a řešíme to individuálně, co na základní škole je 

tíží.“ (Pri/SPB/325)

V rozhovorech informanti navrhli, že by i samotní učitelé základních škol měli mít alespoň 
základní povědomí o SOCIÁLNÍ PRÁCI a jejich aspektech.

„Já mám takový návrh, že by ti učitelé na základkách, protože těch problémů přibývá, i sociálně 
patologické chování, aby měli i učitelé nějaké základy sociální práce.“ (Pri/PDA/28)

Zde se objevuje opět vlastnost PREVENCE, kterou můžeme označit za nutnou.
„A potom že na to nastoupí další stupeň, to jsou výchovné komise potom tedy k nám přímo na 

orgán, dřív to bylo oddělení sociální prevence.“ (Pri/SPB/337)
„A vzniklo nové oddělení sociální prevence, to znamená, nechtěli jsme jenom tu represi, 

když někdo něco udělal, jo, abychom s ním dělali, ale preventivně si toho človíčka odchytnout, 
a pracovat jak s ním, tak s rodinou, i s nějakou neziskovkou, to znamená s nějakým kroužkem, do 
kterého chodil.“ (Pri/SPB/338)

„Protože ta prevence nám tam chyběla, my jsme museli začít dělat i tu preventivní činnost.“ 
(Pri/SPB/339)

„Takže vytvořila jsem takovou koncepci ohledně záškoláctví, kdy jsme rozvrstvili, co řeší škola, 
do kterých hodin neomluvených.“ (Pri/SPB/340)

„Takže ta příčina by se měla podchytnout.“ (Pri/SPB/341)
„Byl tam problém záškoláctví, nebo jakýkoliv patologický jev má nějakou příčinu.“ (Pri/

SPB/342)
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NÁR ST PROBLÉM
EKONOMICKÁ KRIZE
ANOMIE VE 
SPOLE NOSTI
ZTRÁTA HODNOT 
RODINNÁ KRIZE 

INNOST (NÁPL , OBSAH) –oblasti 
sociální služby, metody sociální práce, 
odborná profesionální, ale i laická 
pomoc (empatie a naslouchání),
P ÍPRAVA A VZD LÁNÍ
SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

POMÁHÁNÍ
(pomáhat tak, aby si lov k pomohl sám) 

POTENCIÁL (POT EBY,
TRENDY)–

cílové skupiny 
vývoj sociální práce 
sociální politika 
strategie plánování 
rozvoj metod a 
služeb
nový sociální zákon 
vize sociální práce 

P ÍLEŽITOSTI (PREVENCE) –
angažovanost státu
(i ob anského a neziskového 
sektoru)
PREVENCE
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
VZD LÁVÁNÍ A 
VÝCHOVA (škola a 
hodnoty)
pojmenování ohniska a 
t žišt  problému 
legislativa (zm ny)

Příčina

Fenomén

Strategie jednání

Paradigmatický model axiálního kódování 

Kontext

RIZIKA (NEBEZPE Í, KRIZE) 
drahý sociální systém 
mediální obraz 
klienti sociální práce 
(senio i, sociáln  vylou ení,
rodiny, menšiny, singles,...) 
závislosti, 
p itvrzení sociálního systému 

Následek

Intervenující
podmínky
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Selektivní kódování

Výzkumné šetření otevřelo celé spektrum témat, která se prolínají sociální prací a podporují její 
směřování a vývoj. Z výzkumu je evidentní, jak velký záběr má sociální práce, jak do ní významně 
vstupují změny ve společnosti a jak se v ní setkává řada disciplín, které ji profesionalizují. Axiální 
kódování nastavilo paradigmatický model, ve které se setkávají čtyři hlediska, která vzešla 
z kvalitativního výzkumu a z analýzy rozhovorů a ohniskových skupin. Selektivní kódování pak 
zachytilo sociální práci v širokém úhlu jejího potenciálů a vymezilo oblasti, které se navzájem 
prolínají a navzájem spolu souvisí. Informanti se vyjadřovali k sociální práci zejména z pohledu 
svých pozic, ale vzhledem ke svým zkušenostem dokázali obsáhnout i další témata, která jsou pro 
její efektivní působení významná. Hlediska zachytila čtyři základní oblasti: 

