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Kapitola 1

Úvod: Cíle a úrovn&
sociální práce

Old"ich Matou#ek

V publikaci Základy sociáln! práce (Matou)ek a kol., 2001), na kterou tato
kniha navazuje, byla sociáln" práce definována následovn':

Sociáln! práce je spole$enskov%dn! discipl!na i oblast praktické $innosti, jej!m&
c!lem je odhalován!, vysv%tlován!, zm!r'ován! a "e#en! sociáln!ch problém(
(nap". chudoby, zanedbáván! v)chovy d%t!, diskriminace ur$it)ch skupin, de*
likvence mláde&e, nezam%stnanosti). Sociáln! práce se op!rá jednak o rámec
spole$enské solidarity, jednak o ideál napl'ován! individuáln!ho lidského po*
tenciálu. Sociáln! pracovn!ci pomáhaj! jednotlivc(m, rodinám, skupinám i ko*
munitám dosáhnout zp(sobilosti k sociáln!mu uplatn%n! nebo ji z!skat zp%t.
Krom% toho pomáhaj! vytvá"et pro jejich uplatn%n! p"!znivé spole$enské pod*
m!nky. U klient(, kte"! se ji& spole$ensky uplatnit nemohou, podporuje sociáln!
práce co nejd(stojn%j#! zp(sob &ivota.

Naprostá v't)ina znám(ch spole*nost" sociáln" práci provád'la nebo provád",
i kdy$ tato *innost v nich nen" jako sociáln" práce ozna*ována. Staré civili&
zace propojovaly ideál solidarity s nábo$enstv"m. P#esn'ji #e*eno, nábo$enstv"
natolik pronikalo v)emi oblastmi spole*enské praxe, $e v n'm byl zako#en'n
imperativ solidarity a také instituce podporuj"c" konkrétn" projevy spole*en&
ské solidarity. Za v)echny nab"zej"c" se p#"klady p#ipome%me jeden dodnes
aktuáln": Islám po*"tá mezi p't základn"ch zp!sob! osv'd*ován" pravé v"ry
i poskytován" almu$en chud(m, p#i*em$ jeden typ almu$ny se dává dobro&
voln' a druh( se dává povinn', tak$e se z n'j v n'kter(ch v(chodn"ch zem"ch
prakticky stala da%. V(nos t'chto almu$en je u$"ván na dobro*inné ú*ely, ale
i na )"#en" „pravé v"ry".
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METODY A )ÍZENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Stanovit globáln' platn( p#ehled c"l! sociáln" práce nen" mo$né. Rozd"ly
mezi jednotliv(mi kulturami a zem'mi jak v teoretickém pojet" sociáln" práce,
tak v praktickém v(konu t'chto *innost" jsou velké. Zp!sob, jak(m se sociáln"
práce koncipuje a provád" v euro&americkém civiliza*n"m okruhu, nen" vhodn(
ani p#ijateln( v jin(ch kulturách. V(chodn" zem' (Indie, +"na, Japonsko) ve
sv(ch soustavách sociáln"ch slu$eb podporuj" sp")e rodinu ne$ jednotlivce.

Americké sociáln" slu$by se krom' toho li)" od evropsk(ch v't)"m akcentová&
n"m úlohy dobrovoln"k! a men)" m"rou #"zen" ze strany státu. Ani v evropském
prostoru nen" mo$né dokonalé sjednocen" základn"ch v(chodisek. V n'kter(ch
západoevropsk(ch zem"ch se nap#. vyvinula discipl"na naz(vaná sociáln" pe&
dagogika, kterou jiné evropské zem' nep'stuj"; vzd'láván" je tak vid'no jed&
nou jako sou*ást sociáln"ho zabezpe*en", jindy jako relativn' nezávisl( systém
práce s lidmi.

Je)t' slo$it'j)" je situace v zem"ch tzv. t#et"ho sv'ta. Na n' p!sob" jednak
p!vodn" kmenová tradice zacházen" s hendikepovan(mi, jednak poz!statky
zp!sob! organizace a poskytován" sociáln"ch slu$eb z doby kolonizace odvozené
ze systému sociáln"ch slu$eb d#"v'j)" koloniáln" mocnosti, a také aktuáln" vliv
euro&americk(ch model! pé*e zprost#edkovan( mezinárodn"mi organizacemi,
které se prip. v sociáln"ch slu$bách v sou*asnosti v dané zemi anga$uj".

Payne (1991) proto oprávn'n' soud", $e sociáln" práce je „sociáln' konstruo&
vaná *innost", kterou lze pochopit jen ve vazb' na sociáln" a kulturn" kontext,
v n'm$ vznikla. Sociáln" práce nem!$e b(t budována a hodnocena nad*asov'.
Jej" teorie i praxe jsou reakcemi na to, jak konkrétn" lidé vn"maj" v ur*ité dob'
a v ur*itém m"st' (regionu, zemi) sociáln" problémy. Po*et sociáln"ch pracov&
n"k! a zam'#en" jejich *innosti se m'n" s prioritami, které spole*nost definuje
v politick(ch a mediáln"ch debatách. Instituce *ili agentury, je$ lidé pro ú*ely
sociáln" práce z#izuj", jsou odvozeny z jin(ch, podobn(ch, ji$ existuj"c"ch in&
stituc" a funguj" ve vazb' na n'. Sociáln" práce jako profese je vykonávána
v návaznosti na jiné profese, p#i*em$ nejbli$)"m okruhem jsou v západn"ch ze&
m"ch zdravotn"ci, psychologové, právn"ci, policisté, pedagogové, p#edstavitelé
státn" správy a samosprávy. Mezi sociáln" prac" a „sousedn"mi" discipl"nami
existuje i ur*itá rivalita, jej"m$ projevem jsou otev#ené nebo doutnaj"c" kom&
peten*n" spory. Podrobn( popis konkrétn"ho institucionáln"ho prost#ed" pro
v(kon sociáln" práce v +eské republice, jeho historick(ch ko#en!, sou*asné po&
doby a v(vojov(ch trend! lze nalézt nap#. v knize Sociáln! správa I. Tome)e
a kol. (2002).

Sociáln" práce si jako svébytn( obor vytvorila i vlastn" teorie a postupy,
v n'kter(ch p#"padech v)ak sd"l" teoretické p#edpoklady s jin(mi pomáhaj"&
c"mi profesemi a praktické zásahy modifikuje podle sv(ch c"l!. Aktuáln" teorie
sociáln" práce byly podány v ji$ zm"n'n(ch Základech sociáln! práce (Matou)ek
a kol., 2001), kde je nast"n'n i v(voj oboru ve sv't' a u nás.

M'#"tko, ve kterém sociáln" pracovn"ci p!sob", sahá od p#"padové práce a$
k pokus!m ovlivnit cel( národn" (*i dokonce nadnárodn") systém sociáln"ch
slu$eb. Ambice zastánc! radikáln"ch proud! v sociáln" práci jdou je)t' dál,
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cht'j" ovliv%ovat politické rozhodován" ve prosp'ch znev(hodn'n(ch skupin,
a to i v oblastech, je$ sociáln" slu$by p#esahuj".

Sociální pracovník
Sociáln" pracovn"k pracuje:
• s klienty, s jejich rodinami, prip. za sv!j p#"pad pova$uje celou rodinu;
• s p#irozen(mi skupinami, nap#. s partami mláde$e na m'stském s"dli)ti;
• s um'le vytvo#en(mi skupinami, jak(mi jsou nap#. )koln" t#"dy nebo skupiny
lid" tráv"c" $ivot v ústavu sociáln" pé*e *i ve v'zen";
• s organizacemi, bu- #"d" *innost agentur poskytuj"c"ch sociáln" slu$by, nebo
vstupuje jako expert do organizac" a pomáhá v nich #e)it problémy, které je
kompetentn" #e)it, nap#. formou supervize;
• s m"stn"mi komunitami, tj. s lidmi $ij"c"mi v jednom m"st';
• jako expert i p#i p#"prav' n'kter(ch zákon! a vyhlá)ek, v jin(ch p#"padech
se jako oponent k takov(m návrh!m vyjad#uje.

Metody sociální práce
Pod pojmem „metody sociáln" práce" rozum" v't)ina západn"ch autorit i na)ich
odborn"k! postupy vázané:
• na c"lov( subjekt (práce s jednotlivcem, skupinou, rodinou, komunitou atd.);
• na jeho aktuáln" situaci (sociáln" znev(hodn'n" na za*átku $ivota, p#edv"&
datelné a nep#edv"datelné sociáln" události);
• na relevantn" vztahov( kontext (vrstevnická skupina, rodina, organizace);
• n'kdy i na systémové vazby (regionáln", národn" *i nadnárodn" sociáln"
politika).
P#idr$ujeme se tohoto pojet", i kdy$ implikuje pom'rn' volné spojen" mezi teori"
a prax" a ve sv(ch d!sledc"ch praxi sociáln" práce nad#azuje teori"m.

Sociáln" práce se v západn"ch zem"ch & na rozd"l od mnoha jin(ch odborn(ch
discipl"n & zat"m p#"li) ne)pecializuje. Vzd'lávac" programy se obvykle sna$"
u student! podpo#it v't)inu kompetenc", i kdy$ se obecn' uznává, $e pro nej&
náro*n'j)" úkoly (mezi n'$ jist' pat#" poskytován" supervize, #"zen" pracovn"ch
kolektiv! *i analytická a koncep*n" *innost ve velkém m'#"tku) by m'l m"t
sociáln" pracovn"k nejvy))" mo$né vzd'lán".

Cíle sociální práce
Praktické c"le sociáln" práce jsou podle Americké asociace sociáln"ch pracov&
n"k! následuj"c" (podle Zastrowa, 1995):

. Podpo#it schopnost klienta #e)it problém, adaptovat se na nároky a vyv"jet1
se.
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2. Zprost#edkovat klientovi kontakt s agenturami, které mu mohou poskyt&
nout zdroje, slu$by a pot#ebné p#"le$itosti.

3. Napomáhat tomu, aby systémy podpory klient! pracovaly humánn' a efek&
tivn' (profesionáln" sociáln" pracovn"k m!$e m"t roli poskytovatele, orga&
nizátora slu$eb, superv"zora, konzultanta a také roli obhájce klientov(ch
zájm!).

4. Rozv"jet a zlep)ovat sociáln" politiku.

Úrovn& sociální práce
B'$n' se v sociáln" práci rozli)uj" *innosti na prácelsociáln!lmikroúrove",
st#edn ! úrovni a prácelsociáln!lmakroúrove". Mikroúrovn" se p#itom mys&
l" p#"padová práce, st#edn" úrovn" práce s rodinami a mal(mi skupinami,
makroúrove% znamená práci s velk(mi skupinami, s organizacemi, komuni&
tami a p!soben" na sféru ve#ejného m"n'n" i politiky.

Na mikroúrovni pracuje profesionáln" sociáln" pracovn"k formou p#!pa$
dové práce, resp. veden! p#!padu. Ob'ma term"ny m!$e b(t popisovaná
tatá$ *innost, tj. individuáln" podporován" klientovy schopnosti vyrovnat se
s problémy. Základn" *innost" p#i práci s p#"padem je poradenstv". To m!$e b(t
dopl%ováno jin(mi postupy. Term"n veden!p"!padu (case management) se u$"vá
a$ v n'kolika posledn"ch desetilet"ch. Akcentuje koordina*n" a media*n" *in&
nost sociáln"ho pracovn"ka (v na)ich podm"nkách nap#. proba*n"ho ú#edn"ka,
kter( poskytuje soudu informace o klientovi, domlouvá se s klientem o mo$n(ch
opat#en"ch, v*etn' tzv. alternativn"ch trest!, vyjednává i se subjekty, které kli&
ent po)kodil, a s organizacemi, které se ú*astn" v(konu alternativn"ho trestu,
a také monitoruje, jak klient vykonává to, k *emu se zavázal).

Skupinová práce m!$e m"t podobu aktivit se skupinou (nap#. v"kendové
programy v p#"rodn"m prost#ed" po#ádané pro rizikovou m'stskou mláde$;
kurzy sociáln"ch dovednost" a rekvalifika*n" kurzy pro nezam'stnané mladé
lidi; programy pro seniory v klubech d!chodc!; job&kluby organizované ú#ady
práce pro skupiny nezam'stnan(ch, pracovn" aktivity s lidmi, kte#" maj" vá$n(
mentáln" hendikep). C"lem skupinové práce m!$e b(t i nespecifická skupi&
nová terapie, která má klientovi poskytnout otev#enou zp'tnou vazbu o tom,
jak p!sob" na lidi, korektivn" zku)enost, náhled, nad'ji na #e)en" jeho t'$kost"
a v neposledn" #ad' mu m!$e poskytnout p#"le$itost, aby pomohl druh(m lidem.

Práce s rodinou m!$e m"t podobu ú$eji zam'#en(ch aktivit organizova&
n(ch pro jednu rodinu nebo skupinu rodin (nap#. poradenstv" rodinám, je$
adoptuj" d'ti; poradenstv" rodi*!m v rozvodu, které se t(ká kontakt! s d'tmi;
osv'tové skupiny pro rodi*e, jejich$ d'ti experimentuj" s drogami); jindy se
jedná o rodinnou terapii, jej"$ c"le jsou obecn'j)": zlep)it fungován" rodiny,
vyjasnit rodinnou komunikaci, vymezit role *len! rodiny, vyty*it hranice odpo&
v'dnosti mezi jednotlivci a také mezi podsystémy rodiny.

Komunitn! práce spo*"vá v organizaci akc" m"stn"ho spole*enstv", jejich$
c"lem je napln'n" ur*ité m"stn" pot#eby nebo #e)en" m"stn"ho problému. So&
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ciáln" pracovn"k m!$e pot#ebu *i problém analyzovat, plánovat postup, inicio&
vat akci, koordinovat *innost ú*astn"k! (a. u$ jde o jednotlivce, nebo instituce),
propagovat akci, hodnotit jej" ú*inky.

Sou*ást" *innosti sociáln"ho pracovn"ka m!$e b(t i vytvá#en! a uskute%$
"ován! koncepc! na nejr!zn'j)"ch úrovn"ch & od rozvojové strategie vlastn"
organizace, ve které má vedouc" funkci, a$ po návrhy zákon! a vyhlá)ek s plat&
nost" celostátn" nebo jinou. Pro tuto #"d"c", supervizn" a konzulta*n" *innost
plat" to, co by m'lo charakterizovat i v)echny p#edchoz" *innosti — mus" za*"&
nat anal(zou sociáln"ch jev! a kon*it hodnocen"m ú*innosti vlastn" práce.

Kompetence sociálního pracovníka
Pravd'podobn' nejambiciózn'j)" sou*asnou formulaci $ádouc"ch kompetenc!
sociáln!ho pracovn!ka s akademick&m vzd'lán!m, tj. na úrovni magistra
sociáln" práce, podává americká Rada pro vzd%láván! v sociáln! práci (zkrácen'
podle Zastrowa, 1995):
1. Uplat%ovat dovednost kritického my)len" v pracovn"m kontextu, v*etn'

dovednosti uplat%ovat teorie v praxi.
2. Pracovat v souladu s etick(mi principy sociáln" práce a s ohledem na pozi&

tivn" v(znam odli)nosti.
3. B(t schopen profesionáln' vyu$"vat vlastn" osobnost.
4. Rozum't rozli*n(m formám a zp!sob!m utla*ován"; znát strategie, jimi$

se dá dosahovat sociáln" a ekonomické spravedlnosti.
5. Rozum't historii sociáln" práce, znát jej" sou*asnou podobu a v(znamná

témata.
6. Uplat%ovat své znalosti p#i práci s c"lov(mi skupinami na v)ech úrovn"ch.
7. Uplat%ovat své znalosti p#i práci se specifick(mi problémy.
8. Kriticky analyzovat a uplat%ovat znalost biopsychosociáln"ch *initel!, které

ovliv%uj" v(voj jedince. Rozum't interakci mezi jednotlivcem a sociáln"mi
systémy r!zn(ch úrovn".

9. Analyzovat vliv sociáln" politiky na $ivot klient!, sociáln"ch pracovn"k!
i organizac" poskytuj"c"ch sociáln" slu$by. Prokázat schopnost ovliv%ovat
zásady sociáln" politiky.

10. Hodnotit v(sledky relevantn"ho v(zkumu a uplat%ovat je v praxi. Um't na&
vrhnout v(zkumnou studii, analyzovat jej" v(sledky a um't je sd'lit jin(m.

11. Um't zhodnotit empiricky vlastn" *innost a *innost jin(ch relevantn"ch
subjekt!.

12. Dokázat komunikovat s r!zn(mi typy klient!, koleg! a s ve#ejnost".
13. Um't poskytovat supervizi a konzultace v oblasti vlastn" specializace.
14. Um't pracovat ve struktu#e organizace a v systému poskytován" sociáln"ch

slu$eb a dokázat prosazovat nutné organiza*n" zm'ny.
U nás se kompetencemi sociáln"ho pracovn"ka, *ili zp!sobilost" k v(konu pro&
fese, zab(vala se spolupracovn"ky Havrdová (1999). Kompetence chápe jako
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funkcionáln" projev profesionáln" role. Soustava záldadn!ch kompetenc!
byla inspirována materiálem britské Úst"edn! rady pro vzd%láván! a trénink
v sociáln! práci shrnuj"c"m po$adavky pro ud'len" diplomu v sociáln" práci, zo&
hled%ovala standardy vzd'láván" v sociáln" práci u$"vané v sou*asnosti v +eské
republice a vycházela z praktick(ch zku)enost" *len! t(mu, kter( *eskou verzi
soustavy vytvo#il. Soustava zahrnuje následuj"c" schopnosti a dovednosti:

rozv"jet ú*innou komunikaci;
orientovat se a plánovat postup;
podporovat a pomáhat k sob'sta*nosti;
zasahovat a poskytovat slu$by;
p#isp"vat k práci organizace;
odborn' r!st.