ČINNOST (NÁPLŇ, OBSAH) 

Hledisko zahrnuje především oblasti sociální služby, vymezení klientů sociální práce, způsob 
pomáhání, metody sociální práce dotvářené teoriemi vycházejícími z výzkumných šetření 
ale i z dalších vědeckých disciplín jako je sociologie, právní vědy, psychologie, pedagogika, 
sociální pedagogika, sociální politika a další. Dalším tématem je příprava a vzdělávání sociálních 
pracovníků, prolínání teorie a praxe, výzkumu a reality.

Sociální služby se díky sociálnímu zákonu zpřesnily, vymezily a specifi kovaly. Informanti 
oceňovali legislativní změny, které se promítly do péče a práce s klientem. Tyto změny výrazně 
prospěly rozdělení cílových skupin a ještě více profesionalizovaly sociální pracovníky. Výsledky 
výzkumu se výrazně opíraly o profi l a přípravu pracovníků. Nejvýraznější požadavek byl vysloven 
směrem k osobnostním dispozicích, které byly považovány za významnější než samotné vzdělávání. 
Neustále se zde objevoval požadavek na empatii vůči klientovi a na zúčastněné naslouchání. 
Důležité je také pracovat bez předsudků a akceptovat klienta v jeho složité situaci. Poznatky 
o práci sociálních pracovníků se pak mohou promítat do teorie sociální práce a zefektivňovat 
přípravu odborníků. 

Činnost (náplň)

sociální práce 

Státní, ob anský

a neziskový 

sektor

SOCIOLOGIE

Cílové skupiny 

sociáln
vylou ené
sociáln
znevýhodn né
lidé v krizích 

SOCIÁLNÍ
PATOLOGIE

PSYCHOLOGIE

Rodiny
Hodnoty
Prevence
Komunitní
plánování

SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKA

Legislativa
Finance

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Teorie a metody 
Výzkum a praxe 
Vzd lávání a 
p íprava
sociálních
pracovník

SOCIÁLNÍ PRÁCE
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RIZIKA (NEBEZPEČÍ, KRIZE) 

Tato oblast upozorňuje především na důsledek hospodářské krize, jejíž důsledky se promítají 
do navyšování počtu příjemců sociální pomoci, dále na absenci hodnot v rodině, ve škole, ve 
společnosti. Dalším rizikem jsou fi nance, na jedné straně se jich nedostává, sociální práce je na 
nich více méně závislá a na druhé straně je sociální péče velmi drahá pro stát, který nemá dostatek 
zdrojů. Překvapivě byla jako možné riziko označena snaha o reformu (i když informanti reformy 
vítají, mají však obavy z chybějící důchodové reformy a také z toho, že řada změn je nastavena 
plošně, což může být způsobeno kompromisy mezi politickými stranami. Určitým rizikem může 
být fakt, že stát v sociální pomoci přitvrzuje a také to, že stát nedostatečně podporuje rodiny, které 
se pak stávají závislé na sociální podpoře.  

POTENCIÁL (POTŘEBY, TRENDY)