Ka$dá kompetence je bl"$e definována tzv. kritérii kompetence, je$ se daj"
objektivn' zji).ovat a jsou nutnou podm"nkou pro napln'n" pracovn"kovy role.
Nap#"klad kompetence „zasahovat a poskytovat slu$by" zahrnuje kritéria: znát
mo$nosti a metody poskytován" slu$eb a intervence; poskytovat pomoc a slu$bu
v souladu s dohodnut(m postupem; pravideln' hodnotit m'n"c" se situaci, po&
kroky a ú*innost postupu spolu s klienty; organizovat a koordinovat poskyto&
ván" pomoci a slu$eb z r!zn(ch zdroj!; vytvá#et p#"znivé okolnosti pro p#ijet"
slu$by a adaptaci na ni; aktivn' *elit chován", které vytvá#" riziko a ohro$uje
klienta nebo okol"; aktivn' se zapojovat do program!, které sni$uj" sociáln"
riziko, zlep)uj" sociáln" podm"nky a roz)i#uj" mo$nosti d!stojného $ivota lid";
pomáhat zvládat konflikt, nap't" a stres u$ivatel!m slu$eb a jejich okol" a zlep&
)ovat jejich spolupráci; p#ipravit vhodné podm"nky pro zda#ilé odpoután" p#i
ukon*en" slu$by.

Takto formulované kompetence mohou slou$it jako koordináty vzd'láván"
i superviz" a zárove% jako pom!cky pro definován" „dobré praxe" poskytovatel!
sociáln"ch slu$eb. Pokud u nás budou platit p#edpisy p#i#azuj"c" pracovn"mu
postaven" v sociáln"ch slu$bách ur*itou kvalifikaci, m'ly by b(t soub'$n' de&
finovány pot#ebné pracovn" kompetence. Popis kompetenc" by pak m'l b(t
diferencován na n'kolika úrovn"ch, je$ by korespondovaly s úrovn'mi profe&
sionáln" p#"pravy a dal)"ho vzd'láván" pracovn"k! sociáln"ch slu$eb.

Sociáln" pracovn"k byl m'l dokázat ve prosp'ch svého „klienta" (kter(m
m!$e b(t, jak u$ bylo vysv'tleno, jednotlivec, rodina i skupina) mobilizovat
zdroje r!zn(ch druh!, lidské i materiáln". P#irozen(m systémem podpory je
rodina, s". p#átel a znám(ch, také m"stn" komunita, zam'stnavatelé, ur*ité
zdroje p#edstavuje stát reprezentovan( správn"mi orgány, orgány samosprávy,
organizace vytvá#ej"c" a rozd'luj"c" ekonomick( zisk, systém charitativn"ch
organizac", dostupné vzd'lávac" a kulturn" instituce. Z toho vypl(vá hlavn"
námitka proti snahám o specializaci sociáln"ch pracovn"k! & specialista ome&
zen( na ur*itou metodu nebo na ur*it( resortn" okruh by klientovi nedokázal
pomáhat tak efektivn' jako pracovn"k pripraven( univerzáln' a orientovan(
v)estrann'.
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Kapitola 2

Profesní etika

Mirka Ne$asová

Hodnoty a morálni kontexty v sociáln" práci nejsou jednozna*n' vymezeny.
' Shardlow (1998) prirovnáva snahu o uchopen" hodnot a etiky v sociálni práci
> ke snaze o vyloven" mr)tné ryby z horské byst#iny. I kdy$ máme pocit, $e jsme

rybu chytili, a sna$"me se ji vytáhnout z vody, nakonec nám stejn' proklouzne
" mezi prsty a sko*" zpátky do byst#iny.
j D!vod!, pro* nám hodnoty proklouzávaj" mezi prsty, je jist' v"ce & zm"n'n(
1 autor uvád" tyto:

• Dostate*n' se nesna$"me, abychom je uchopili (p#i provád'n" praktické so&
l ciáln" práce svou *innost nedostate*n' reflektujeme).

• Pokud se p#ece t"mto p#edm'tem zab(váme hloub'ji, pak záhy naraz"me na
jeho komplexnost (etické problémy a dilemata se vyskytuj" prakticky ve v)ech
oblastech sociáln" práce a tyto oblasti navzájem propojuj").
• V(razy u$"vané v oblasti etiky a hodnot trp" nedostatkem pojmové jasnosti.
• Hranice, v jejich$ rámci se profesn" etika pohybuje, nejsou p#esn' defino&
vány, tak$e p#edstava o tom, co by se m'lo pod hodnoty profese zahrnovat, je
sama sou*ást" diskuse.
Navzdory t'mto t'$kostem p#i „loven" ryby" se ukazuje, $e mezi sociáln" prac",
hodnotami, morálkou a etikou existuje úzk( vztah. C"lem této kapitoly je po&
dán" p#ehledu základn"ch témat, která jsou d!le$itá pro profesn" etiku.

2.1 Základní definice2

Morálka (z latinského mos & p!vodn' v!le, potom mrav, p#edpis, zákon, vlast&
nost, charakter, vnit#n" podstata) je systém regulativ! lidského jednán", kter(

^ a t o kapitola *áste*n' vycház" z prac" Ne*asové (1999,2001, 2002).
"Definice *erpám z Filosofického slovn!ku (1998) a z Velkého sociologického slovn!ku (1996).
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je zalo$en na rozli)en" správného a nesprávného, schopnosti rozli)ovat dobro
a zlo a v t'chto intenc"ch jednat & v*etn' transformace do oblasti hodnot, no&
rem, vzor!, postoj! a jednán". Morálka má individuáln" i sociáln" dimenzi. Nen"
vytvá#ena v ka$dé generaci znovu, ani nen" omezena pouze na jednán" jednot&
livc!. P#edpokládá se, $e je t"m, co udr$uje spole*nost pohromad' a umo$%uje
harmonickou spolupráci jej"ch *len!. Morálka jako ka$dá sociáln" instituce
vy$aduje *as od *asu kritickou revizi autonomn"m subjektem. Tato kritika
p#isp"vá k moráln"mu v(voji v rámci sociáln"ho #ádu.

Hodnoty vycházej" z morálky a lze je definovat jako v)e, co pova$ujeme za
v(znamné a d!le$ité. Jsou to normativn" standardy, které maj" vliv na na)e
rozhodnut" pro jednu z mo$n(ch alternativ jednán".

Etika (z #eckého éthos & mrav, zvyk, oby*ej, charakter) je teori" morálky, v'&
dou o morálce jako stránce $ivota spole*enského *lov'ka, o p!vodu a podstat'
moráln"ho v'dom" a jednán". Etika se zab(vá studiem morálky a rozumov(m
od!vodn'n"m moráln"ho jednán". A*koli rozumové zd!vodn'n" nen" jedin(m
mo$n(m (základem m!$e b(t nap#. intuice), auto#i publikuj"c" v oblasti so&
ciáln" práce je zpravidla pova$uj" za st'$ejn". Z hlediska c"le je etika prakticky
zam'#enou v'dou. C"lem toti$ nen" v'd'n" pro v'd'n", ale v'dom'j)" odpov'dné
jednán". P#esto z!stává etika v oblasti obecného, proto$e nen" schopna poskyt&
nout návod, jak jednat v jednotliv(ch p#"padech (Bláha, 1989).

Profese (z latinského professio & p#iznán" k povolán", k #emeslu) je povo&
lán", ale také odbornost, resp. odbornou p#"pravou podlo$ené povolán". V(znam
term"nu profese v anglosaské literatu#e, ze které budeme vycházet, je u$)" ne$
v *e)tin'. Hlavn"m spole*n(m jmenovatelem pracovn"ch rol", které spadaj" do
takto chápané profese, je omezen( a regulovan( p#"stup k jejich v(konu (nap#. je
nutné absolvovat studijn" program a praxi). K profesi, resp. profesn" komunit'
se také vztahuje velká m"ra samosprávy a kontroly, zejména v zále$itostech
odborné kvalifikace. Moráln" kodex b(vá také p#"sn'j)" ne$ po$adavky kladené
v tomto ohledu na pr!m'rného *lena spole*nosti. P#"*inu toho lze hledat v ne&
bezpe*", $e by profesionál mohl zneu$"t moci nebo autority, kterou mu dané
povolán" zaru*uje. (Podrobn'ji viz kapitola 2.6.)

Do profesn! etiky pat#" reflexe norem a moráln"ho jednán" v rámci profese.
Vztahuje se v)ak i k ostatn"m rovinám uveden(m v tabulce 2.1.

2.2 Uplatn&ní etiky v sociální práci
Téma etika sociáln! práce se v odborné literatu#e *eské provenience objevuje
jen sporadicky. Naproti tomu v zem"ch západn" Evropy je nejmén' posledn"ch
dvacet let profesn" etika velmi aktuáln" a stává se p#edm'tem mnoha odbor&
n(ch diskus". Auto#i anglosaského sv'ta se shoduj" v názoru, $e etika by mohla
b(t on"m fenoménem, kter( doká$e b(t poj"tkem mezi jednotliv(mi fragmen&
tovan(mi oblastmi, které sociáln" práce zahrnuje. Impulzem zv()eného zájmu
o etiku je ov)em i prozai*t'j)" poukaz na diskuse kolem afér sociáln"ch pra&
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Tab. 2.1 Roviny lidské praxe (upraveno podle Anzenbachera, 1994)

Rovina Alternativa M&!ítko

moralita dobr$/"patn$ osobní sv&domí

mravnost mravn$/nemravn$ normy étosu (ú+innost norem garantuje ve!ejné mín&ní)

profese profesionálni/neprofesionálni normy profese (etick$ kodex), garantováno profesní

organizaci

právo legální/nelegální právní normy (ú+innost norem garantuje stát)

víra láska (agapé)/h!ích v&!ící sv&domí (v$znam má i církevní étos a právo)

covn"k!, kte#" selhali práv' v moráln" oblasti. Nemal( je také vliv omezován"
zdroj!, které plynou do sociáln" oblasti, a pou$"ván" nov(ch technologi", ze&
jména medic"nsk(ch, které s sebou p#iná)ej" etická dilemata pro v)echny po&
máhaj"c" profese.

Diskuse v'novaná etick(m otázkám mj. pomáhá sociáln"m pracovn"k!m,
aby se dokázali orientovat v p#"pad', kdy maj" u*init rozhodnut", které spadá
do oblasti moráln"ch dilemat a problém!. Sociáln" pracovn"ci3 se *asto musej"
rozhodovat v mnohozna*n(ch situac"ch, pohybuj" se nap#. mezi pólem jedno&
stranného p!soben" na klienta a pólem symetrické spolupráce s n"m.

P!íklade m m#(e b$t, jak uvádí Banksová (1995), p!ípad osam&lé star"í paní, která
p!es v$kyvy ve zdravotním stavu odmítá nastoupit do domova d#chodc#, a+koli jí
doma hrozí nebezpe+í úrazu. Je t!eba se rozhodnout, jestli je z morálního hlediska
"patné , nebo dobré p#sobit na klientku takov$m zp#sobem, aby akceptovala pobyt
v domov& d#chodc#.

Co je charakteristické pro #e(en! otázek, které spadaj! pod oblast pro$
fesn! etiky? Banksová (1995) uvád" v(*et, kter( je zalo$en na rozumovém
zd!vodn'n" moráln"ho rozhodnut" na základ' etick(ch princip!.
1. Jde o #e)en", která se t(kaj" dobrého $ivota (welfare, blahobytu) & m'la by

podporovat spokojenost lid", uspokojit jejich pot#eby. Je t#eba m"t na pam'ti,
$e definice lidsk(ch pot#eb (pokud neuva$ujeme pouze o základn"ch pot#e&
bách) je relativn" a závis" na typu spole*nosti, na ideologickém systému, na
osobnosti apod. M'n" se m"stn' i v *ase. Je t#eba si, spolu s klientkou z v()e

3Pou$"vá m term"n sociáln" pracovn"k, proto$e je v na)" odborné literatu#e obvykl(. Jsem si
v'doma toho, $e se v praxi p#evá$n' jedná o sociáln" pracovnice. Podobn' je tomu s term"nem
klient.
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zm"n'ného p#"kladu, polo$it otázku & co je pro klientku dobr( a spokojen(
$ivot? Jak je mo$né jej dosáhnout?

2. Tato #e)en" zahrnuj" akci &jednán". Budeme&li respektovat klient*ino roz&
hodnut" odm"tnout domov d!chodc!, mus"me b(t p#ipraveni podle tohoto
rozhodnut" i následn' jednat (nap#. naplánovat s klientkou jej" pobyt doma,
b(t p#ipraveni na diskusi s rodinou o zp!sobu jej" pomoci, zajistit pe*ova&
telskou slu$bu).

3. M'la by b(t univerzáln" ve smyslu obdobného postupu u klient!, kte#" se
ocitli v obdobné situaci. Nejde o poru)en" individuáln"ho p#"stupu k jednot&
liv(m klient!m, ale o to, aby n'kte#" klienti nebyli prot'$ováni a jin" zase
naopak odm"táni.

4. M'la by b(t oprávn'ná vzhledem k profesn"m a obecn(m hodnotám (nap#.
princip sebeur*en" klienta).

V literatu#e b(vaj" hodnoty *asto odd'lovány od znalost" a moráln" oblast od
oblasti právn" nebo technické. Toto rozd'len" m!$e b(t u$ite*né, ale jen potud,
pokud z n'j zárove% nevypl(vá, $e je mo$né uplat%ovat znalosti bez hodnoto&
v(ch soud!, nebo $e právnická a technická rozhodnut" lze provád't nezávisle
na etick(ch úvahách. V't)ina rozhodnut" v sociáln" práci zahrnuje komplex
etick(ch, technick(ch, právn"ch, ale i politick(ch faktor!, které jsou vzájemn'
propojeny.

Banksová (1995) rozli)uje etické problémy a etická dilemata.
Etické problémy vznikaj" v situaci, kdy je evidentn", jak by m'l sociáln"

pracovn"k rozhodnout, ale toto rozhodnut" se mu osobn' p#"*". P#"kladem etic&
kého problému je tedy situace, kdy se sociáln" pracovn"k domn"vá, $e by se
klientovi m'lo dostat pot#ebné pomoci, ale nem!$e mu ji poskytnout, proto$e
klient nespl%uje kritéria stanovená instituc", v n"$ pracovn"k p!sob".

Etická dilemata vznikaj" tehdy, c"t"&li sociáln" pracovn"k, $e stoj" p#ed
dv'ma nebo v"ce stejn' nevhodn(mi mo$nostmi, které p#edstavuj" konflikt mo&
ráln"ch princip! (nap#. konflikt práva klienta na sebeur*en" a povinnosti sociál&
n"ho pracovn"ka chránit zdrav" klienta). Nen" p#itom jasné, které rozhodnut"
bude p#ijateln'j)".

To, co je pro n'koho technická otázka (pouhé dodr$ován" pravidel), m!$e
b(t pro jiného sociáln"ho pracovn"ka etick(m problémem (je mu z#ejmé, jak by
m'l rozhodnout, ale toto rozhodnut" je pro n'j obt"$né) a pro dal)"ho m!$e j"t
o dilema (zdá se mu, $e p#ijatelné #e)en" neexistuje). Zále&! na osobnosti sociál&
n"ho pracovn"ka — jak vn"má situaci, jak je zku)en( v moráln"m rozhodován"
a jaká je jeho osobn" hierarchie hodnot. Nemalou úlohu v)ak hraje i kontext, ve
kterém se sociáln" práce provád" & na obecné rovin' sociáln" stát, konkrétn'ji
pak rovina zam'stnavatelské organizace (viz *ást v'novaná etickému kodexu
a byrokratické organizaci).
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2.3 Sociální práce a sociální stát

Sociáln" práce je sou*ást" státem organizovaného a zabezpe*ovaného systému
redistribuce zbo$" a slu$eb. Jej"m c"lem je uspokojován" sociáln"ch pot#eb klien&
t! a zaji)t'n" kontroly, prip. zm'ny chován", které je pova$ováno za sociáln'
problematické nebo deviantn". Sociáln" stát organizuje i jiné oblasti (nap#.
)kolstv", zdravotnictv", bydlen"). Sociáln" práce v)ak má v(lu*né postaven"
v tom, $e se jej"m prost#ednictv"m transferuj" zdroje k závisl(m lidem (sta#"
lidé, nezam'stnan", d'ti, mentáln' i t'lesn' posti$en" apod.). T"mto zp!sobem
se kompenzuj" defekty tr$n"ho systému.

Redistribu*n" funkce sociáln"ho státu nen" kompatibiln" s tr$n" ekonomikou.
V sociáln"m stát' existuje nap't" mezi sociáln" spravedlnost" a rovnost" na jedné
stran' a sout'$iv(m individualismem trhu na stran' druhé. Moon (in Banks,
1995) charakterizuje rozpory následuj"c"m zp!sobem. Sociáln" stát:
• po*"tá s trhem, ale zárove% se jej sna$" limitovat a kontrolovat;
• zahrnuje v sob' ideu práva na majetek a „ovoce své práce", ale zárove%
prosazuje právo na dobr( $ivot (welfare) a právo na uspokojen" základn"ch
lidsk(ch pot#eb v)em, tedy i nemajetn(m a práce neschopn(m;
• je zalo$en na koncepci *lov'ka, kter( je sám za sebe odpov'dn(, ale záro&
ve% zohled%uje i to, $e podm"nky, ve kter(ch se *lov'k ocitá, *asto závisej" na
okolnostech, které *lov'k nem!$e ovlivnit;
• je zalo$en na pocitu solidarity a spole*ného zájmu, ale sám úsp'ch sociáln"ho
státu m!$e tuto solidaritu a spole*n( zájem podkopat;
• sna$" se o zaji)t'n" bezpe*", ale zárove% je v n'm zahrnuta podpora svobody.
V sou*asné dob' prob"haj" diskuse o povaze sociáln"ho státu a o oprávn'nosti
celého tohoto konceptu & jeho c"l!, funkce, metod i v(sledk!. Také vlivem
zm"n'n(ch rozpor! se idea sociáln"ho státu obt"$n' brán" kritice.