Potenciál předpokládá určité vize a směřování sociální práce do budoucnosti, zajímá se o cílové 
skupiny a jejich potřeby. Vymezuje strategie a mechanismy sociální práce. Objevují se snahy 
o komunitní plánování, o posílení rodinných vazeb a lokálních společenských struktur. Objevují se 
nové cílové skupiny, překvapivě je poukázáno na tzv. singles, což jsou lidé, kteří se rozhodli nebo 
byli přinuceni okolnostmi zůstat sami. Analýza hovoří o bezproblémovosti „zdravých“ singles, 
ale o nárůstu problémů, když se tato skupina stane nesoběstačná a bude potřebovat vytvořit umělé 
sítě, neboť přirozené (rodinné) vytvořené nemají. Informanti hovoří o tom, proč si lidé zvolí tento 
způsob života, jednak je to obava z problémů plynoucími ze vztahů, ale současně se to nechuť 
ke kompromisům a „starání se a zájmu“ o partnery a děti. Informanti se vyjadřovali zejména ke 
krizím v rodinách, k rozvodovosti, k situaci dětí, které vyrůstají v nepodnětných rodinách a patří 
k sociálně znevýhodněným skupinám. Situace v rodině zapříčiňují sociální vyloučení jejich členů, 
mnohé rodiny nemají dostatečně pevné vazby a chybí přirozené sociální sítě, které by zachytili 
člověka v krizi. Nefunkčnost mnohých rodin v souvislosti s tlakem materiálního světa, který 
upřednostňuje zisk a postavení tlačí početné skupiny seniorů do pozice cílové skupiny sociální 
práce. Seniorů v populaci narůstá, rodiny nezvládají péči o svého rodinného příslušníka a tlačí 
ho do pozice někoho zbytečného, kdo zatěžuje systém. Další početnou skupinou jsou zástupci 
z řad menšin, v prostředí ČR, ale i Evropy jsou to Romové, kteří patří k nejvíce deklasovaným 
a diskriminovaným skupinám ve společnosti. Na tyto skupiny je vyvíjen velký tlak ze strany 
společnosti a médií a vzhledem k nízké vzdělanosti a následné zaměstnatelnosti se pozitivní 
změny prosazují pomalu a složitě.

PŘÍLEŽITOSTI (PREVENCE) 

Příležitosti ukazují, co vše nabízí sociální služba, kam může směřovat sociální práce, která 
může být hybatelem změn ve společnosti, zejména v paradigmatu sociální práce a sociální 
politiky. Výsledky analýzy se dovolávají prevence v nejširším slova smyslu, počínaje rodinou, 
školou, společností až po média, která mají velký podíl na negativním obrazu doby. Prevence 
je nejvýrazněji spatřována v oblasti školy, právě spolupráce se školami, sociální tématika ve 
vzdělávání, příprava pedagogických pracovníků, to vše má vliv na širokou škálu.

Na jaře roku 2010 se na Pedagogické fakultě MU uskutečnila konference na téma Člověk – škola 
– hodnoty a v průběhu konference byly uspořádány dvě diskusní skupiny složené z pedagogů, 
sociálních pedagogů a sociálních pracovníků. Byl pořízen záznam z diskuse, který byl přepsán 
a analyzován a přinesl zajímavé poznatky, které lze využít jako součást závěrečné interpretace 
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k tématu sociální práce a škola, tedy k tématu preventivního působení v oblasti sociální práce 
a pedagogiky. Ve výsledku analýzy se objevili pojmy POKORA, ÚCTA, RESPEKT, TOLERANCE, 
OTEVŘENOST, PLURALITA, RESPEKT, VNÍMÁNÍ a TRPĚLIVOST, s kterými by měla 
pracovat škola v průběhu vzdělávání a výchovy mladé generace. Další požadavek směřoval 
k DUCHOVNÍ DIMENZI, která přesahuje člověka, ať se cítí být ateistou nebo věřícím. Významné 
pro edukaci jsou PŘESAŽNÉ HODNOTY, které jsou vlastní všem skupinám a které se podílejí na 
žebříčku hodnot jednotlivců a celých skupin. 

Další analýza poukazovala na nešvary v oblasti vzdělávání, významně zde vystoupila kategorie 
DOBA VYŽADUJE MASOVOST VZDĚLÁVÁNÍ, V NÍ SE PAK ZTRÁCEJÍ VNITŘNÍ 
HODNOTY a další kategorie pak řešila problém uspěchané společnosti, kdy NEDOSTATEK 
ČASU ZMENŠUJE PROSTOR PRO PŘESAH DISCIPLÍNY a pro otevření témat, které se váží 
k lidským hodnotám, ke vztahům a potřebám. 