Kritiky se objevily v souvislosti s ropnou kriz" a následnou hospodá#skou
reces" v sedmdesát(ch letech 20. stolet" a souvisej" p#edev)"m s následuj"c"mi
jevy:
• s ekonomickou kriz" & ekonomika nesta*" pokr(t stále se zvy)uj"c" sociáln"
pot#eby spole*nosti;
• s demografickou kriz" & populace stárne, sni$uje se po*et ekonomicky ak&
tivn"ch, p#erozd'lován" se stává neúnosn(m;
• s kriz" hodnot & )"#" se pochybnosti o smyslu redukován" nerovnost"; Keller
(1994) uvád", $e v minulosti rovnost znamenala bezpe*" pro m').any vzhle&
dem ke )lecht', v sou*asné dob' v)ak stále v"ce lid" chce b(t chrán'no proti
nov(m hrozbám (jako je nap#. organizovan( zlo*in, rizikové technologie) t#eba
i za cenu nastolen" nedemokratick(ch z#"zen" (tedy ztráty rovnosti); rovnost je
nákladná & je to cena, kterou bohat" plat" za sociáln" sm"r (dan' rostou, so&
ciáln" sm"r v)ak neroste), docház" k frustraci, proto$e na mal(ch nerovnostech
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lidé zakládaj" sv!j status & úplné odstran'n" nerovnost" nen" z tohoto pohledu
$ádouc";
• s neefektivnost" a neú*innost" byrokracie.
Podle levicové kritiky to, $e v sociáln"m stát' docház" k pouhé redistribuci
mezi t#"dami, ne#e)" vlastn" d!vody problém! (nap#. chudoby). Sociáln" stát je
vlastn' jen represivn"m nástrojem sociáln" kontroly a upev%uj" se v n'm rodové
(gender) stereotypy a rasové stereotypy.

Kritika konceptu sociáln"ho státu a rozpory obsa$ené v jeho ideologickém
základ' se dot(kaj" i pozice sociáln"ho pracovn"ka. Sociáln" práce se zab(vá pé*"
0 lidi s )irokou a rozmanitou )kálou problém!. Ka$d( takov( problém v sob'
zahrnuje moráln" dimenzi, která je svázána s morálkou spole*nosti, a proto je
1 sociáln' zat"$ena. Normativn" p#edstavy toho, co je pro spole*nost $ádouc",
jsou sporné, proto$e podléhaj" rozd"l!m v p#esv'd*en" a názorech jednotliv(ch
lid". Sociáln" práce bude v$dy reflektovat hodnoty (proto$e intervenuje do d!&
le$it(ch aspekt! ka$dodenn"ho $ivota) a zárove% bude také v$dy p#edm'tem
konfliktu (proto$e jej" c"le nemusej" b(t nutn' akceptovatelné pro v)echny *leny
spole*nosti) (Hugman, Smith, 1995).

Nen" tedy sporu o tom, jestli sociáln" práce má, nebo nemá etickou dimenzi,
ale sp")e o tom, jak(m zp!sobu tuto dimenzi zkoumat a jak v praxi #e)it etická
dilemata, která sociáln" práci provázej". Z hlediska profesn" etiky by sociáln"mu
pracovn"kovi m'la p#i rozhodován" usnadnit situaci znalost etick(ch teori", zá&
kladn"ch hodnot profese, etického kodexu sociáln"ch pracovn"k! a p#edev)"m
znalost sebe samého. Základn"m nástrojem, kter( sociáln" pracovn"k ve své
práci pou$"vá, je toti$ jeho vlastn" osobnost (Kop#iva, 1997); p#i rozvoji osob&
nosti pak hraje d!le$itou roli supervize (viz kapitola 19).

2.4 Etické teorie4

V rámci profesn" etiky se jako relevantn" nej*ast'ji uvád'j" teorie p#irozeného
zákona, deontika, utilitarismus, antiopresivn" teorie a teorie diskurzu (kterou
si bl"$e objasn"me v *ásti zam'#ené na hodnoty).

Teorie p!irozeného zákona
Teorie p#irozenéh o zákona vznikla na základ' kombinace nábo$enské tra&
dice judaismu, #ecké filozofie a k#es.anstv". C"lem je kultivace lidské p#iro&
zenosti sm'rem k dokonalosti skrze p#irozen( mravn" zákon, kter( je dan(
Bohem. Tento zákon je v'*n( a nem'nn(, je obsa$en( v p#"rod' i v p#edstav'
Boha.

^ato podkapitola navazuje na *ásti v'nované nábo$enstv" (teorie p#irozeného zákona), filozofii
(Kant, Mill) a teorii sociáln" práce (Freire) v u*ebnici Základy sociáln! práce (Matou)ek a kol.,
2001)
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Jde vlastn' o plán sv'ta, kter( plat" pro v)echny tvory & podle jejich povahy
v)ak r!zn(m zp!sobem. Tvorové bez rozumu jsou #"zeni bez svého p#isp'n".
+lov'k, jen$ je chápán jako Bo$" obraz, je vybaven rozumem, tak$e je pro n'j
p#irozené, $e se pomoc" svého rozumu sám #"d" v rámci Bo$" proz#etelnosti.
V teologickém smyslu je p#irozen( zákon ú*ast *lov'ka jako rozumné bytosti
na *innosti Boha jako zákonodárce" (Skobl"k, 1997, s. 66). +lov'k má plnit
Bo$" zákon, proto$e je to jeho úkolem, a zárove% t"mto zp!sobem dosahuje
spásy. +lov'k je souvzta$ná bytost vzhledem k Bohu a k ostatn"m lidem. Nen"
v ontologickém smyslu slova bytost vzta$ená k sob' samé (ibid.).

+lov'k se má sna$it o poznán" Bo$"ho zákona ve své p#irozenosti a má tento
zákon napl%ovat (to je mo$né i tehdy, kdy$ Boha nezná). Lidská p#irozenost má
i d'jinn( rozm'r. Od absolutn"ho p#irozeného zákona lze odvodit univerzáln"
normy. P#irozenost je v)ak v$dy za#azená do konkrétn"ho obdob" d%jin spásy,
ve kter(ch se realizuje. Poznán" p#irozeného zákona nen" *lov'ku vrozeno,
vrozená je pouze schopnost principy p#irozeného zákona snadno a bez omylu
poznat. +"m v"ce pak *lov'k sestupuje do oblasti konkrétna, t"m sp")e podléhá
omyl!m a stup%uje se jeho nejistota. P#irozen( zákon nen" plánem, kter( *lo&
v'k svobodn' navrhuje, aleje rozm'rem, kter( *lov'k mus" namáhav' hledat.
Nalezen( p#irozen( zákon potom realizuje pomoc" své v!le (Bene), 1997).

S humanismem má tato teorie spole*né pojet" *lov'ka, kter( zauj"má zvlá)t&
n" postaven" mezi $iv(mi bytostmi a má zvlá)tn" d!stojnost. K#es.anské pojet"
nav"c p#idává, $e poslán"m *lov'ka je )"#it dobrou v!li, zrcadlit Bo$" lásku,
pé*i a milosrdenstv" v!*i v)emu stvo#en" & a to ve sv(ch *inech, sv(m jedná&
n"m. D!le$ité je celostn" pojet" *lov'ka (provázán" t'lesné, du)evn" i duchovn"
stránky). Vycház" se z toho, $e *lov'ku prokazujeme nejlep)" pomoc tehdy, kdy$
pe*ujeme o zachován" celistvosti jeho $ivota (Henriksen, Vetlesen, 2000).

S"la etiky p#irozeného zákona tkv" v jeho obsa$nosti, zahrnuje v sob' p#i&
rozené ctnosti a je otev#en( i kontextu Bo$"ch p#"kaz! a milosrdenstv". Takto
je mo$né propojen" nábo$enské etiky s apelem na racionalitu a p#irozenou
perspektivu ctnost".

Deontika
Deontika (deontologie) je nauka o povinnostech (z #eckého deon & co má b(t,
povinnost). Vyjad#uje p#esv'd*en", $e jednán" m!$e b(t moráln" (nebo nemo&
ráln") samo o sob' na základ' své imanentn" povahy a nezávisle na následc"ch.
D!le$it( je úmysl jednaj"c"ho, nikoli v(sledek jednán". Nap#"klad dodr$et slib
nebo respektovat práva druh(ch je $ádouc" nikoli proto, $e by takovéto jednán"
garantovalo dobré v(sledky, ale proto, $e jde o pln'n" povinnosti.

Nejznám'j)" vyjád#en" tohoto sm'ru p#edstavuje d"lo Immanuela Kanta
(1724&1804), kter( vycház" z toho, $e ka$d( *lov'k má jak p#"rodn", tak i ro&
zumovou slo$ku. P#"rodn" empirickou rovinu je tedy schopen p#esáhnout. +lo&
v'k proto nen" motivován k *inu pouze libost" a nelibost" (p#"rodn" slo$ka —
motivace z náklonnosti), ale i *ist(m rozumem (tj. smyslov' neinstrumentali&
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zovan(m, jde o motivaci z povinnosti). Motivace z *istého rozumu nep#edpo&
kládá nic empirického, neslibuje osobn" prosp'ch nebo materiáln" statky. Je
to *istá povinnost, nepodm"n'n( p#"kaz, tedy kategorick( imperativ. Nezále$"
na tom, jestli *lov'k tento imperativ uzná, nebo ne. Nem'n" to nic na tom, $e
je imperativu a priori podroben. Kategorická motivace z rozumu toti$ vypl(vá
z rozumové povahy *lov'ka.

Kategorick& imperativ je mo$né formulovat i na základ' ú*elu o sob':
„Jednej tak, abys pou$"val lidstv" jak ve své osob', tak i v osob' ka$dého dru&
hého, v$dy zárove% jako ú*el a nikdy pouze jako prost#edek." (Kant, 1976, s. 75)
Ú*el (dobro, ú*el cht'n") mus" vyplynout z rozumu, mus" b(t nepodm"n'n( a ab&
solutn". Tento rozumov( ú*el mus" b(t zárove% a priori objektivn' nutn( pro
v)echny rozumové bytosti. Naproti tomu ú*ely kladené empiricky (motivace
libost" a nelibost") jsou v$dy relativn" a jsou to jen prost#edky k uspokojen"
subjektivn"ch pot#eb. Nem'li bychom tedy jednat s druh(mi lidmi jen jako
s objekty nebo prost#edky pro na)e vlastn" c"le (tento po$adavek plat" nejen
pro vztah sociáln" pracovn"k&klient, ale i naopak). Ka$d( *lov'k je hoden úcty
jednodu)e proto, $e je *lov'kem & nen" pritom d!le$ité, jestli nám je, *i nen"
sympatick(, u$ite*n(, nebo jestli s námi jedná poctiv', *i ne. Kantovské etice je
ciz" p#edstava, $e by ú*el sv'til prost#edky.

Moráln' dobré jednán" je takové, které vzniká na základ' rozumného mo&
tivu — motivu povinnosti. Moráln' )patné je potom to jednán", jeho$ motivem je
náklonnost. Zále&! p#itom na v!li jednaj"c"ho. +lov'k jedná dob#e, kdy$ jedná
v'dom' a cht'n' z povinnosti, a jedná )patn', kdy$ jedná v'dom' a cht'n'
v rozporu s povinnost". Mravn" dobro je to, co je ve shod' se sv'dom"m, pro&
to$e ve sv'dom" se d'je p#eveden" mravn"ho principu v konkrétn" povinnost.
Dobro jednán" tedy nezávis" na v(sledku jednán", ale na sm()len" jednaj"c"ho.
Kantovo pojet" etiky p#edpokládá, $e ka$d( *lov'k má aspo% minimáln" m"ru
konkrétn" svobody, která je podm"nkou v)ech maxim (Anzenbacher, 1995).

V(hodou deontologické etiky je jasné odd'len" povinnosti od u$ite*nosti
a osobn"ho zájmu, co$ by m'lo p#edcházet p#edpojatosti a diskriminaci. Nev(&
hodou je ur*it( formalismus, kter( se m!$e projevit rigidn"m pln'n"m toho, co
je bez ohledu na následky pova$ováno za povinnost (v extrému m!$e doj"t nap#.
k dodr$ován" slibu i tehdy, kdy$ z takového jednán" plyne strádán" pro mnoho
lid") a obt"$e p#i ur*ován" povinnosti v konkrétn" situaci. Kritici poukazuj" také
na to, $e lidé, které motivuje k jednán" instinkt, zvyk nebo soucit, mohou b(t
lid)t'j)" ne$ ti, kte#" jednaj" jen na základ' abstraktn"ho smyslu pro povinnost.

Sociáln" pracovn"ci nejsou zcela autonomn"mi profesionály, jejich$ hlavn"
etické principy se t(kaj" pouze respektu k osob' klienta a podpo#e jeho se&
beur*en". Jsou zam'stnanci, kte#" pracuj" v rámci právn"ch a proceduráln"ch
pravidel a kte#" by se zárove% m'li sna$it o podporu obecného blaha. V rámci
své *innosti *asto musej" #e)it konflikt práv a zájm! r!zn(ch lid". Podle deon&
tologické etiky se nap#. obt"$n' rozhoduje, *" právo na sebeur*en" má p#ednost.
Kantovsk( p#"stup #"ká, $e máme v$dy plnit svou povinnost a neohl"$et se na
d!sledky. Sociáln" pracovn"ci v)ak *asto musej" pátrat po okolnostech a sou&
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vislostech a teprve potom zva$uj", jaké jednán" bude )etrné a v(hodné pro
jednotlivého klienta a jaké jednán" bude v(hodné pro spole*nost jako celek
(Banks, 1995). Proto je pro sociáln" práci d!le$itá i dal)" etická teorie, kterou
pop")eme v následuj"c"ch odstavc"ch.

Utilitarismus
Teleologie (z #eckého telos * c"l, ú*el) je filozofické u*en", podle kterého je ve)&
keré d'n" v realit' (v*etn' lidského jednán") ur*eno n'jak(m ú*elem. V rámci
této teorie se budeme bl"$e v'novat utilitarismu, jeho$ klasick(mi p#edstaviteli
jsou Jeremy Bentham (1748&1832) a John Stuart Mill (1806&1873).

Utilitaristická etika (z latinského utilitas * u$itek) p#edpokládá, $e $ádné
lidské jednán" nen" samo o sob' dobré ani )patné. Mravn" hodnocen" se d'je
na základ' následk!, které lze od jednán" o*ekávat. Kritériem je prosp')nost
pro uskute*n'n" hedonistick( chápaného dobra (slast, radost, )t'st"). Podle
klasické formy utilitarismu by *lov'k m'l v$dy jednat tak, aby sv(m jedná&
n"m vytvá#el v't)" mno$stv" dobra ne$ zla pro v)echny, jich$ se toto jednán"
dot(ká. Sociáln" pracovn"k by m'l kalkulovat nejen pozitiva, ale i negativa
a v následc"ch jeho jednán" by pozitiva m'la p#evá$it. Utilitarista by tak mohl
nap#. ospravedlnit zbourán" jedné úpadkové obytné m'stské *ásti a p#em"st'n"
obyvatel, pokud by tato akce vedla k ekonomické revitalizaci )irokého okol".

Utilitarismus má v"ce forem. Doposud jsme se zab(vali utilitarismem
%inu (jednán"), podle kterého je správnost jednán" determinovaná jeho v(&
sledkem v tom jednotlivém p#"pad' & kalkulu se podrobuje ka$dé jednotlivé
jednán". Naproti tomu utilitarismus pravidla bere v úvahu konsekvence,
které v dlouhodobé perspektiv' pravd'podobn' nastanou, kdy$ se p#"pad zo&
becn" a bude vn"mán jako precedens. Nap#"klad pro ob*anského poradce, kter(
p#em()l" o tom, jestli nahlásit Fondu ohro$en(ch d't", $e rodi*e bij" svoje d'ti,
je d!le$ité, aby p#edem krom' jiného zvá$il i to, $e si takto mo$ná uzav#e k ro&
din' cestu a nebude ji$ s n" moci dále pracovat. Bude m"t také zt"$en( p#"stup
k jin(m potenciáln"m klient!m, kte#" se o tomto p#"padu dozv'd". Gluchman
(1995) uvád", $e jednán" se pova$uje za správné pouze tehdy, kdy$ sleduje
ur*ité zvolené pravidlo platné ve spole*nosti nebo v ur*ité sociáln" skupin'.
Správnost jednán" je hodnocena na základ' pravidla a správnost pravidla na
základ' d!sledk!, které z n'ho vypl(vaj".

Utilitaristé tedy mohou jednat podle pravidel (podobn' jako deontologové),
nap#. podle pravidla, $e lhan" je nep#"pustné. Na rozd"l od deontolog! v)ak
základem takového jednán" je kalkul pozitivn"ch a negativn"ch konsekvenc"
(d!sledkem pravdomluvnosti je *ast'ji )t'st" ne$ ne)t'st").

Aplikace utilitaristické perspektivy nen" bez problém!. Daj" se shrnout
takto (Reamer, 1995; Shaw, 1999; Banks, 1995):
• /t'st" je relativn" & nap#. hlasitá hudba m!$e b(t pro jednoho souseda ne&
snesitelná, druhému v)ak v!bec nemus" vadit, co$ ov)em nedoká$eme p#i kal&
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kulaci dob#e odhadnout & t'$ko lze porovnat mno$stv" )t'st" jednoho *lov'ka
s mno$stv"m )t'st" druhého.
• Jednán", které maximalizuje )t'st" v krátkodobé perspektiv', se m!$e z dlou&
hodobé perspektivy jevit jako zcela nevhodné pro maximalizaci celkové sumy
)t'st".
• Nikdy nen" dop#edu jisté, jaké budou následky jednán".
• Jakékoli jednán" se m!$e jevit jako moráln' správné v ur*ité specifické
situaci (nap#. nedodr$en" slibu, vra$da) & utilitarismus m!$e vést k takov(m
*in!m, které by dobr( *lov'k za normáln"ch okolnost" nemohl tolerovat.
• Sociáln" princip utilitarismu chápe sociáln" u$itek jako sumu u$itku nebo
pr!m'rn( u$itek. T"m se odsouvá hledisko pod"lové spravedlnosti. Pr!m'rn(
u$itek pak nepodává $ádnou informaci o u$itku pro konkrétn"ho jednotlivce.
• Utilitarismus m!$e b(t nespravedliv( v p#"pad', kdy se nap#. ob'tuje )t'st"
jedné skupiny lid" pro to, aby se dosáhlo v't)" sumy )t'st" pro jinou skupinu lid".

Antiopresivní teorie
Klasická etika sociáln" práce *erpá p#edev)"m z )iroce pojat(ch princip! Kan&
tovy etiky a z etiky utilitaristické. Tyto p#"stupy byly na Západ' od sedmdesá&
t(ch let 20. stolet" kritizovány z pozic radikáln!ho hnut!, které obsahuje jak
marxistické, tak i antiopresivn" p#"stupy k praxi. Jeho p#edpoklady jsou:
• rovnost v(sledk!;
• chápán" *lov'ka jako nezbytn' spole*enské bytosti.
Pro kantovsko&utilitaristick( rámec je charakteristick( sp")e d!raz na indivi&
duáln" práva a povinnosti. *

Paulo Freire

Jedn"m z autor! radikáln!ho antiopresivn!ho hnut!, jeho$ d"lo m'lo v(&
razn( vliv na sociáln" práci, je Paulo Freire (1921&1997). Freire ve sv(ch úva&
hách navazuje na myslitele frankfurtské )koly. Je p#esv'd*en o tom, $e úkolem
lid" je transformovat utla*uj"c" $ivotn" podm"nky, a tak dosahovat stále pln'j&
)"ho lidstv" (humanizace). P#itom útlakem je ka$dá situace, kdy jeden *lov'k
vyko#is.uje druhého, a t"m mu brán" v tom, aby se definoval jako odpov'dná
bytost.

V procesu humanizace mohou b(t aktivn" p#edev)"m utla*ovan", proto$e
utla*ovatelé toho nejsou schopni. Utla*ovatelé se sna$" v)echno ve svém okol"
m'nit v objekt své dominance. Domn"vaj" se, $e takto lze transformovat cokoli,
prost#edkem je tzv. fale)ná )t'drost (paternalismus). Osvobodit sebe i své utla&
*ovatelé je historickou úlohou utla*ovan(ch. Sou*asn' s bojem utla*ovan(ch
za vlastn" svobodu k humanit' miz" s"la utla*ovatel!, a t"m znovu z"skávaj" lid&
stv", které p#edt"m ztratili. U$ tedy nen" utla*ovatel ani utla*ovan(, ale *lov'k
v procesu dosahován" svobody (Freire, 1970).
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Pod antiopresivn" hnut" v sociáln" práci je mo$né zahrnout mno$stv" r!z&
n(ch p#"stup!. Své m"sto zde má i feministická sociáln" práce.

Feministické hnut!

Stoupenci feministického hnut! p!vodn' kritizovali státn" instituce za to,
$e p#isp"vaj" k zachován" státu quo t"m, $e se sna$" udr$et $eny (klientky)
tam, „kam pat#"", tj. v rodinách. Postupn' se d!raz p#esouvá na antiopresivn"
sociáln" práci jako zdroj zplnomocn'n" $en — nejen klientek, ale i sociáln"ch
pracovnic. Poukazuj" na institucionalizovan( sexismus v oblasti sociáln" poli&
tiky, akademické p!dy a alokace zdroj!. V t'chto oblastech rozhoduj" mu$i,
a*koli v sociáln" práci b(vaj" zam'stnány p#evá$n' $eny. Feministé také p#i&
sp'li k redefinici sociáln"ch problém! a k provád'n" v(zkum!, které stav'ly na
zku)enostech klient!. Nevyvinuli konzistentn" teorii, ale sociáln" práci ovliv&
nili p#edev)"m kladen"m jin(ch d!raz!. Sociáln" pracovn"k by m'l klientovi
pomoci, aby si uv'domil, jak ho r!zné formy útlaku ovliv%uj", a m'l by pod&
po#it klientovu snahu o znovunabyt" kontroly nad vlastn"m $ivotem (Banks,
1995).

Jedn"m z teoretick(ch zdroj! feministick(ch úvah a etiky ú*asti je d"lo
Carol Gilliganové, která v polemice s Lawrencem Kohlbergem odli)ila etiku
spravedlnosti a etiku ú*asti (Gilliganová, 2001; Heidbrink, 1997).

Oba auto#i vycházeli z v(zkumu stadi! moráln!ho v&voje. Respondenti
odpov"dali na otázku, jak by #e)ili konkrétn" moráln" dilema, a podle odpov'd"
byli za#azováni k jednotliv(m stup%!m moráln"ho v(voje. Kohlberg nazval
jednotlivá stadia jako p#edkonven*n" (orientace na odm'nu a trest a orientace
na ú*elové my)len"), konven*n" (shoda s ostatn"mi a orientace na spole*nost)
a postkonven*n" (orientace na sociáln" úmluvu a individuáln" práva a orientace
na etické principy). Gilliganová si v)imla, $e v Kohlbergov' v(zkumu dosahuj"
mu$i *ast'ji ne$ $eny nejvy))"ho stadia moráln"ho v(voje. Na základ' vlastn"ch
studi" pak Gilliganová odvozuje alternativn" teorii v(voje $enského moráln"ho
my)len" & p#itom p#edpokládá, $e mu$ská a $enská morálka jsou strukturáln'
rovnocenné.

Jedná se o následuj"c" stadia (Gilliganová, 2001):
• p#edkonven*n" stadium & orientace na individuáln" p#e$it", egocentrická
perspektiva;
• prvn" p#echodná fáze & od egoismu k odpov'dnosti, do pop#ed" vystupuje
spojen" s druh(mi, snaha b(t sociáln' akceptovaná („d'lat v'ci správn'");
• konven*n" stadium & z#eknut" se dobrého pro sebe, altruistické stanovisko,
odpov'dnost za druhé je základem sebepojet", jde o mate#skou morálku, která
nebere ohledy na vlastn" zájmy a pot#eby, dobro je postaveno na rove% pé*e
o druhé;
• druhá p#echodná fáze & od dobroty k pravd', rozpor mezi egoismem a altru&
ismem ji$ nen" hodnocen podle kritéri" konven*n"ho dobra, ale podle kritéri"
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„pravdy". Morálnos. jednán" nen" ur*ována t"m, co by na to #ekli druz", ale t"m,
jak toto jednán" ve skute*nosti slu*uje zám'r a jeho d!sledky;
• postkonven*n" stadium & morálka nenásil", spole*enské normy a hodnoty
jsou transcendovány z perspektivy nenásil". Syntéza altruismu a egoismu je
mo$ná d"ky názoru, $e já i ti druz" jsme na sob' vzájemn' závisl". Moje ú*ast je
svobodn' zvolen(m moráln"m principem, kter( zahrnuje i pé*i o vlastn" osobu
(d!le$itá je up#"mnost i vzhledem k vlastn"m po$adavk!m).

Gilliganová ozna*ila etiku, kterou popisuje Kohlberg, jako mu$skou etiku spra&
vedlnosti. Tato etika je situa*n' nezávislá a rigidn", Já je autonomn" a nezá&
vislé, *lov'k se orientuje podle abstraktn"ch práv a povinnost". 0enská etika
pé*e (ú*asti) je naproti tomu situa*n' senzitivn" a flexibiln", Já je spojeno
s ostatn"mi a *lov'k se orientuje podle konkrétn" struktury vzájemn(ch vztah!.

Etiku ú%asti ov)em nelze spojovat pouze s feministick(m hnut"m (podle
v(zkum! dominuje nap#. u Afroameri*an! také takov( zp!sob jednán", kter(
vycház" ze smyslu pro spolupráci, vzájemnou závislost a kolektivn" odpov'd&
nost, co$ m!$e b(t v protikladu s etikou spravedlnosti). Etika spravedlnosti
reprezentuje dominantn" modus moráln"ho uva$ován", kter( po*"tá s existenc"
struktur moci ve spole*nosti a má tendenci vyt's%ovat zku)enost t'ch mén'
mocn(ch. Etika ú*asti klade po$adavek na p#eformulován" dominantn"ch kon&
cept! morálky a stav" se do opozice k deontice i k utilitarismu — ob' teorie
naz(vá souborn' jako ji$ zm"n'nou etiku spravedlnosti (Banks, 1995).

Sociáln" pracovn"k, kter( se orientuje v základn"ch etick(ch teori"ch, je
schopen posoudit etick( problém nebo dilema z v"ce zorn(ch úhl!. Napadá ho
také v"ce mo$nost", jak jednat, a jeho posouzen" situace a rozhodnut" jsou pak
také odpov'dn'j)". Zárove% bere v úvahu i základn" hodnoty a normy profese,
které jsou s etick(mi teoriemi úzce spjaty.

Tab. 2.2 Vztah mezi etikou spravedlnosti a etikou ú+asti (Banks, 1995)

základní hodnota

odvolává se na

zam&!uje se na

Etika spravedlnosti

spravedlnost (právo) % zesiluje
separaci lidí

principy

sociální smlouvu
povinnost
ut!íd&n$ po!ádek hodnot
individuální svobodu
jednotlivce

Etika ú#asti

ú+astenství %respektuje to, co je
spole+né

vztahy

spolupráci
pé+i
komunikaci
vztah mezi lidmi
sociálního +lov&ka
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2.5 Hodnoty v sociální práci
Sociáln" pracovn"ci jako profesn" skupina sd"lej" spole*né hodnoty, které jsou
obsa$eny v etickém kodexu. V sociáln" práci jsou hodnoty (krom' toho, $e
je najdeme v podtextu v)ech etick(ch teori") d!le$ité z v"ce d!vod!. Ur*uj"
povahu sociáln" práce i povahu vztahu mezi sociáln"m pracovn"kem a klientem,
kolegy i )ir)" spole*nost". Hodnoty také ovliv%uj", jakou metodu práce sociáln"
pracovn"k pou$ije, a jsou kl"*ové p#i #e)en" etick(ch dilemat. Na hodnotách jsou
zalo$eny i principy práce s klienty. A*koli v etickém kodexu najdeme obecné
univerzáln" hodnoty, z historického pohledu vypl(vá, $e se m'n" d!razy kladené
na ur*ité hodnoty.

Hodnotové orientace z historického hlediska

Reamer (1995) identifikoval )est hodnotov(ch sm'r! v sociáln" práci, které jsou
v historickém pohledu patrné a které vykazuj" r!zn( stupe% trvalosti. Jedná
se o následuj"c" orientace:

• Paternalistická orientace & tato perspektiva byla nejpopulárn'j)" kon&
cem 19. a za*átkem 20. stolet", kdy vrcholilo obdob" tzv. p#átelsk(ch náv)t'v
a pomoci organizované na bázi charity. Sociáln" pracovn"ci se sna$ili vylep)it
mravn" profil klient! tak, aby klienti $ili ctnostn' a byli u$ite*n". T'm, kte#"
se)li z cesty, bylo pot#eba cestu znovu ukázat.
• Orientace na sociáln! spravedlnost & podle této perspektivy je závis&
lost zp!sobena strukturáln" závadou v kulturn"m a ekonomickém $ivot', která
prováz" ty nejmén' zv(hodn'né. Chudoba, nezam'stnanost a n'které formy
du)evn"ch nemoc" jsou vedlej)"mi produkty kultury, která ztratila svoji mo&
ráln" citlivost. Defekty kapitalismu, rasismus a jiné formy oprese vyvolaly
*asem vznik vrstvy lid", kte#" pat#" k vylou*en(m (underclass). Tuto situaci
m!$e zlep)it zm'na, jej"m$ c"lem je nastolen" rovnosti p#"le$itost", redistribuce
bohatstv", nestigmatizuj"c"ch p#"sp'vk! a slu$eb.
• Nábo)enská orientace & tento pohled má v sob' i prvky obou p#edcho&
z"ch orientac". Základn" poslán" sociáln" práce má ko#eny v jej"m historickém
spojen" s c"rkv". +asto jde o transformaci nábo$enského p#esv'd*en" sociáln"ho
pracovn"ka ve smysluplnou sociáln" slu$bu. Charitativn" *innost m!$e nap#.
reprezentovat k#es.anskou lásku mezi jednotlivci a Bohem a mezi bli$n"mi.
Nemus" nutn' vycházet z paternalismu, ale m!$e b(t odvozena ze smyslu pro
nábo$ensk( závazek.
• Klinická orientace (orientace slou$"c" badatelsk(m a v(ukov(m úkol!m
a prevenci) & jde o orientaci na etická dilemata v sociáln" práci. Zvlá)t' evi&
dentn" je v západn"ch zem"ch od sedmdesát(ch let 20. stolet", proto$e v té dob'
se také za*al v(razn'ji projevovat zájem o profesn" etiku obecn'. Ve st#edu po&
zornosti jsou diskuse o klientov' d!v'#e, zp!sobu komunikace, podáván" prav&
div(ch informac", klientovu souhlasu s postupem sociáln"ho pracovn"ka, st#etu
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zájm! apod. Stoupence této orientace zaj"má vztah mezi hodnotami sociáln"ho
pracovn"ka a hodnotami klienta (jde p#edev)"m o ochranu a prosp'ch klienta).
• Defenzivn! orientace — u této orientace, na rozd"l od p#edchoz", jde p#e&
dev)"m o ochranu sociáln"ho pracovn"ka. Podn'tem jej"ho vzniku bylo zve#ej&
%ován" *asto nepodlo$en(ch informac", které se zab(valy upozor%ován"m na
r!zné formy nezájmu a nesprávného provád'n" sociáln" práce ze strany sociál&
n"ch pracovn"k!. Tomuto pojet" dominuje téma odpov'dnosti a problematiky
spojené s nebezpe*"m soudn"ho sporu mezi sociáln"m pracovn"kem a klientem.
• Moráln' neutráln! orientace &jej"mi stoupenci jsou ti sociáln" pracov&
n"ci, kte#" praktikuj" sp")e technick( p#"stup k sociáln" práci. Základem je ab&
sence normativn"ch hodnotov(ch soud!. P#"kladem m!$e b(t anal(za v(daj!
a zisk! z program! apod.

Katalytick$ a interaktivní model
Shulman (1991) uvád", $e pokud jde o vztah sociáln"ho pracovn"ka a klienta,
v pr!b'hu historie se vytvo#ila dv' paradigmata v sociáln" práci.

Prvn" paradigma si sociáln" práce vyp!j*ila z medic"ny a je pro n' charak&
teristick( následuj"c" postup intervence:
• shroma$-ován" údaj! (informac" o p#"padu);
• diagnostika;
• #e)en", terapie;
• zhodnocen" postupu.

Toto paradigma pomohlo sociáln" práci, aby se mohla etablovat jako svébytná
v'decky formovaná profese. Prvky medic!nského modelu sociáln! práce
budou pravd'podobn' v sociáln" práci pou$"vány podle podm"nek a okolnost"
v$dy. Payne (1991) v této souvislosti hovo#" o tradi%n!m (katalytickém) mo$
delu sociáln! práce, Mo#enová (1994) o modelu p#izp!soben". Katalytick(
proto, $e katalyzátor podobn' jako sociáln" pracovn"k umo$%uje reakci, která
by bez n'j sama nenastala, ale do reakce nevstupuje a nem'n" se jej"m pro&
st#ednictv"m. Tento p#"stup, v n'm$ je sociáln" pracovn"k chápán p#edev)"m
jako kompetentn" profesionál, kter( #e)" problémy nekompetentn"ho laika,
v sob' nese nebezpe*", $e pomoc klientovi bude fragmentovaná podle specia&
lizace sociáln"ho pracovn"ka. Sociáln" pracovn"k také *asto interpretuje in&
formace o klientovi podle konven*n"ch schémat b'$n(ch v organizaci. Klient
nemá p#"li) mo$nost, aby se prezentoval zp!sobem, kter( neodpov"dá t'mto
p#edpoklad!m. Sna$" se proto odhadovat, jaké chován" se od n'j o*ekává, a do
této role se stylizuje. N"zká úrove% komunikace mezi klientem a sociáln"m
pracovn"kem zp!sobuje, $e klient je málo zapojen do procesu #e)en" problému.
Shulman (1991) se zam()l" nad t"m, pro* p#estává medic"nské paradigma odpo&
v"dat sou*asné podob' sociáln" práce. Nedostatky vid" v tom, $e toto paradigma
vycház" z p#edstavy profesionála stoj"c"ho mimo proces, kter( se sna$" ovlivnit.
Intervence sociáln"ho pracovn"ka se pak chápe jako v(sledek shroma$-ován"
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údaj! (sociáln" evidence) a diagnózy. P#itom v realit' je jednán" sociáln"ho pra&
covn"ka ovlivn'no nejen plánem intervence, ale p#inejmen)"m stejn' i povahou
interakc" s klientem & je tedy d!le$it( vzájemn( vztah sociáln"ho pracovn"ka
a klienta. Medic"nské paradigma p#edpokládá dualismus Já u sociáln"ho pra&
covn"ka, tzn. odd'len" profesionála a soukromé osoby.

Podle nového interaktivn!ho modelu (paradigmatu) je vhodn'j)" syntéza
obou *ást" osobnosti pracovn"ka, p#i n"$ profesionáln" Já má u$itek z privátn"ho
Já. Klient!m zále$" na tom, aby sociáln" pracovn"ci do interakce s nimi integro&
vali své lidské kvality. Tento p#"stup b(vá ozna*ován také jako model slu)by.
D!le$itá je kvalita vztahu, proto$e se vycház" z my)lenky, $e sociáln" práce je
proces, a nikoli série odd'len(ch událost". Vztah implikuje oboustrann( vliv &
sociáln" pracovn"k se m'n" skrze interakci s klientem a naopak. Otev#enost,
kterou chce sociáln" pracovn"k po klientovi, vy$aduje na stran' sociáln"ho pra&
covn"ka odpov"daj"c" zájem o klientovy problémy. Sociáln" pracovn"k klientovi
nab"z" sebe jako spole*n"ka. Podporuje ho na jeho cest' k odhalen" základ&
n"ho problému a podm"nek, které existenci problému umo$%uj", a$ ke vzniku
schopnosti problém aktivn' #e)it.

Sociáln" práce podle Mo#enové (1994) zahrnuje následuj"c" pomoc:
1. Krátkodobou & nap#. vy#izován" $ádost", finan*n" v(pomoc. Z takto pro&

vád'né sociáln" práce vypl(vá zpravidla taková role klienta a sociáln"ho
pracovn"ka, v n"$ je jejich vztah formalizovan( podle pravidel.

2. Dlouhodob'j(! — transformace a nové formován", kde je nezbytné, aby
vztah sociáln"ho pracovn"ka a klienta byl vztahem dvou sp#"zn'n(ch lid&
sk(ch bytost". Pro sociáln"ho pracovn"ka z toho plyne, $e pokud má m"t
takováto sociáln" práce smysl, mus" se zm'nit i jejich vzájemn( vztah.