Objevila se i výzva k pedagogům, znovu se prosazoval požadavek na otevřenou a bezpečnou 
školu, kde se cítí dobře každý, od učitele po žáka, bez ohledu na to, jaké hodnoty vyznává, jestli 
patří k sociálně znevýhodněnými skupinám, bez ohledu na národnost a vyznání. Význam učitele 
pro pozitivní změny ve společnosti podtrhla kategorie OTEVŘENOST PEDAGOGA STUDENTI 
VYCÍTÍ A OSOBNOST PEDAGOGA, JEHO PŘÍSTUP A LÁSKA KE STUDENTŮM OTEVÍRÁ 
JEJICH OBZORY. 

Výzkum se rovněž vyjadřoval k samotnému procesu vzdělávání VZTAH A ÚCTA 
K PŘEDMĚTU – PŘESAH SKRYTÉHO KURIKULA a výsledky apelovaly na školy jako celek, 
kdy se KULTURA ŠKOLY UČÍ HODNOTÁM

Hodnoty je možné žít a člověk se je naučí tím, že je bude také spoluprožívat. A z tohoto hlediska 
žádné vyučování nepotřebuje kázání, ale každá škola kulturu, životem té školy předává také 
hodnoty školy... A pro budoucnost rozhodně neplatí, že všechny ty kultury musí být totožné. Takže 
hodnoty, které se prožívají, které se žijí na těch konkrétních školách, to jsou také hodnoty důležité 
pro život. Částečně je to jistě závislé na osobě vyučujícího, ale jistě také od cíle vyučování a stylu 
komunikace. Tedy v podstatě to, čemu říkáme kultura.(citace z výzkumu)34

Selektivní kódování předkládá sociální práci v kontextu disciplín, které utvářejí jednotlivé 
oblasti. Určujícím faktorem jsou cílové skupiny, které zachycuje oblast sociální patologie 
a psychologie. Sociální patologie mají velký vliv na stav společnosti. Informanti se vyjadřovali 
zejména ke krizím v rodinách, k rozvodovosti, k situaci dětí, které vyrůstají v nepodnětných 
rodinách a patří k sociálně znevýhodněným skupinám. Dalšími patologiemi, které mají přímou 
souvislost s nárůstem cílové skupiny je chudoba a bída, často související s nezaměstnaností 
a produkující kriminalitu, agresivitu a předsudky. Velmi často jsou příjemci sociální pomoci lidé 
z řad menšin, v našem prostředí se jedná zejména o romskou populaci, na kterou je pohlíženo 
jako na velmi problematickou. Z výzkumu rovněž vyplývá, že mnozí lidé z většinové společnosti, 
pohlíží na potřebné jako na obtížné a problematické skupiny, kteří zneužívají systém. Dokonce 
i někteří sociální pracovníci pohlížení na některé skupiny příjemců sociální pomoci jako na lidi 
druhé kategorie, doslova řečeno „odpad“ sociální práce. Jedná se zejména o lidi bez přístřeší, 
kteří dlouhodobě patří k extremně vyloučeným skupinám. Lidé jakoby nedokázali pochopit 
a vcítit se do tíhy života, jakou přináší existence na okraji společnosti. Mnozí si kladou otázky, 
jak se k takto postiženým lidem chovat, neuvědomujeme si, jak musí být těžké dostat se znovu 

34 http://skola.archa.info 
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na původní úroveň života, když nefungují vztahy a z nízké mzdy se po strhávání dluhů stává 
téměř bezcenná částka, za níž se nic podstatného nedá pořídit. Péče (doslova péče) o tyto skupiny 
nesouvisí jen s bezprostřední pomocí potřebným, ale jedná se lidské principy společnosti, které 
soucítí s člověkem, byť by si za svoji komplikovanou mohl sám. V této souvislosti se v našich 
podmínkách hodně hovoří o novodobých ghettech, o stěhování nejrůznějších sociálních skupin za 
města, o segregaci určité části romské populace, atd. Život v ghettu uvrhne jedince a jeho rodinu 
do tak problematických skutečností, z kterých se jen velmi těžko dostávají. Prvním problémem 
je adresa bydliště, když se například hlásíte do zaměstnání nebo když Vám chodí pošta, která 
většinou nedojde k adresátovi a Vy třeba nezaplatíte složenku a tato skutečnost Vás vrhá do dalších 
problémů. A to je jen první problém a za ním následuje řada dalších. 