Sociáln" práce se uskute*%uje na hranici mezi p#izp!soben"m a slu$bou. So&
ciáln" pracovn"k by m'l b(t schopen tyto hranice ovládat. Základn"m aspektem
sociáln" práce p#itom z!stává neustálé udr$ován" nab"dky lidské pomoci. Shul&
man (1991) dodává, zeje také d!le$ité, aby sociáln" pracovn"k m'l jasno, jaká
je jeho funkce, aby m'l jistotu v tom, jaké metody sociáln" práce pou$"t v ur&
*ité situaci a aby chápal interakci s klientem jako dynamick( systém uvnit#
jiného dynamického systému. Systém (nap#. hierarchická byrokratická nebo
synergická organizace práce & viz *ást v'novaná etickému kodexu a byrokra&
tické organizaci), v rámci n'ho$ k jejich vzájemné interakci docház", má vliv
na podobu vztahu sociáln"ho pracovn"ka a klienta.

Etika diskurzu

Podobn' van der Laan (1998), kter( aplikuje Habermasovu etiku diskurzu na
sociáln" jjráci, rozli)uje mezi perspektivou systému a perspektivou $ivotn"ho
sv'ta.5 0ivotn" sv't se skládá z kulturn' reprodukovan(ch interpreta*n"ch

*ást navazv(e kapitoly v'nované p#"stup!m k práci s men)inami v u*ebnici Základy
sociáln! práce (Matou)ek a kol., 2001).
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rámc!, spole*ensk(ch instituc" a z kompetentn"ch osob, které disponuj" ko&
munikativn"mi schopnostmi. K $ivotn"mu sv'tu pat#" komunikativn" jednán",
které je zam'#eno na vzájemné porozum'n" (shoda v definici situace v ka$do&
denn"ch kontaktech lid" posiluje platnost kulturn"ch interpreta*n"ch rámc!,
legitimitu spole*ensk(ch instituc" i identitu osob). D!le$itou podm"nkou je
symetrick( vztah partner! v rozhovoru, tzn. $e uznávaj" vzájemnou mo$nost
p#edlo$it k diskusi p#"slu)né nároky na platnost, tj. svou definici situace (nap#.
subjektivn" plány, c"le, zájmy, ale i normy spole*enského étosu, které je t#eba
podrobit diskusi).

V perspektiv' systém! se uplat%uje strategické jednán", které nen" zam'&
#eno na shodu, ale na dosa$en" ur*itého chován" u druhé osoby. Jde o systémo&
vou racionalitu, které jsou vlastn" takové jevy, jako je abstrakce, byrokracie,
trh. Docház" k jednostranné definici situace a negaci t'ch nárok! na platnost,
které byly formulovány druhou osobou. Systémová racionalita s sebou nese
nebezpe*", $e „lidé, kte#" jsou dlouhou dobu negováni a zneuznáváni ve své
subjektivit', vykazuj" postupn' symptomy ztráty identity" (Laan, 1998, s. 49).
Systémová teorie pracuje s objektivizuj"c"m postojem (vn'j)" perspektiva), teo&
rie komunikativn"ho jednán" vycház" z perspektivy zú*astn'n(ch (vnit#n" per&
spektiva). Existuj" sociáln" pracovn"ci, kte#" v pohledu na systém pou$"vaj"
perspektivu $ivotn"ho sv'ta a naopak. „Zat"mco profesionáln" pomáhaj"c" se
domn"vaj", $e jsou sou*ást" $ivotn"ho sv'ta, ve skute*nosti (mohou b(t) pro&
dlou$enou rukou systémov(ch mechanism!" (Laan, 1998, s. 52). P#i kolonizaci
$ivotn"ho sv'ta systémem (tzn. p#i zru)en" platnosti komunikativn"ch forem
koordinace jednán") jsou zú*astn'n" tla*eni do role konzument!, a t"m se zne&
mo$%uje argumentace i kritika.

Otázkou ov)em z!stává, jestli je mo$né dosáhnout emancipace klient!
(schopnosti p#edkládán" sv(ch nárok! na platnost v rámci komunikativn"ho
jednán") bez jejich sou*asné normalizace a integrace do spole*ensk(ch rámc!
(perspektiva systému). Jin(mi slovy: Do jaké m"ry se v poskytován" pomoci dá
vyv"jet orientace k $ivotn"mu sv'tu, ani$ by sociáln" pracovn"k propadl nekri&
tické a romantické identifikaci s klientem? Na druhé stran': „Je mo$né rozv"jet
kritick( postoj ke klientovi, ani$ bychom zaujali chladn(, objektivizuj"c" postoj
sociáln"ho technologa?" (Laan, 1998, s. 71). Laan dosp"vá k záv'ru, $e emanci&
pace p#edpokládá také ur*itou formu ú*asti na spole*enském styku a nem!$e
tedy existovat bez ur*itého sociáln"ho ukáz%ován". Sociáln" pracovn"ci se oci&
taj" v situaci, kdy nároky klient! na platnost mohou b(t p#edm'tem diskuse
a kdy v(chodiskem je spole*ná definice situace. +ast'ji v)ak pracuj" v rámci
systémové perspektivy, které je vlastn" nátlak na klienta. Jejich povolán" toti$
obná)" odpov'dnost nejen ke klientovi, ale i ke spole*nosti.

Sociáln" pracovn"ci maj" odpov'dnost, která vycház" jednak z jejich posta&
ven" v rámci systému sociáln"ho státu (t"m je v)ak jejich prostor strukturáln'
omezen(), jednak z nezávislého postaven". Zauj"maj" pozici st#edu mezi stá&
tem a ob*anem. Z pohledu systému jim p#"slu)" ovládac" funkce a nut" je ke
strategickému jednán". Z pohledu $ivotn"ho sv'ta jim p#"slu)" funkce pomoci,
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kde jde o komunikativn" jednán". Sociáln"mu pracovn"kovi tedy nezb(vá ne$
ovládat p#echody mezi strategick(m a komunikativn"m chován"m. To na n'j
klade velké nároky zvlá)t' tam, kde je rozhovor s klientem a samo porozum'n"
klientovi poznamenané komunika*n"mi bariérami (Laan, 1998).

A. u$ sociáln" pracovn"k pracuje momentáln' v rámci strategického, nebo
komunikativn"ho jednán", ka$dopádn' by m'l & v rámci mo$nost" & dodr$ovat
základn" hodnoty profese.

Hodnoty ve vztahu sociálního pracovníka a klienta
Banksová (1995) uvád", $e zpo*átku se v't)ina autor! literatury o etice sociáln"
práce soust#e-ovala p#evá$n' na principy, jimi$ se má #"dit sociáln" pracovn"k
p#i práci s individuáln"m klientem. /lo v podstat' o rozpracován" kategorického
imperativu úcty k *lov'ku jako k vlastn"mu ú*elu. Nemal( vliv na pojet" pojmu
úcty k lidsk(m bytostem m'la i nábo$enská etika obsa$ená v teorii p#irozeného
zákona.

Principy F. Biesteka

V't)inou se jednalo o modifikaci sedmi princip*, které zformuloval koncem
padesát(ch let 20. stolet" americk( katolick( kn'z Felix Biestek. Tyto principy
jsou a$ dosud p#ekvapiv' vlivné, uvá$"me&li, zeje Biestek nezam()lel primárn'
jako etické principy samy o sob', ale jako principy pro efektivn" práci. Byly také
ur*eny pro práci s jednotlivci, kte#" sami a dobrovoln' iniciovali kontakt
se sociáln"m pracovn"kem. Dne)n" sociáln" práce ov)em zahrnuje i nucenou
intervenci v rámci zákona.

Jedná se o následuj"c" principy (Biestek, 1957):

1. Individualizace & uznán" vlastn" jedine*né kvality osobnosti klienta a
z toho vypl(vaj"c" individuáln" p#"stup bez stereotyp! a p#edsudk!.

2. Vyjad#ován! pocit* & uznán" klientovy pot#eby voln' vyjád#it svoje pocity,
v*etn' negativn"ch.

3. Empatie — sna$it se o vc"t'n" do pocit! a situace klienta.
4. Akceptace—vn"mat klienta takového, j ak( je, v*etn' jeho slabost" a siln(ch

stránek, podporovat u klienta v'dom" jeho vnit#n" d!stojnosti a hodnoty.
5. Nehodnot!c! postoj, nemoralizován" & nep#ipisovat klientovi vinu. So&

ciáln" pracovn"k v)ak m!$e hodnotit klientovy postoje nebo jeho jednán",
pokud to pova$uje za vhodné z hlediska práce s klientem — tj. nehodnot"
osobnost klienta, ale jeho jednán", postoje apod.

6. Sebeur%en! — respektovat klientovo právo a pot#ebu svobodn' se rozho&
dovat a vyb"rat si mezi mo$nostmi. Biestek zd!raz%uje, $e klientovo právo
na sebeur*en" je limitováno úrovn" klientovy schopnosti se pozitivn' a kon&
struktivn' rozhodovat, právn"mi p#edpisy, obecn' platnou morálkou (prip.
charakterem organizace, která poskytuje slu$by).
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7. Diskrétnost (d!v'rnost sd'len") & zachován" d!v'rn(ch informac" o klien&
tovi. Diskrétnost je nejen základn"m právem klienta a etick(m závazkem
sociáln"ho pracovn"ka, ale i základem efektivn" práce s klientem. Toto klien&
tovo právo v)ak nen" absolutn". Limitem je odpov'dnost sociáln"ho pracov&
n"ka k sob', zam'stnavateli a spole*nosti a také práva ostatn"ch klient!.
Uvoln'n" diskrétn"ch informac" by v)ak m'l sociáln" pracovn"k s klientem
v$dy prodiskutovat.

P!edpoklad y sociální práce (Butrymová)

V sedmdesát(ch letech 20. stolet" publikovala Butrymová (Butrym, 1976) t#i
hlavn" p#edpoklady, na nich) je sociáln! práce zalo)ena, *"m$ se mezi
základn" hodnoty profese za#adily i ty, které zasazuj" klienta do sociáln"ho
rámce. Jedná se o následuj"c":

• úcta (respekt) ke klientovi;
• p#esv'd*en" o sociáln" povaze lid" & *lov'k je jedine*nou bytost", ov)em zavr&
)en" této jedine*nosti závis" na ostatn"ch lidsk(ch bytostech (jde o vzájemnost),
d'je se ve spole*nosti;
• v"ra v to, $e ka$d( jedinec je schopen zm'ny, r!stu a sebezdokonalen".

Jiné d'len! hodnot vycház" z p#edstav sociáln"ch pracovn"k! o klientech (v"ra
v lidskou d!stojnost, kapacitu ke konstruktivn" zm'n', vzájemnou odpov'd&
nost, jedine*nost a spole*né hdské pot#eby), p#edstav o preferovan(ch c"lech
sociáln" práce (v"ra v závazek spole*nosti zajistit p#"le$itosti pro r!st a rozvoj
jedince a zajistit zdroje a slu$by, které lidem pomohou, aby dosáhli sv(ch pot#eb
a p#edcházeli problém!m, jako je chudoba, nedostate*né vzd'lán" *i bydlen",
nemoci, diskriminace) a o preferovan(ch metodách práce s klienty (zmocn'n",
posilován", sebeur*en").

Hodnotové základy sociální práce (Gordon)

Ve stejné dob' jako Butrymová v Británii shrnul v USA Gordon (in Reamer,
1995) hodnotové základy sociáln! práce do )esti zásad:

1. Spole*nost v'nuje sv!j zájem v prvn" #ad' jednotlivci.
2. Jednotliv" lidé ve spole*nosti jsou na sob' navzájem závisl".
3. Tito jednotlivci jsou za sebe navzájem odpov'dn".
4. Ka$d( *lov'k má obdobné lidské pot#eby, zárove% je ka$d( *lov'k jedine*n(

a li)" se od ostatn"ch.
5. Základn"m atributem demokratické spole*nosti je umo$n'n" realizace pl&

ného potenciálu ka$dému jednotlivci a zárove% odpov'dnost ka$dého vzhle&
dem ke spole*nosti, co$ se projevuje aktivn" ú*ast" na $ivot' spole*nosti.

6. Spole*nost má povinnost zajistit, aby p#eká$ky této seberealizace (tzn. ne&
pom'r mezi jednotlivcem a jeho prost#ed"m) mohly b(t p#ekonány, nebo aby
jim bylo mo$né p#edej"t.
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Pravidla pro dobrou praxi (Clark)

Odli)n(m zp!sobem shrnuje základn" hodnoty Clark (2000). Jde o jedine*nost
a hodnotu ka$dého *lov'ka, svobodu a spravedlnost ve spole*nosti. Z t'chto
hodnot vyvozuje na základ' literatury pravidla pro tzv. dobrou praxi:

1. Respektován" klienta (úcta).
2. Up#"mnost, otev#enost a d!v'ryhodnost ve vztahu ke klientovi & sem pat#"

nap#. dobrá informovanost klienta o dosa$iteln(ch slu$bách, práce v nejlep&
)"m zájmu klienta.

3. Vzd'lanost a dovednost pracovn"ka & vycház" se z pozice klienta, která je
v$dy slab)" ne$ pozice sociáln"ho pracovn"ka, klient nemá dostatek schop&
nost", znalost", energie a prost#edk!, aby sv!j problém samostatn' #e)il.

4. Pe*livost a ochota (horlivost) pracovn"ka & nap#. ochota j"t nad rámec sv(ch
základn"ch povinnost".

5. Ú*innost a u$ite*nost & a*koli je obt"$né garantovat, $e se klientova situace
zlep)", p#esto by se m'l sociáln" pracovn"k seznamovat s v(sledky v(zkum!
a pou$"vat nové metody práce, které by v daném p#"pad' mohly b(t efek&
tivn'j)", c"lem p!soben" sociáln"ho pracovn"ka je zmocn'n" klienta, aby byl
dále schopen svoje problémy #e)it sám.

6. Oprávn'nost (legitimita) & intervence do klientov(ch osobn"ch vztah!, $i&
votn"ch plán! a ka$dodenn"ch problém! je mo$ná jen tehdy, kdy$ je legi&
timn", za)t"t'ná autoritou (státem, profesn" organizac" apod.).

7. Spolupráce a odpov'dnost & sociáln" pracovn"ci v rámci organizace i mimo ni
sd"lej" spole*nou odpov'dnost vzhledem ke klientovi, a proto je spolupráce
nezbytná.

8. Autorita a vá$enost („dobré jméno") & závis" na udr$ován" vysoké kvality
slu$by; sociáln" pracovn"ci by m'li pro svou bezúhonnost, odbornost a spo&
lehlivost po$"vat ve spole*nosti vá$nost.

Tato pravidla úzce koresponduj" se základn"mi atributy profese v*etn' etického
kodexu.

2.6 Charakteristika profese a etick) kodex
Jak jsme se zm"nili v úvodu této kapitoly, v(raz profese je zejména v anglo&
saském prost#ed" u$"ván v u$)"m smyslu, ne$ v jakém je b'$n' chápán nap#.
v *e)tin'. Podle anglosaského pojet" (Greenwood, 1954) se profese (povolán")
vyzna*uj" p'ti základn"mi vlastnostmi:

• systematickou teori";
• autoritou uznávanou klienty;
• autoritou uznávanou komunitou;
• profesn" kulturou;
• etick(m kodexem.
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Nejprve charakterizujeme tyto atributy profese a pak se budeme podrobn'
v'novat otázce etického kodexu profese.

Atributy profese a hodnocení sociální práce z jejich hlediska
Rozd"l mezi profes" a neprofesionálni *innost" spo*"vá v tom, $e atributy uve&
dené v p#edchoz"m odstavci napl%uj" v r!zné m"#e. Na jedné stran' spektra
se nacházej" u$ zavedená a uznaná povolán" (nap#. medic"na), na druhé stran'
zam'stnán" , ve kter(ch lidé nedisponuj" v()e zm"n'n(mi atributy v takové
m"#e (nap#. práce sezónn"ch d'ln"k! v zem'd'lstv"). Jednotliv(mi vlastnostmi
se dále budeme zab(vat podrobn'ji.

Systematická teoretická základna & dovednosti, které jsou pro profesi
charakteristické, vycházej" z v'domost" zalo$en(ch na vnit#n' konzistentn"
teoretické základn'. P#"prava na v(kon povolán" zahrnuje jak intelektuáln"
*innost, tak i praktickou zku)enost. Orientaci v teorii zaji).uje akademick(
vzd'lávac" systém. Rozvoj a systematizace odpov"daj"c" teoretické základny se
uskute*%uje pomoc" v(zkumu.

Autorita profese vzhledem ke klient*m — klient *asto nedoká$e ur*it,
jaké má pot#eby a jak je naplnit, mj. i z toho d!vodu, $e nedisponuje znalost"
teoretické základny oboru a ur*it(mi zvlá)tn"mi dovednostmi. Ti klienti, kte#"
jsou schopn" svoje pot#eby identifikovat, i naj"t mo$nosti, jak(m zp!sobem je
naplnit, pak zase *asto m"vaj" problémy s t"m, jakou mo$nost vybrat, která
je pro n' nejvhodn'j)". Autorita profese je základn"m zdrojem klientova p#e&
sv'd*en", $e mu odborn"k pom!$e naplnit jeho pot#eby. Autorita profesionála
je limitována sférou p!sobnosti, ve které je vzd'lan(.

Autorita uznávaná spole%nost! — ka$dá profese se sna$" m"t svou auto&
ritu ve spole*nosti stvrzenou ur*it(mi privilegiemi. Jde nap#. o kontrolu pro&
fesn" organizace nad vzd'lávac"mi organizacemi, nad akreditacemi a obsahem
studijn"ch program! a nad vydáván"m osv'd*en" kvalifikovan(m sociáln"m
pracovn"k!m. Zástupci profese se také sna$" o právn" ochranu profesionáln"ho
titulu sociáln" pracovn"k. Dosáhnout takov(chto privilegi" je ov)em obt"$né.