Výsledky výzkumu ukazují sociální práci jako komplex sociálních služeb, které je třeba pojímat 
strategicky a efektivně. Informanti poukazují na význam praxe a její podíl na dotváření teorie, která 
se pak zpětně vrací do přípravy odborníků a dotváření mechanismů sociální práce. Důraz je kladen 
rovněž na sociální politiku a politiku vůbec, která významně ovlivňuje sociální práci, je vyzdvižen 
význam státu v péči o občany a současně vyvstává zneklidnění z nedostatků fi nancí, neboť ty jsou 
jedním ze základních pilířů sociální práce. Na druhou stranu je zde vyjádřena obava, jak bude 
stát nadále fi nancovat sociální pomoc, která je mimochodem velmi drahá, až skončí tok peněz 
ze strukturálních fondů EU. Velké změny v sociální práci přináší legislativa a právní disciplíny 
vůbec. Informanti poukazují v řadě případů na nový sociální zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních 
službách, který přinesl řadu pozitivních změn a kontrolní systém (který sice zneklidňuje řadu 
institucí), ale stanovuje pravidla pro poskytování služeb. 

Významným pojmem, který se objevuje v sociální práce je téma hodnot, které souvisí s rodinou, 
s výchovou, s mezilidskými vztahy a má své opodstatnění i v sociální práci. Téma hodnot se 
prolíná s tématem etiky, etického kodexu sociálního pracovníka, vztahu mezi klientem a sociálním 
pracovníkem a zásadami, které musí sociální pracovník ve vztahu ke klientovi dodržovat. Hodnoty 
vstupují do všech metod sociální práce, příkladem může být komunitní práce a komunitní 
plánování, jehož významem je propojení všech subjektů, jejichž symbióza pedagogizuje prostředí 
jedince i společnosti. V tomto úhlu se sociální práce setkává se sociální pedagogikou, která 
pracuje s prostředím a s hodnotami a která se stává přirozeným partnerem sociální práce v oblasti 
prevence.

Část výzkumného šetření byla zaměřena na laickou populaci ve vztahu k sociální práci a jednou 
z  výstižných kategorií směřující s prevencí byla kategorie SPOLEČNOST, která poukazuje na 
malou snahu většiny angažovat se ve prospěch pozitivních změn ve společnosti.

Kategorie SPOLEČNOST: „Kdyby lidé byli ochotní a chtěli, tak dávno mohou žít v pohodě 
všichni...“

1. Kategorie: . „kdyby lidé byli ochotní a chtěli, tak dávno mohou žít v pohodě všichni...“
Vlastnost Dimenzionální rozsah

CÍLENÁ POMOC malá
KOMPLEXNOST nutná
MOC velká
PRÁVA velká
SITUACE špatná
SPOLUPRÁCE nízká
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V této kategorii se objevila vlastnost KOMPLEXNOSTI s dimenzí nutná, která hovoří o tom, 
že pokud chceme změnit život jednoho člověka, musíme pracovat s celou skupinou. Pokud chceme 
zkvalitnit život dítěti, tak bychom měli poznat jeho rodinné prostředí a pokud chceme zkvalitnit 
život romské rodiny, musíme pracovat také s většinovou společností. Další vlastností je MOC, 
která je prohloubena dimenzí velká a vypovídá o koncentraci moci do skupiny lidí, která bude 
určovat pravidla společnosti. SITUACE společnosti je vnímána jako špatná a SPOLUPRÁCE 
jako nízká. Podstatu problému vystihuje název kategorie, kdyby lidé chtěli...