Kultura profese & uvnit# profese existuje s". formáln"ch a neformáln"ch
skupin. Do formáln"ch skupin pat#" institucionalizovaná za#"zen", kde se se&
tkávaj" profesionálové a klienti, dále vzd'lávac" a v(zkumná centra a profesn"
asociace. Neformáln" skupiny jsou men)" skupiny koleg!, kte#" se sdru$uj"
z r!zn(ch d!vod! (podle specializace, povahy práce, m"sta bydli)t', zájm!
a zálib, nábo$enstv" apod.). Vzájemné interakce *len! formáln"ch a nefor&
máln"ch skupin vytvá#ej" profesn" kulturu, která má vlastn" normy, hodnoty
a symboly. Normy profesn" skupiny slou$" jako pr!vodce v r!zn(ch sociáln"ch
situac"ch (existuj" nap#. psané i nepsané zp!soby, jak odkazovat klienty na
kolegy, jak s klienty jednat, jak se chovat k nad#"zen(m a pod#"zen(m, jak
zavád't do praxe nové postupy). Mezi symboly pat#" $argon, stereotypy, zp!&
sob oblékán", historie apod. V neposledn" #ad' pat#" do kultury profese étos
povolán".
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Etick& kodex & moc a privilegia mohou b(t zneu$ita, proto je nutn( kodex,
kter( reguluje jednán" *len!. Profesn" etick( kodex je formáln" (psan() a ne&
formáln" (nepsan(). Kodexy maj" profese i nonprofese, profesn" kodexy v)ak
b(vaj" systemati*t'j)".

D#"ve ne$ se budeme etickému kodexu sociáln"ch pracovn"k! v'novat bl"$e,
zam'#"me se na hodnocen! sociáln! práce z hlediska pojmu profese.

Banksová (1995) poznamenává, $e sociáln" práce *asto b(vá definována jako
semiprofese, proto$e nenapl%uje v)echna kritéria profese. Tato problematika
je prozat"m p#edm'tem diskuse. Zastánci názoru, $e sociáln" práce nespl%uje
v)echna kritéria, která k profesi pat#", pou$"vaj" následuj"c" argumenty:

• sociáln" práce nedisponuje pevn(m teoretick(m základem;
• sociáln" pracovn"ci si nemohou d'lat nárok na monopoln" speciáln" doved&
nosti;
• ve spole*nosti obecn' vládne ambivalentn" postoj k autorit' sociáln"ch pra&
covn"k!.

Sociáln" práce nen" pova$ována za plnou profesi *áste*n' i proto, $e pat#" k tra&
di*n' $ensk(m zam'stnán"m, u kter(ch se p#edpokládá, $e k vykonáván" pé*e
o druhé nen" pot#eba disponovat speciáln"mi znalostmi a dovednostmi. Proto
má sociáln" práce ve spole*nosti ni$)" presti$.

Na druhé stran', kritika vedená z radikáln"ch pozic vn"má sociáln" pracov&
n"ky jako ty, kte#" vládnou i p#es ni$)" status a presti$ zna*nou moc". Kritici
vid" v sociáln"ch opat#en"ch prost#edek státn" kontroly lid". Historie sociáln"ho
státu je z tohoto hlediska histori" vzestupu profesionál!, kte#" „zneschop%uj""
své spoluob*any & stále v"ce kontroluj" $ivoty sv(ch spoluob*an! a zbavuj" je
schopnosti samostatného rozhodován". P#irozené poznán" a kompetence, ko&
munitn" a individuáln" aktivity a spoléhán" na sebe jsou nahrazeny legalizo&
van(m monopolem standardizovan(ch a státem definovan(ch lidsk(ch pot#eb
a na státu závislou klientelou (Illich, in Pierson, 1991).

Profesn" organizace je n'kter(mi autory pova$ována za exkluzivn" a sebe&
ochra%uj"c" skupinu, která se sna$" z"skat v(hradn" moc nad sv(m oborem,
a t"m zárove% i nad klienty.

Je t#eba dodat, $e n'kte#" autori se domn"vaj", $e jako podklad pro definici
profese nen" model ji$ d#"ve zalo$en(ch a uznan(ch obor! (léka#i, právn"ci)
vhodn(.

Etick$ kodex
Etické kodexy sociáln"ch pracovn"k! vydávaj" profesn" asociace. V +eské re&
publice vznikla Spole*nost sociáln"ch pracovn"k! v roce 1990 a etick( kodex
vydala v roce 1995. Mezinárodn" federace sociáln"ch pracovn"k! (International
Federation of Social Workers & IFSW) byla ustavena v roce 1956 v Mnichov'.
V sou*asné dob' mezinárodn' platná Deklarace etick(ch zásad, která byla
prijatá v roce 1994, vycház" z etického kodexu p#ijatého IFSW v roce 1976.
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Profesn" asociace vytvá#ej" a nadále podporuj" etick( kodex p#edev)"m z ná&
sleduj"c"ch d!vod! (Levy, 1993). Kodex:
• zabezpe*uje veden" a inspiraci sv(m *len!m, je pr!vodcem etické praxe;
• slou$" jako regulace v oblasti profesn"ho chován", chrán" klienty p#ed zneu&
$it"m ú#edn" moci a zanedbán"m pé*e;
• je podkladem pro posouzen" st"$nost" a kritériem pro hodnocen" aktuáln"
praxe z hlediska hodnot;
• zd!raz%uje status profese v komunit' a )ir)" spole*nosti;
• udr$uje identitu profese.
Podle Millersona (in Banks, 1995) závis" pot#eba kodexu na situaci, v n"$ se
sociáln" pracovn"k nacház". To je nejv"ce ovlivn'no:
• typem praxe — neinstitucionáln" a institucionáln" (v neinstitucionáln"ch so&
ciáln"ch slu$bách je v't)" pot#eba kodexu);
• pou$"vanou technikou & v't)" pot#eba kodexu je tam, kde se pou$"vá kom&
plexn" technika (kodex p#ipom"ná, $e je povinnost" zajistit tu nejlep)" mo$nou
slu$bu), a tam, kde se dá p#edpokládat, $e klient nebude rozum't práci odbor&
n"ka;
• povahou praxe & p#"m( a osobn" kontakt s jednotliv(mi klienty vy$aduje
existenci kodexu oproti kontaktu nep#"mému a se skupinou.

Obecn' se etické kodexy zpravidla v'nuj" následuj"c"m témat!m: respekto&
ván" jedine*né hodnoty a d!stojnosti ka$dé lidské bytosti, podpo#e sebeur*en"
klienta a podpo#e sociáln" spravedlnosti a profesn" integrity.

Etick& kodex sociáln!ch pracovn!k* +R (viz p#"loha) vyjad#uje respekt
ke klient!m a jejich sebeur*en" p#edev)"m t"m, $e stav" na hodnotách lidsk(ch
práv (bod 1.1), jedine*nosti *lov'ka (1.2), pot#eb' seberealizace klienta (1.3),
veden" klienta k vlastn" odpov'dnosti (2.1.1), hledán" mo$nost", jak klienta za&
pojit do #e)en" problému (2.1.1), apod. Podporu sociáln" spravedlnosti obsahuje
jednak bod 1.2 (respektován" jedine*nosti klienta bez ohledu na jeho charak&
teristiky i na to, jak p#isp"vá ke blahu spole*nosti), jednak *ást 2.5 & pravidla
etického chován" sociáln"ho pracovn"ka ve vztahu ke spole*nosti (zasazuje se
o zvy)ován" sociáln" spravedlnosti, upozor%uje na mo$nost spravedliv'j)"ho
rozd"len" spole*ensk(ch zdroj! a zaji)t'n" p#"stupu k t'mto zdroj!m apod.).
Téma profesn" integrity se nacház" v *ásti 2.4 & pravidla ve vztahu k povolán",
a 2.3 & ve vztahu ke koleg!m. Jedná se o závazek udr$ovat a zvy)ovat svou
odbornou úrove%, usilovat o osobn" r!st, spolupracovat s kolegy, a tak zvy)ovat
kvalitu slu$eb. V etickém kodexu jsou také vyjmenovány základn" problémové
okruhy s nab"dkou mo$nosti konzultace {Etick) kodex sociáln!ch pracovn!k(
+R, 1995).
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N'kte#" auto#i jsou skepti*t" ohledn' hodnoty etického kodexu. Kritika je
zalo$ena na následuj"c"ch bodech (Banks, 1995):
1. Kodex vede k profesn" exkluzi a elitá#stv".
2. Mnoho aspekt! sociáln" práce nen" mo$né vyjád#it soustavou pravidel nebo

povinnost" (kultivace n'kter(ch postoj!, empatie apod.).
3. Kodexy jsou exkluzivn" pro jednu profesi, zat"mco sociáln" práci stále *ast'ji

zaji).uj" multidisciplinárn" t(my.
4. Kodexy se zab(vaj" hlavn' vztahem mezi sociáln"m pracovn"kem a klientem

s t"m, $e sociáln" pracovn"k d'lá pro klienta to nejlep)" & ignoruj" tedy
ekonomick( tlak.

5. V kodexech se p#edpokládá hodnotov( konsenzus ve#ejnosti a profesionál!.
Je ov)em sporné, jestli takov( konsenzus skute*n' existuje.

Jak uvád'j" Robison a Reeser (2000), kodex obsahuje základn" hodnoty profese.
Dává se tak ve#ejnosti najevo, $e pro sociáln" pracovn"ky jsou etické implikace
p#i práci s t'mi, kter(m slou$", d!le$ité. Ve#ejnost, ale i zájemci o sociáln"
práci si tak oz#ejm" poslán" profese i to, jak pracovn"ci chápou sami sebe. Co
v)ak v kodexu nenajdou, je veden" ve specifick(ch problematick(ch situac"ch,
kde se detaily li)" p#"pad od p#"padu. Kodex nem!$e b(t p#esnou kucha#kou,
podle n"$ by sociáln" pracovn"k bezmy)lenkovit' jednal & nem'l by pak prostor
pro vlastn" úsudek a rozhodován" a etická dimenze by se z jeho jednán" nutn'
vytratila.

2.7 Etick) kodex a byrokratická organizace
Jak dalece mohou sociáln" pracovn"ci skute*n' vyu$"t etick( kodex v ka$do&
denn" praxi?

Sociáln" pracovn"ci *asto pracuj" v byrokratické organizaci, z jej"$ povahy
vypl(vá nap't" mezi ideálem profesn" autonomie a realitou hierarchick(ch
struktur, kter(m vládnou pravidla. To znamená, $e se etick( kodex, o n'm$
se p#edpokládá, $e jej budou sociáln" pracovn"ci aplikovat podle vlastn" profe&
sionáln" úvahy, m!$e dostat do konfliktu s jasn' definovan(mi organiza*n"mi
pravidly.

Mintzberg (in Banks, 1995) rozli)uje tzv. mechanickou a profesn" byrokra&
cii. U mechanického typu byrokracie je základem autorita hierarchického
typu. Hlavn"mi rysy jsou: d!raz na pravidla, rutinizace pracovn"ch aktivit, p#i&
d'lován" pracovn" role podle technické kvalifikace a jasn' ohrani*ené oblasti
ú#edn" pravomoci. Dal)"mi znaky jsou: stanoven" ú#edn" hierarchie a instan*&
n"ho postupu, p#esné odd'len" ú#edn" sféry od soukromé, odpov"daj"c" odborné
vzd'lán", v'cná neosobn" oddanost slu$b', systematická kontrola a discipl"na,
v(b'r a postup na vy))" m"sta na základ' kvalifikace, dosahovan(ch v(sledk!
a slu$ebn"ho v'ku (Wilensky, Lebeaux, 1965).
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Naproti tomu profesn! byrokracie umo$%uje, aby se zam'stnanci v tzv.
prvn" linii ú*astnili rozhodován". Hierarchie je men)", standardizace nebo kva&
lita v(stup! nen" #"zena a kontrolována p#"m(m dohledem, ale skrze profesn"
standardy, které jsou regulovány tlakem ze strany jin(ch pracovn"k!, profes&
n"ch organizac" a p#"jemc! slu$by. Jednotliv" zam'stnanci maj" )irokou auto&
nomii. P#"kladem m!$e b(t práce na univerzitách.

Model profesionáln" byrokracie má bl"zko k synergickému modelu organi&
zace práce. Je pro n'j typické, $e zam'stnanci nemaj" tendenci zbavovat se
odpov'dnosti za c"le organizace, proto$e je sami vytvá#ej". Kulturu práce si
vyjas%uj" b'hem otev#ené komunikace, jej"$ základn" podm"nkou je vzájemná
d!v'ra. Organizace, ve které se pracovn"ci ztoto$nili s hodnotami a c"li, nepo&
t#ebuje ke své *innosti do detail! vypracovaná pravidla. Synergicky organizo&
vaná skupina se op"rá o iniciativu, tvo#ivost a inova*n" schopnosti lid". Doká$e
pru$n' reagovat na ne*ekan( problém, neum" v)ak rychle a bez t'$kost" m'&
nit c"le.

Oproti tomu byrokracie mechanického typu nen" schopná flexibiln' reago&
vat na problém, jeho$ #e)en" nemá nikdo p#edem stanoveno v rámci sv(ch
kompetenc". M'nit c"le, které etablované autority p#ijmou, je v)ak schopná
rychle (Gregor, 1993).

Sociáln" pracovn"ci zam'stnan" v „mechanick(ch" byrokratick(ch organiza&
c"ch maj" men)" mo$nost profesn" autonomie ne$ jejich kolegové, kte#" pracuj"
v men)"ch nezávisl(ch, prip. nestátn"ch organizac"ch. Maj" také k dispozici
men)" prostor pro udr$en" etického kodexu jako primárn"ho závazku profese.

Toren (in Banks, 1995) uvád", $e i v hierarchické organizaci se setkán" sociál&
n"ho pracovn"ka a klienta v't)inou neú*astn" nikdo jin( (s v(jimkou sociáln"ho
pracovn"ka na stejné úrovni v hierarchii). To umo$%uje sociáln"mu pracovn"&
kovi dostate*n' velkou autonomii v kontaktu s klientem. Jiné aspekty profese
jsou daleko v"ce sledovány, #"zeny a podrobeny princip!m mechanické byro&
kracie (nap#. distribuce zdroj! a slu$eb). To se odrá$" také v tom, $e v't)ina
kodex! se v"ce zab(vá t"m, jak by sociáln" pracovn"k m'l jednat s klientem, ne$
t"m, jak by m'l rozd'lovat zdroje. V praxi jsou to v)ak v't)inou práv' pravidla
zam'stnavatele , která ur*uj", kdo je pova$ovan( za klienta, a která zaji).uj"
pracovn" kontext. Uvnit# tohoto kontextu má sociáln" pracovn"k svobodu, která
je ov)em limitována.

2.8 Role sociálního pracovníka
a zp*soby p!ístupu k praxi

Povinnosti k profesi a zam'stnavateli na sebe berou lidé tehdy, kdy$ se roz&
hodnou stát se sociáln"mi pracovn"ky. Ostatn" pak od nich mohou legitimn'
o*ekávat, $e budou své povinnosti plnit.

Sociáln" pracovn"k se pohybuje v rámci práv a povinnost" definovan(ch
právn"m systémem, zam'stnavatelem a profesn"mi standardy. Institucionáln"
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rámec je d!le$it(, proto$e sociáln" pracovn"k zasahuje do $ivota klient! a je
pot#eba, aby jeho právo zasahovat bylo legitimn". Odhaluje také detaily ze
$ivota klient! & proto jsou d!le$itá pravidla, která zaji).uj" klient!m ochranu.

Defenzivní a reflexivní praxe

V ideáln"m p#"pad' se práva a povinnosti, která pat#" k roli sociáln"ho pra&
covn"ka, vzájemn' dopl%uj". V praxi v)ak mnohdy docház" k jejich konfliktu
a potom je t#eba dát n'*emu p#ednost. V této souvislosti se *asto zmi%uje
rozd"l mezi defenzivn" a reflexivn" prax" (Howe, 1991; Banks, 1995):

Defenzivní praxe

Pro defenzivn! praxi je charakteristické, $e sociáln" pracovn"k jedná podle
p#edpis! a pln" své povinnosti definované zam'stnavatelem a zákonem. Nikdo
jej nem!$e oso*it, pokud splnil p#edepsan( postup. Postupy ho tedy na jedné
stran' omezuj", na druhé stran' chrán" p#ed vlastn" odpov'dnost". K takové&
muto jednán" docház" *asto tam, kde se preferuje tzv. mana$erská strategie,
která minimalizuje spolupráci mezi skupinami. V)ude, kde je to mo$né, jsou
zavedená pravidla pro práci. Pracovn"ci pak v'd", na základ' *eho maj" hod&
notit situaci a jaké zdroje maj" k dispozici, aby dosáhli dan(ch c"l!. V p#"pad'
sociáln"ch pracovn"k! se jednán" #"d" manuály, p#"stupem k ur*it(m zdroj!m
a mana$ersk(mi p#"kazy. Pracovn"ci tedy nemusej" pova$ovat nové situace za
unikátn" a neznámé. Problémy klient!, které s sebou nesou nejistotu a jsou
vzájemn' propojené a komplexn", mana$e#i ignoruj", nebo filtruj" podle toho,
jestli jsou relevantn" vzhledem k c"l!m organizace. Klienti jsou p#etvá#eni tak,
aby vyhovovali praktikám organizace, m"sto aby organizace byla p#etvá#ena
tak, aby byla schopna reagovat na pot#eby jednotliv(ch klient!. Banksová
upozor%uje na to, $e v Británii zastává sociáln" pracovn"k stále *ast'ji roli
hodnotitele, inspektora, sb'ra*e d!kaz! a mana$era rozpo*tu. Jeho povinnosti
jsou popsané do detailu a to *asto vede práv' k defenzivn" praxi.

Reflexivní praxe

Naproti tomu sociáln" pracovn"k, kter( je schopen reflektovat praxi, doká$e
nejen identifikovat etická dilemata, ale i to, jak vznikaj" (nap#. nerovnováha
moci, kontradikce sociáln"ho státu). Je si jist'j)" sv(mi osobn"mi hodnotami,
hodnotami profese i t"m, jak je projevovat v praxi. Sna$" se o integraci znalost",
hodnot a dovednost" a jejich vyu$"ván" v praxi. Je schopen se vyrovnat s nejis&
totou, která sociáln" práci prováz", a je p#ipraven nést riziko. Uv'domuje si, $e
profesn" hodnoty, osobn" hodnoty a hodnoty zam'stnavatele mohou b(t v kon&
fliktu. Takov(to sociáln" pracovn"k je autonomn" osobnost", která je schopna
nést moráln" odpov'dnost za své rozhodnut".
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Typologie p!ístup# k praxi
Sociáln" pracovn"k by m'l b(t p#edev)"m profesionálem schopn(m reflexe a
z této pozice by m'l posuzovat ostatn" povinnosti. V$dy by v)ak m'l dokázat
své jednán" ve#ejn' obhájit.

Banksová (1995, 1998) definovala z hlediska zp*sob* p#!stup* k praxi
*ty#i typy, které se v realit' prol"naj":
• Anga)ovan& sociáln! pracovn!k (committed) & chápe svou práci jako
zp!sob, j"m$ uplat%uje osobn" moráln" hodnoty. S klienty jedná jako se spolu$i&
j"c"mi lidsk(mi bytostmi, které vn"má empaticky a s respektem. Vycház" z toho,
$e sociáln" pracovn"k by m'l opravdov' pe*ovat o své klienty a jednat s nimi
jako s p#áteli. Sám sebe chápe p#edev)"m jako osobu a a$ potom jako sociáln"ho
pracovn"ka (pou$"vá stejné etické principy na situace v osobn"m $ivot' i na ty,
které vzniknou v rámci sociáln" práce). V kontextu sou*asné praxe je tento p#"&
stup problematizován t"m, $e by sociáln" pracovn"k mohl b(t jednak obvin'n
ze stran'n" n'kter(m klient!m (proto$e je v tomto rámci obt"$né poskytnout
stejnou pé*i v)em), jednak m!$e doj"t k vytvo#en" osobn"ho vztahu s klientem
(mo$nost zneu$it" ze strany sociáln"ho pracovn"ka i klienta), anebo k vyho#en".
Proto je d!le$ité, aby se sociáln" pracovn"k pohyboval v institucionáln"m rámci
práv a povinnost".
• Radikáln! sociáln! pracovn!k — s p#edchoz"m má spole*né to, $e vkládá
osobn" hodnoty do praxe. Ned'lá to v)ak proto, aby poskytl jednotlivému klien&
tovi bezpodm"ne*nou pé*i, ale jde mu primárn' o zm'nu t'ch zákon!, oblast" so&
ciáln" politiky a praxe, které pova$uje za nespravedlivé. Jde tedy sp")e o otázku
politické ideologie a o práci v zájmu sociáln" zm'ny.
• Byrokratick& sociáln! pracovn!k & v tomto modelu se doporu*uje od&
d'len" osobn"ch hodnot, profesn"ch hodnot a hodnot zam'stnavatele. C"lem
sociáln" práce je manipulace s lidmi v zájmu jejich zm'ny. K roli sociáln"ho
pracovn"ka pat#" i to, $e vytvá#" iluzi osobn" pé*e o klienta. Na druhé stran'
zase v ur*it(ch p#"padech mus" p!sobit i jako p#"sn( „normalizátor" klienta.
Rozd'len" osobn"ho a profesn"ho je nutné proto, aby se sociáln" pracovn"ci ne&
c"tili vinni t"m, $e s lidmi manipuluj" a $e u$"vaj" vztah zp!sobem, kter( by
v osobn"m $ivot' nepova$ovali za *estn(.
• Profesionáln! pracovn!k & sociáln" pracovn"k je autonomn"m profesioná&
lem, kter( je vzd'lan( v oboru, je veden etick(m kodexem a jeho identitu tvo#"
p#edev)"m *lenstv" v profesi. Prioritou jsou práva a zájem klient!. D!le$it( je
individuáln" vztah s klientem, kterého sociáln" pracovn"k chápe jako aktivn"ho
spolupracovn"ka. Profesionáln" model je zalo$en( na tom, $e je t#eba vyvá$it
moc mezi sociáln"m pracovn"kem a klientem, a to upevn'n"m práv klient!. To
se d'je t"m, $e se umo$n" participace klient! na rozhodován" a slu$by se ote&
v#ou vlivu klient!. D!le$itou roli ve zm'n' organiza*n" kultury hraje i mo$nost
klienta st'$ovat si. Klient tak dostane v kontextu profesionáln"ch vztah! v't)"
moc. D!raz je v)ak kladen na sociáln"ho pracovn"ka, kter( klientovi tuto moc
dává. Klient má tedy v"ce moci, ale taje pod kontrolou sociáln"ho pracovn"ka.
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Tab. 2.3 Modely zp#sob# praxe v sociální práci (podle Banksové, 1995)

pojetí sociálního
pracovníka

zdroj moci

pojetí u+ivatele
slu+by

na co se klade
d*raz

#ím se sociální
pracovník !ídí

základní principy

vhodná
organizace

Profesionální

profesionál

profesionální
expertizy

kljent

individuální vztah
mezi sociálním
pracovníkem
a klientem

profesní etick$
kodex

právo klienta na
sebeur+ení,
akceptace,
d#v&ra atd.

tam, kde je
vysok$ stupe,
autonomie
(nap!. soukromá
praxe)

Byrokratick)

ú!edník/technik

role v organizaci

konzument pé+e
(vybírá si
z p!edlo(en$ch
mo(ností)

slu(ební opat!ení
(postupy)

pravidla
zam&stnavatele

povinnost
organizace
spravedliv&
distribuovat zdroje
a podporovat
ve!ejné blaho

byrokratická
organizace

Anga+ovan)

rovnocenn$
partner

kompetence
jednat v dané
situaci

rovnocenn$
partner

individuální
zmocn&ní

osobní
p!esv&d+ení

empatie,
opravdovost,
ryzost úmysl#

nezávislá
nezisková
organizace,
svépomocná
skupina

Radikální

rovnocenn$
partner

kompetence
jednat v dané
situaci

rovnocenn$
partner

spole+enská
zm&na

ideologie

r#st uv&dom&ní,
kolektivní akce

nezávislá
nezisková
organizace,
svépomocná
skupina,
nátlaková skupina

V)echny tyto proudy jsou v literatu#e evidentn". Osoba s vlastn"m moráln"m
kodexem na sebe bere roli profesionála s profesn"m etick(m kodexem, kter(
p#ijme práci sociáln"ho pracovn"ka v ur*ité organizaci se specifick(mi odpo&
v'dnostmi a povinnostmi. To je dále ovlivn'no a vymezeno spole*ensk(mi nor&
mami, ve#ejn(m m"n'n"m a zákony. Etick( kodex obsahuje v)echny prvky, ale
klade d!raz na profesionáln" model s p#"m's" povinnost" vzhledem k zam'st&
navateli a sociáln" zm'n'.

2.9 Záv'r
Znalost etick(ch teori" a hodnotové báze sociáln" práce, v*etn' etického kodexu,
pomáhá sociáln"mu pracovn"kovi v situaci, kdy má #e)it etick( problém nebo
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dilema. Zárove% také p#isp"vá k identifikaci s oborem a k v't)" jistot' p#i
provád'n" sociáln" práce.

Reamer (1995) doporu*uje sociáln"m pracovn"k!m, aby p#i #e(en! etick&ch
dilemat dodr$ovali následuj"c" postup:

Nejd#"ve je nutné etické dilema identifikovat, v*etn' hodnot a povinnost",
které jsou v konfliktu. Potom je vhodné zamyslet se nad t"m, kter(ch jed&
notlivc!, skupin i organizac" se #e)en" dilematu n'jak(m zp!sobem dotkne.
Následuje d!kladná rozvaha v)ech mo$n(ch zp!sob! jednán", v*etn' prav&
d'podobn(ch efekt! (kladn(ch i záporn(ch) pro zú*astn'né a spole*nost jako
celek. Je t#eba zvá$it pro a proti u ka$dého zp!sobu jednán". P#i tom se berou
v úvahu etické teorie a principy (nap#. deontologická a utilitaristická teorie,
etika ú*asti) a etická doporu*en", která jsou na nich zalo$ená, etick( kodex
a právn" normy, metody sociáln" práce a osobn" hodnoty sociáln"ho pracovn"ka
(nábo$enské, kulturn" a etnické hodnoty a politická ideologie). P#"nosem je
i konzultace se spolupracovn"ky a p#i supervizi. Na základ' tohoto postupu je
obvykle mo$né dilema #e)it, ka$dopádn' se doporu*uje postup zdokumentovat
a #e)en" zhodnotit.

V této kapitole jsme velmi stru*n' pro)li základn" oblasti, které pat#" do
profesn" etiky sociáln"ch pracovn"k!. Pro úsp')né „loven" ryby" je v)ak t#eba
vyu$"t i dal)" literatury.
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Kapitola 3

Nároky sociální práce
a syndrom vyho!ení

Old"ich Matou#ek, Pavel Hartl

V pr!b'hu *asu se upevnilo p#esv'd*en", $e za vhodn(ch okolnost" jsou n'které
profese schopny pomáhat druh(m lidem p#i zvládán" úkol!, které p#ed n'
$ivot klade (Frank, 1973). Toto p#esv'd*en" bylo posléze institucionalizováno
v mnoha pomáhaj!c!ch profes!ch.

Od sociáln"ch pracovn"k!, psychiatr!, psycholog!, man$elsk(ch poradc!
apod. se o*ekává, $e jsou schopni pomáhat lidem zvládat jejich sociáln" a emo*n"
problémy. Tento typ zam'#ené pomoci b(vá ozna*ován jako pomáhán! na
prvn!m stupni.

Krom' nich dnes existuje sbor profesionál! *asto jednaj"c"ch s klienty, kte#"
se nalézaj" v nesnáz"ch nebo pro$"vaj" krizi. Jsou to nejen duchovn", ale také
léka#i nejr!zn'j)"ho zam'#en", zdravotn" sestry, u*itelé a lekto#i, konzultanti,
policisté, proba*n" ú#edn"ci a mnoho dal)"ch. Jsou specialisty ve sv(ch pro&
fes"ch, ale po*"tá se u nich rovn'$ s t"m, $e budou sv(m klient!m pomáhat
zvládat sociáln" a emocionáln" rozm'ry jejich problémov(ch situac". Ti nejlep)"
pomáhaj" klient!m zvládat problémy a krize holistick&, tedy jako celek. Na&
p#"klad léka#i lé*"c" chorobu sv(ch klient! jim sou*asn' pomáhaj" zvládnout
strach p#ed bolestiv(m vy)et#en"m a pr!b'hem choroby. U*itelé nejen u*", ale
dbaj" i o emocionáln" a sociáln" rozvoj sv(ch $ák! a pomáhaj" jim zvládat v'kové
úkoly a krize. Tento typ pomoci b(vá ozna*ován jako pomáhán! na druhém
stupni.

E. L. Cowen (1982) je p#esv'd*en, $e existuj" je)t' pomáhaj"c" na t#et"m stupni. K nim pat#"
takové profese, jako jsou mana$e#i, vedouc" na nejr!zn'j)"ch úrovn"ch, dokonce holi*i a ka&
de#n"ci, barmani apod. Mnoz" z nich c"t", $e maj" i roli interpersonáln"ch poradc! a )kolen(ch
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pomocn"k!. Také oni se *asto setkávaj" s lidmi v nesnáz"ch *i v krizi. Mohou pozorn' naslou&
chat jejich vypráv'n", vyjád#it jim podporu, dát jim radu a celkov' jim, s v't)" nebo men)"
uvá$livost", pomáhat zvládnout problém. Pomáhaj"c" na t#et"m stupni jsou *asto hrd" na to,
kdy$ takové slu$by poskytnou. V roli pomáhaj!c!ho na %tvrtém stupni se nacház" ka$d(,
kdo se sna$" pomoci p#"buznému, p#"teli, známému nebo i neznámé osob' #e)it n'jak( problém.

Pro pracovn"ka pomáhaj"c" profese je nezbytné, aby m'l #adu p#edpoklad!
a dovednost", z nich$ n'které v následuj"c"m textu stru*n' charakterizujeme.
Zárove% jsou lidé v t'chto povolán"ch vystaveni ve zv()ené m"#e ur*it(m rizi&
k!m. K nejzáva$n'j)"m z nich pat#" syndrom vyho#en", kterému bude v'nována
druhá *ást této kapitoly. Kone*n' se m!$eme domn"vat, $e pomáhaj"c" profese
vyhledávaj" *ast'ji lidé s ur*it(mi rizikov(mi osobnostn"mi dispozicemi & v zá&
v'ru kapitoly proto pop")eme tzv. syndrom pomáhaj"c"ho.

3.1 Obecné p!edpoklady a dovednosti
pracovníka pomáhající profese

Zdatnost a inteligence

Ameri*t" auto#i vycházej" z toho, $e pomáhat druh(m je t'$ká a vysiluj"c" práce,
proto na prvn" m"sto kladou fyzickou zdatnost. P#edpokládaj", $e *lov'k, kter(
chce pomáhat druh(m, respektuje svoje t'lo, a proto pracuje v jeho prosp'ch,
a ne proti n'mu. Znamená to, $e si udr$uje fyzickou kondici cvi*en"m a správ&
nou stravou, proto$e t'lo je prvotn"m zdrojem energie.

P#edpokládá se dobrá inteligence, touha stále obohacovat své znalosti, se&
znamovat se s nov(mi teoriemi a praktick(mi technikami, *"st odbornou li&
teraturu, v(sledky své práce shrnovat do vlastn"ho v(zkumu, kter( ukazuje
dosahované v(sledky. P#edpokládá se také emo*n" a sociáln" inteligence, resp.
socioemo*n" dovednosti na vysoké úrovni, které by se m'ly stát p#irozenou
slo$kou osobnosti.

P!ita(livost

P#ita$livost vypl(vá nejen z fyzického vzhledu, ale i z toho, jak dalece klient
vn"má ur*itou názorovou p#"buznost, my)lenkovou slu*itelnost, prip. i citov(
p#"klon k pracovn"kovi. Pracovn"k se tedy pro klienta m!$e stát p#ita$liv(m
nejen pro sv!j fyzick( vzhled a pro to, jak se obléká a chová, ale i pro odbornost
a pro pov'st, které se t')", a kone*n' i kv!li tomu, jak jedná s klienty. Jde&li
nap#. o alkoholismus a pracovn"k je abstinuj"c" alkoholik, potom m!$e b(t ve
h#e bezpo*et spole*n(ch pro$itk! a situac". Jindy m!$e j"t o v'kovou p#"buz&
nost, nebo naopak vztah mlad)"ho ke star)"mu, zralej)"mu. V(sledkem m!$e
b(t spontánn" náklonnost k pracovn"kovi.
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D#v&ryhodnos t

S. R. Strong (1968) uvád", $e d!v'ryhodnost se skládá z toho, jak klient vn"má
pracovn"k!v smysl pro *estnost, jeho sociáln" roli, srde*nost a otev#enost i n"z&
kou motivaci pro osobn" prosp'ch. M!$eme se pokusit vymezit, které slo$ky
p#isp"vaj" k d!v'ryhodnosti pracovn"ka:

• diskrétnost & to, co #eknu sociáln"mu pracovn"kovi, se nedostane k dal)"m
lidem;
• spolehlivost & mohu v'#it tomu, co mi pracovn"k #"ká;
• vyu$"ván" moci & kdy$ se pracovn"kovi sv'#"m, bude se mi v'novat;
• porozum'n" & kdy$ budu o sob' vypráv't, bude se m' pracovn"k sna$it
pochopit.
Zdroje d!v'ryhodnosti jsou podobné jako u p#ita$livosti. Pat#" sem fyzick(
vzhled: m!$e b(t nap#. t'$ké d!v'#ovat n'komu, kdo je nedbale oble*en(, neu&
praven(. Dal)"m zdrojem je pov'st & nap#. jeho klienti #"kaj", $e nikdy nevypráv"
o sv(ch p#"padech; nebo role & mohu mu v'#it, v$dy. je to sociáln" pracovn"k;
a kone*n' pracovn"kovo sou*asné chován".

Komunika+ní dovednosti

Komunika*n" dovednosti jsou pro sociáln"ho pracovn"ka nezbytné v ka$dé
etap' jeho práce. Tyto dovednosti samy o sob' neposkytuj" klientovi pomoc,
jsou v)ak základn"m prost#edkem pro to, aby pracovn"k mohl navázat vztah
s klientem (nebo jeho okol"m) a za*"t s #e)en"m jeho problému.

Ke *ty#em základn"m dovednostem v této oblasti G. Egan (1986) po*"tá:

• fyzickou p#"tomnost & *asto pracovn"k ú*eln' pomáhá klientovi u$ jen t"m,
$e se s n"m setkává, fyzicky i psychologicky;
• naslouchán" & p#edstavuje schopnost p#ij"mat a rozum't signál!m, které
klient vys"lá, a. ji$ jde o signály verbáln", neverbáln", vyjád#ené otev#en', nebo
skryt';
• empatii & p#edstavuje vhled do sv'ta klienta, vc"t'n" se do jeho uva$ován"
a pocit!, do jeho problém!; p#edstavuje schopnost reagovat na jeho chován"
s pochopen"m;
• anal(zu klientov(ch pro$itk! & schopnost nalézt, vyjád#it a popsat klien&
tovy zá$itky, chován" a pocity, co$ v)e umo$%uje b'hem zvládán" klientov(ch
problém! pracovat konstruktivn'.

Pracovn"k se projevuje prost#ednictv"m toho, co #"ká a co d'lá. Dobr( pracovn"k
je v souladu s t"m, co #"ká, i s t"m, jak se projevuje neverbáln', ani$ by o tom
musel p#"li) p#em()let.

Zú%astn'n é naslouchán!. C"lem naslouchán" je porozum't. Pokud nap#.
pracovn"k p#i poradenském rozhovoru sd'luje klientovi to, $e rozum" a chápe
jeho vypráv'n", u$ jen t"m mu pomáhá lépe pochopit sebe samého a nau*it se
jednat ú*eln'ji.
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Um'n" naslouchat se skládá ze t#" *ást":
• schopnost pozorovat a *"st klientovo neverbáln" chován": jak sed", jak( má
v(raz obli*eje, jaké d'lá pohyby, jakou pou$"vá barvu hlasu apod.;
• um't naslouchat a chápat verbáln" sd'len" klienta;
• sledovat ve)keré projevy klienta, nejen nap#. p#i poradenském rozhovoru,
ale i v jeho ka$dodenn"m $ivot'.
Empatie. Empatie je forma lidské komunikace, která zahrnuje jak naslou&
chán" a porozum'n", tak sd'lován" porozum'n" klientovi. Empatie, která z!&
stává neprojevena, uzav#ena v mysli pracovn"ka, klientovi neprosp"vá. Pra&
covn"k m!$e t'$ko porozum't klientovu sv'tu, pokud se s n"m nedostane do
styku. Proto se empatie zam'#uje na ten druh fyzické p#"tomnosti, pozorován"
a naslouchán" klientovi, kter( je nutn( k pochopen" klientova sv'ta. Stru*n'
#e*eno, empatie je v prvn" #ad' ur*it(m druhem lidského kontaktu (Egan,
1986).