„To je ta hlavní podstata, že teď se ukazuje, že nemůžeš pracovat jen s jedním člověkem, když 
chceš změnit jeho život, musíš umět pracovat s celou tou lokalitou.“ (Cin/PDA/2)

„No a tímhle směrem se bude podle mě odvíjet i tady ten obor.“ (Cin/AKV/7)
„A tohle mě tak irituje na té lidské rase, že prostě že si myslím, že to nemá řešení.“ (Cin/

AKV/8)
„A podle mě ta moc je soustředěna v několika málo lidech a bude se soustředit do ještě menšího 

počtu lidí, až prostě nebude úniku.“ (Cin/AKV/9)
„Nebude konkurence, nebude nic. Jeden člověk bude všechno řídit, vlastnit a bude mít možnost 

mít moc nad vším třeba. Nebo já nevím.“ (Cin/AKV/10)
„A prostě bude, jako nebudeme moct nic dělat. Je to, jsem skeptická, protože kdyby lidi byli 

ochotní a chtěli, tak dávno můžou žít v pohodě všichni.“ (Cin/AKV/11)
„Všichni se můžou mít dobře, ale že prostě je tolik lidí chtivých, a takových, tak půlka světa žije 

v bídě.“ (Cin/AKV/12)
„To, že my jednotlivci tady máme nějaká práva, která jsme dříve neměli, tak to prostě v tom 

globálu, je jedno, protože těch lidí nehladoví míň.“ (Cin/AKV/13)
„Lidi si berou životy, jsou v depresích, lezou po čtyřech, přijdou o domovy, přijdou o všechno. 

To jsou prostě absurdity.“ (Cin/AKV/14)
„Jak je tohle možné že se tohle děje? Jak je možné, že se neustále vybírají miliardy na 

humanitární pomoc, takové peníze, za které by se postavili prostě města a vybavilo všechno, 
a v té Africe jsou lidé na hromadě, nemají litr vody.“ (Cin/AKV/15)

„Prostě za ty peníze, které se neustále vybírají a kterýmo jsou prostě podporovaní, tak už by 
tam dávno stály prostě paláce ze zlata. Nic nefunguje.“ (Cin/AKV/16)

„Já jsem jako přesvědčená, že pokud prostě nepřijde nějaká změna kolektivního vědomí, tak 
prostě to nemá.“ (Cin/AKV/18)

„Ale je to tak v pořádku, protože nikdo jiný tak neškodí Zemi a ostatním živočišným druhům.“ 
(Cin/AKV/19)

Další kategorií, která se projevuje podobně skepticky a reaguje na výsledky výzkumu hovoří 
o bezradnosti lidí, o nízkém postavení hodnot v současné společnosti a o malé otevřenosti lidí vůči 
problémům a utrpení druhým.

Kategorie JEDINEC: „Nejsou prostě naučení jednat přirozeně, nejsou nějakým, způsobem 
k tomu otevření.“

2. Kategorie: „Nejsou prostě naučení jednat přirozeně, nejsou nějakým, způsobem k tomu 
otevření.“

Vlastnost Dimenzionální rozsah
ALTRUISMUS malý
BEZRADNOST velká
HODNOTY nízké
ODEPSÁN rozhodující
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PŘIROZENOST nízká
STRACH velký
ZMĚNA nutná

V kategorii se objevila vlastnost ALTRUISMUS s dimenzí malý, ale BEZRADNOST s dimenzí 
velká. Což hovoří o ztrátách přirozených vazeb a vztahů. Rovněž se objevily obavy z nízkého 
povědomí o hodnotách a jejich smyslu. 

„Úplně cokoliv, když já prostě pomůžu paní staré do šaliny s vozíkem, tak prostě to je pro tolik 
lidí problém.“ (Riz/AKV/93)

„Protože oni ne, že by byli zlí.“ (Riz/AKV/94)
„Oni si prostě nevědí rady v té situaci.“ (Riz/AKV/95)
„Oni vůbec nechápou, co mají dělat.“ (Riz/AKV/96)
„Jako vyplývá to podle mě z rodinného prostředí, z toho, čím prošli, k čemu jsou vychovávaní, 

k čemu mají vztah, ale prostě, si neví rady.“ (Riz/AKV/97)
„Oni prostě. Neví, co mají dělat v té situaci. Oni jsou jak slepí.“ (Riz/AKV/98)
„A ty si myslíš, že se v tady těch rodinách mluví o hodnotách nebo o tom, co je správné?“ (Riz/

PDA/15)
„No myslím si, že ne. Lidé o nich nepřemýšlí. Když se někoho zeptám na jeho hodnoty, tak na 

mě všichni hledí jak z jara.“ (Riz/AKV/99)

Z výpovědí vystoupila určitá skepse, objevila se vlastnost ODEPSÁN, ve smyslu víry v lidstvo 
a vlastnost PŘIROZENOST v dimenzi nízká. Lidé prostě nejsou schopni jednat přirozeně, lidský 
individualismus se naplňuje tím, že lidé projevují STRACH tam, kde by měla být pomoc a logicky 
nastupuje volání po změně v chování a jednání člověka vůči člověku a lidem vůbec.

„Takže, já jsem po několikaletém uvažování zlomila hůl nad lidstvem, a myslím si, že člověk 
prostě nemá šanci.“ (Riz/AKV/100)

„Že už se to překonalo, a že už ta dlouhá budoucnost prostě není.“ (Riz/AKV/101)
„Já si myslím, že se lidstvo navzájem zničí.“ (Riz/AKV/102)
„Že člověk sám o sobě, z jeho s jeho přirozenými vlastnostmi, v harmonii žít nemůže, nebude.“ 

(Riz/AKV/103)
„A vzhledem k nějakému technickému pokroku se prostě zničí.“ (Riz/AKV/104)
„Pokud, nedovedu si představit, muselo by se nějakým způsobem změnit kolektivní vědomí.“ 

(Riz/AKV/105)
„Nějakým způsobem, tak pak by to možná nějak šlo, ale myslím si, že už je překročená nějaká 

hranice, a že už jako víceméně to bude jen horší a půjde to do konce.“ (Riz/AKV/106)
„Ty informace k sobě nechávám víc dojít, prostě vnímám to.“ (Riz/AKV/107)
„Řekni mi příklad, co ti připadá absurdní.“ (Riz/PDA/16)
„Lidi nejsou zvyklí jednat prostě přirozeně.“ (Riz/AKV/108)
„A přitom, kdyby jim doma spadl manžel na zem, tak okamžitě se tam seběhne celá rodina 

a pomůže mu, proč prostě nepomůžou tomu člověku, který upadne na ulici, když prostě to nic 
nestojí?“ (Riz/AKV/109)

„Nejsou prostě naučení jednat přirozeně, nejsou nějakým, způsobem k tomu otevření.“ (Riz/
AKV/110)

„Neví, mají strach a bojí se jakkoliv zareagovat, neví, co mají dělat.“ (Riz/AKV/111)
„A přitom, jedna a jedna jsou dvě.“ (Riz/AKV/112)
„Tolik lidí prostě, když v šalině spadne prostě starej člověk, tak se nikdo nezvedne, aby mu šel 

pomoct.“ (Riz/AKV/113)
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„Nebo jednotlivec, co proto může udělat jednotlivec, aby se změnilo kolektivní myšlení?“ 
(Riz/PDA/17)

Poměrně skeptický závěr práce ukazuje na potřebnost disciplín, které kultivují společnost, jako 
je sociální práce, pedagogika, fi lozofi e, ale i sociální pedagogika, etika a další humanitně zaměřené 
směry vytvářející základ pro teorii pomáhajících profesí. I přes tuto skepsi lze konstatovat, že snad 
má lidstvo naději, když v kontextu historie i současnosti byla povýšena tak prostá věc, jako je 
pomoc bližnímu, na respektovanou disciplínu, jakou je sociální práce. 

Vysvětlivky 

Ve výzkumu byly použity citace informantů, každá citace má v závorce hledisko, které vyvstalo 
z analýzy a do kterého citace spadá, dále je pak kód pro informanta a číslo citace

Př. (Riz/AKV/111)

riz = riziko
pot = potenciál
cin = činnost
při = příležitost
že = žena (SPA – sociální pracovnice)
mu = muž (SPR – sociální pracovník) 
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Resumé

This publication focuses on various areas of social work. The theoretical part provides the basic 
outline of the themes of this area; it aspires to relate them and to indicate connections within the 
theory and the use. It points out the essence of social work based on the relationship between the 
social worker and the client. It pays attention to target groups connected to social pathologies of 
today´s world. The qualitative survey strategy was used to analyze the data collected by open, 
axial and selective coding. The concept ACTIVITY (CONTENT) minds the areas of social 
work, it specifi es the clientele and ways of helping, methods of social work together with the 
theory background resulting from the survey and other scientifi c disciplines such as sociology, 
law, psychology, pedagogy, social pedagogy, social politics, etc. Another area of its interest is 
the education and training of the future social workers, the connection within the theory and the 
use and within the survey and the reality. The social law helped to determine the social service. 
The respondents praised the changes that this law brought to the social sphere, especially the 
relationship between the social workers and clients and the care. These changes contributed to 
the division of the individual target groups and specialization of social workers. The results of the 
survey rely on profi le and training of social workers. The most outstanding demand was for personal 
dispositions especially the empathy and understanding were valued even more than the education. 
It is also important to work without prejudice and to respect client´s diffi cult life situation. The 
fi ndings about the social work can be projected into the social work theory and the training of the 
specialists. The concept RISK (DANGER, CRISIS) stresses the result of the economic crisis that 
causes the increase in number of the clientele and the absence of values in the family, at school 
and in the society. The other questions of matter are fi nances, on the one hand there are not enough 
of them to cover the needs and on the other hand the state does not have enough money to fi nance 
social work. Surprisingly the effort to bring a reform was marked as another risk (though the 
reform would be appreciated, the respondents were afraid of the missing pension reform and of the 
compromises between the political parties that would lead to the changes not regarding individual 
cases. The restrictions in the state social support can be regarded as another risk, particularly 
the fact that the state does not help the family enough and thereby it is dependent on the social 
support. The concept POTENTIAL (NEEDS, TRENDS) implies the vision of the social work in 
the future concerning the target groups and their needs. It outlines the strategies and mechanisms 
of the social work. It points out the tendencies for community planning, reinforcing family ties 
and local social structures. The new target groups appeared e.g. singles – people who decided or 
were forced by circumstances to stay alone. The analysis discusses the “healthy” singles, but also 
the growth of problems that occurs when this group needs to create different kind of connections 
as a result of missing family connections. The respondents mentioned the reasons for choosing 
this way of life such as being afraid of the problems in relationships or the reluctance to make 
compromises or to care about partners and children. The respondents reacted especially to the 
family crisis, divorce rate, and children growing up in the environment which is not stimulating 
and can be regarded as socially unfavored. The situations within the family cause social exclusion 
of its members, namely when the family ties are not fi rm enough and when there are no other social 
connections to help someone in crisis. The dysfunction of many families related to the pressure of 
the materialistic world giving priority to the money and status and pushing the group of seniors 
to the position of the target group of social work are mentioned as well. The number of retired 
people increases and because the family is no longer able to take care of their elder members 
this group is moving to the position of people requiring the help and care of the state. The other 
noticeable target group is national minorities. Considering Czech Republic and Europe the most 
outstanding minority is Romanies. The society exerts the pressure on this group due to the low 



130

Sociální práce (nejen) pro pedagogy Lenka Gulová

erudition and employability and it is very diffi cult and time demanding to change this. The concept 
OPPORTUNITY (PREVENTION) focuses on the variety of social work and its possibilities. It 
suggests that the social work can lead to several changes in society regarding also the social 
politics. The results of the analyses appeals for the prevention in the widest sense, concerning the 
family, school, society and media participating a lot on the picture of this era. The emphasis is put 
on the school mainly on the cooperation between schools, social themes in the education process, 
and future teachers training. 
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