M. Mayeroff (1971) #"ká, $e pé*e o druhého mus" zahrnovat porozum'n"
jeho sv'tu, jako kdyby v n'm pracovn"k sám byl. Mus" b(t schopen vid't,
jako kdyby v n'm byl, tj. o*ima klienta, zjistit, jak tento sv't vypadá a jak
ho klient vn"má. C. R. Rogers (1980) definuje základn" empatii jako prost#edek
ke vstupu do soukromého sv'ta druhého a schopnost c"tit se v n'm dokonale
doma. Znamená to b(t v ka$dém okam$iku citliv( v!*i zm'nám odehrávaj"c"m
se v druhé osob', a. ji$ jde o strach, zlost, n'$nost, zmatek nebo cokoli jiného,
co druh( práv' pro$"vá.

Vy((! úrove" empatie jde o n'co hloub'ji. Znamená, $e se pracovn"k ji$
dostal dále a je schopen celkem jasn' chápat zá$itky klienta, p#esto$e je pln'
nechápe klient sám. Podle C. R. Rogerse jde o takové vnit#n" pochody, které
si klient jen z#"dka uv'domuje. Je d!le$ité p#ipomenout, $e hlub)" empatické
naslouchán" se t(ká toho, co klient práv' #"ká nebo vyjad#uje, a to jakkoli
zmaten', ale net(ká se interpretac" toho, co klient #"ká. Tento druh empatie je
d!le$it( proto, $e umo$%uje odhalovat zdroje hlubinn(ch pocit! klienta, jich$
si sám nen" v'dom.

V obecné rovin' lze #"ci, $e empatie p#edstavuje schopnost vc"tit se do po&
cit! a jednán" druhé osoby; je sou*ást" emo%n! inteligence. V )ir)"m pojet"
pak jde o um'n" jedince dovedn' zacházet s emocemi, vci.ovat se do situace
druhé osoby, emocionáln' se ztoto$%ovat s jej"m vid'n"m, c"t'n"m, chápán"m,
schopnost *"st i neslovn" projevy druhého, chápat, o co usiluje, *emu se chce
vyhnout, co pe*liv' skr(vá. Empatie souvis" se schopnost" naslouchat i vn"mat
neverbáln" komunikaci. Souvis" pravd'podobn' s neurofyziologick(mi mecha&
nismy, proto$e p#i ur*itém naru)en" mozku posti$en" neum'j" rozli)it citov(
v(raz lidského hlasu, pojmenovat své vlastn" emoce apod.

Empatie se vyv"j" od nejútlej)"ho v'ku a p#es v(razné rozd"ly mezi d'tmi
ji lze i v dosp'losti c"len' rozv"jet tréninkem. Je vedle opravdovosti a v#elosti
jednou z nejd!le$it'j)"ch podm"nek úsp')né práce s klientem. Ukazuje se, $e
kdo rozum" sám sob', rozum" lépe i druh(m. (Hartl, Hartlová, 2000)
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3.2 Syndrom vyho!ení
Syndrom vyho#en" je soubor typick(ch p#"znak! vznikaj"c"ch u pracovn"k! po&
máhaj"c"ch profes" v d!sledku nezvládnutého pracovn"ho stresu. Pracovn"kem
zde m"n"me jak profesionála, tak dobrovoln"ka. Krátké pojednán" o tomto syn&
dromu pokládáme za nutné, proto$e je na subjektivn" úrovni p#evládaj"c" p#"*i&
nou toho, $e pracovn"k sociáln"ch slu$eb svou roli nezvládá nebo sociáln" práci
opou)t". Ten, kdo organizuje sociáln" práci, by m'l u$"vat metodické postupy
tak, aby pravd'podobnost v(voje syndromu vyho#en" minimalizoval. Syndrom
vyho#en" je v$dy v(slednic" interakce podm"nek k práci vytvo#en(ch organi&
zac", pro ni$ profesionál nebo dobrovoln"k pracuje, a subjektivn"ch o*ekáván"
pracovn"ka.

Syndrom vyho#en" nevyhnuteln' pat#" k pomáhaj"c"m profes"m, prakticky
ka$d( pracovn"k po ur*ité dob' má n'které jeho projevy. Nespecifickou, obecnou
p#"*inou jeho vzniku jsou zvlá)tn" nároky, je$ na pracovn"ka klade intenzivn"
kontakt s lidmi vyu$"vaj"c"mi sociáln" slu$by. P#i b'$ném, neprofesionáln"m po&
máhán" mezi lidmi m"vá jeden pomáhaj"c" na starosti obvykle jednoho *lov'ka
v t"sni a má mo$nost kontakt s n"m regulovat. Profesionáln" sociáln" práce
p#iná)" pracovn"k!m nep#etr$it( kontakt se skupinami lid", jejich$ pot#eby
jsou akcentované, psychika je v nerovnováze a jejich p#edstava o p#im'#ené
pomoci nen" v$dy realistická. Této zát'$i jsou v n'kter(ch p#"padech vysta&
veni i dobrovoln"ci. Dlouhodob( kontakt s hendikepovan(mi lidmi vy$aduje ze
strany pracovn"ka vysokou m"ru nezdolnosti a schopnost pr!b'$n' a efektivn'
se vyrovnávat s pracovn"m stresem, ze strany organizace vy$aduje zaji)t'n"
podm"nek minimalizuj"c"ch popsan( specifick( stres.

Nejnáro*n'j)" práce je práce s klienty, kte#" jsou v ur*itém za#"zen" nedobro&
voln' (v'zen", v(chovné ústavy, n'která odd'len" psychiatrick(ch lé*eben) nebo
nejsou pro ú*ast v ur*itém programu dostate*n' motivováni, p#esto do n'j byli
za#azeni a p#ij"maj" jej zcela pasivn', s klienty velmi vá$n' posti$en(mi (ze&
jména maj"&li kombinovaná posti$en", vrozen( velk( deficit rozumov(ch schop&
nost", demenci) nebo um"raj"c"mi, a. u$ v domác"m prost#ed", *i v instituci
(v nemocnici, v hospici, v domov' d!chodc!), nebo s klienty, jejich$ chován" je
velmi vzdáleno sociáln" norm' (osoby trp"c" akutn" psychózou, sexuáln" deviac"
se zam'#en"m na d'ti) nebo se chovaj" agresivn', jsou k personálu hyperkriti*t"
nebo se sna$" zneu$"vat sociáln" slu$by.

V"ce ne$ v jin(ch profes"ch je sociáln" pracovn"k anga$ován ve své pracovn"
*innosti svou osobnost". U ka$dého sociáln"ho pracovn"ka je ve h#e sm's velmi
osobn"ch motiv! sahaj"c" od nábo$enského sv'tonázoru a$ po neuv'domovanou
snahu lé*it si vlastn" psychická traumata (viz pasá$ o syndromu pomáhaj"c"ho).
Od práce tedy pracovn"ci sociáln"ch slu$eb logicky *ekaj" v"c, ne$ kdyby p's&
tovali zeleninu *i opravovali auta. Dosáhnout pocitu uspokojen! je pro n'
z d!vod! práv' uveden(ch obt"$n'j)" ne$ v jin(ch profes"ch.
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Projevy syndromu vyho!ení
Syndrom vyho#en" definujeme zm'nou v chován" pracovn"ka. Pokud se n'kdo
ke klient!m od za*átku své pracovn" dráhy chová tak, jako se chovaj" pracovn"ci
trp"c" syndromem vyho#en", nejde u n'j o reakci na pracovn" stres, ale o stál(
postoj.

Syndrom vyho#en" m!$e vzniknout pom'rn' rychle od doby nástupu pra&
covn"k! do zam'stnán"; u disponovan(ch jedinc! vystaven(ch nep#"zniv(m
podm"nkám ji$ za n'kolik t(dn! a$ m's"c!. U n'kter(ch osob jeho vznik p#ed&
cház" obdob" vysokého pracovn"ho nasazen", b'hem n'ho$ se pracovn"k sna$"
dosáhnout nejlep)"ho p#edstavitelného v(sledku, tj. sna$" se práci vykonávat
co nejkompetentn'ji.

Typick(mi projevy syndromu vyho#en" jsou:

• neanga$ovan( vztah ke klient!m, snaha vyh(bat se intenzivn"m a del)"m
kontakt!m s nimi, prip. konflikty s nimi; klient se v o*"ch pracovn"ka m'n"
v „p#"pad", nebo dokonce jen v „p#"znak";
• lp'n" na standardn"ch a zaveden(ch postupech, ztráta citlivosti pro pot#eby
klient!, ztráta schopnosti tvo#iv' p#istupovat k práci;
• práci je v'nováno nutné minimum energie, pracovn"k se v(razn' v"c ne$
v práci anga$uje v mimopracovn"ch aktivitách;
• preference administrativn"ch *innost" a *innost" sm'#uj"c"ch ven z vlastn"
instituce p#ed *innostmi, je$ vy$aduj" kontakt s klienty;
• d!raz na pracovn" pozici, na slu$ebn" postup, na formáln" pravomoci, na
mzdu, na jiné v(hody plynouc" ze zam'stnán";
• v úvahách o ú*innosti slu$by, prip. i o budoucnosti klient! p#evládá skepse;
• *asté pracovn" neschopnosti, $ádosti o neplacené volno, n'kdy i t'hotenstv";
• omezován" komunikace s kolegy, n'kdy i konflikty s nimi;
• pocity depersonalizace, vy*erpán";
• v ojedin'l(ch p#"padech i zneu$"ván" klient!.

Proces v(voje syndromu vyho#en" m!$e m"t povahu lineárn"ho stup%ován"
práv' uveden(ch p#"znak!, které prip. kon*" opu)t'n"m stresuj"c"ho zam'st&
nán". Nebo se syndrom vyho#en" m!$e vyv"jet v cyklech, b'hem nich$ pracovn"k
n'kdy nacház" #e)en" sv(ch t'$kost", a posléze se zase propadá do obranné pa&
sivity.

Obecn' plat", $e v pomáhaj"c"ch profes"ch je obt"$né definovat $ádouc" v(sle&
dek práce a kritéria úsp')nosti pracovn"ka. Ka$dé komplexn'j)" hodnocen" je
zat"$eno subjektivn"mi preferencemi hodnotitele. Pomáhaj"c" profese p#iná)ej"
pracovn"kovi odpov'dnost za klienty, a p#itom mu neposkytuj" mo$nost m"t
pln' pod kontrolou jejich chován".

Pomáhaj"c" profese vy$aduje, aby pracovn"k na)el optimáln" stupe% osobn"
anga$ovanosti na osudech klient!; bez schopnosti pracovn"ka osobn' se anga&
$ovat je kvalitn" sociáln" slu$ba nep#edstavitelná.
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Podmínky vzniku syndromu vyho!ení
K rozvoji syndromu vyho#en" specificky p#isp"vaj" pracovi)t':
• kde nen" v'nována pozornost pot#ebám personálu;
• kde nov" *lenové nejsou zacvi*eni personálem zku)en(m;
• kde neexistuj" plány osobn"ho rozvoje;
• kde chyb" supervize;
• kde pracovn"k nemá p#"le$itost sd'lit n'komu kompetentn"mu, na jaké po&
t"$e p#i práci narazil, a poradit se s n"m o mo$n(ch #e)en"ch;
• v nich$ vládne soupe#ivá atmosféra;
• v nich$ spolu rivalizuje n'kolik znep#átelen(ch skupin pracovn"k! (které
nav"c do sv(ch konflikt! zaplétaj" i klienty);
• se silnou byrokratickou kontrolou chován" personálu, prip. i klient!.

U pracovn"ka, kter( nemá prostor pro tvo#ivost & je pova$ován za pouhé „ko&
le*ko ve stroji", m!$e j"t o dosta*uj"c" podm"nku pro vznik syndromu vyho#en";
zejména jde&li o pracovn"ka s tvo#iv(mi ambicemi. V(znamná je i m"ra zát'$e
vyjád#ená po*tem klient!, s nimi$ se pracovn"k má podle standard! organizace
setkat za ur*ité obdob".

Syndrom vyho#en" vznikne snadn'ji u osob, které maj" vrozenou omezenou
kapacitu vstupovat do kontakt! s lidmi. O*ekává&li pracovn"k od práce pl&
nou seberealizaci & nebo dokonce ztoto$n" své soukrom" a práci (matky v SOS
d'tské vesni*ce, man$elské páry pe*uj"c" v camphillské komunit' o mentáln'
hendikepované d'ti, velké p'stounské rodiny, v nich$ dosp'l" nechod" do za&
m'stnán") & pak je spokojen jen tehdy, dává&li mu organizace pro seberealizaci
dostate*n( prostor a p#ijateln( rámec vy$adovan(ch pravidel. Pracovn"ci, kte#"
od práce o*ekávaj" minimum nárok! na sebe a je pro n' hlavn" nap#. mzda nebo
p#"le$itost k sociáln"m kontakt!m s kolegy, kladou na organizaci nároky men)";
syndrom vyho#en" je postihne a$ tehdy, kdy$ se ani tato jejich o*ekáván" nena&
pl%uj".

Lidé se podle Chernisse (1980) sna$" práci p#izp!sobit sv(m o*ekáván"m,
prip. i m'nit sv!j postoj k práci podle podm"nek, v nich$ pracuj", optimáln"
v)ak je, kdy$ k $ádn(m zm'nám v tomto ohledu nuceni nejsou: ten, kdo má
ambice realizovat systémové zm'ny, k tomu má p#"le$itost; ten, kdo chce hlavn'
vyd'lávat a m"t zaji)t'n", má m"t práci mén' náro*nou; ten, komu jde o osobn"
rozvoj, by m'l m"t odpov"daj"c" perspektivu profesionáln"ho r!stu, stejn' jako
ten, komu jde o formáln" kariéru. Obecn' plat", $e vy))" vzd'lán" disponuje
k rychlej)"mu nástupu syndromu vyho#en" ne$ ni$)" vzd'lán" (Maroon, 1997),
pravd'podobn' proto, $e lidé s vy))"m vzd'lán"m o*ekávaj" od práce v"ce a v"ce
do n" investuj".

Doba strávená na jedné pracovn" pozici v jednom zam'stnán" podle p#ehledu
tého$ autora také pozitivn' koreluje s intenzitou syndromu vyho#en" (nikoli v'k
pracovn"ka).
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Cherniss (1980) konstatuje na podklad' systematického )et#en" u za*"naj"&
c"ch profesionál! v sociáln"ch slu$bách, $e )koly dlu$" adept!m pomáhaj"c"ch
profes" jednak trénink v komunika*n"ch a vztahov(ch dovednostech nutn(ch
pro v(kon profese, jednak student!m neposkytnou dostate*n( p#ehled o vaz&
bách mezi jednotliv(mi aktéry ve sfé#e sociáln"ch slu$eb ani o jejich kompe&
tenc"ch. /koly také postrádaj" systém zp'tn(ch vazeb, kter( by je upozor%oval
na to, co absolventi pro kvalitn" v(kon profesionáln" role b'hem vzd'láván"
z"skali a co jim chyb'lo. Vzd'lán", které je v popsaném smyslu deficitn", pak
nen" dostate*nou prevenc" vzniku syndromu vyho#en" a následného rychlého
p#echodu mladého pracovn"ka do jiné profese. Pracovn"ci reaguj" na vznikaj"c"
syndrom vyho#en" sami t"m, $e v'dom' omezuj" pracovn" nasazen" a opravuj"
svá o*ekáván" t(kaj"c" se práce.

Prevence
Prevenc" syndromu vyho#en" je:

• kvalitn" p#"prava na profesi zahrnuj"c" v(cvik v pot#ebn(ch sociáln"ch do&
vednostech i dostate*n' dlouhou praxi s klientelou srovnatelného typu, s jakou
se pak pracovn"k setká v instituci, kde bude p!sobit;
• jasná definice poslán" organizace a metod práce, s nimi$ se nastupuj"c"
pracovn"k d!kladn' seznám";
• jasná definice profesionáln" role pracovn"ka a nápln' práce;
• existence systému zácviku nov(ch pracovn"k!;
• mo$nost vyu$"t profesionáln"ho poradenstv" poskytovaného zku)en(m od&
born"kem ve vlastn" instituci nebo jinde;
• existence program! osobn"ho rozvoje a podpora dal)"ho vzd'láván" pracov&
n"k! ze strany instituce, v n"$ jsou zam'stnáni;
• pr!b'$ná supervize;
• p#"padové konference v jedné instituci nebo s ú*ast" pracovn"k! n'kolika
spolupracuj"c"ch instituc";
• omezen" po*tu p#"pad!, s nimi$ je jeden pracovn"k v kontaktu b'hem ur*ité
doby;
• nasazen" v"ce pracovn"k! v náro*n(ch programech se skupinami klient!;
• organizován" program!, p#i nich$ se klienti dostanou do jiného prost#ed"
(nap#. pobyt! v p#"rod') a personál p#i nich m!$e objevit jejich skryté charak&
teristiky;
• omezen" administrativn" zát'$e spojené s prac" s klienty;
• omezen" pracovn"ho úvazku;
• kombinace p#"mé práce s klienty s jin(mi *innostmi, je$ nezahrnuj" p#"mou
práci s klienty.
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3.3 Syndrom pomáhajících
Syndrom pomáhaj"c"ch je podle W. Schmidbauera (2000) specifická narcistická
porucha, jej"m$ prost#ednictv"m pracovn"k v pomáhaj"c" profesi #e)", v't)inou
nev'dom', své rané trauma odm"tnutého d"t'te. Trp" hladem po porozum'n"
a po uznán". Pokud je pomáhaj"c" profese provozována bez supervize, jen pro&
hlubuje tuto nekon*"c" a nenasytnou touhu po vd'*nosti a obdivu. Syndromem
pomáhaj"c"ch podle Schmidbauera netrp" jen jednotlivci, ale celé instituce &
zdravotnické, pedagogické a sociáln".

Tento sociáln" syndrom se )"#" vzhledem ke stále se roz)i#uj"c"mu vzd'&
láván" p#"slu)n"k! sociáln"ch povolán", jako jsou u*itelé, sociáln" pracovn"ci,
psychologové, )koln" psychologové, vychovatelé, sociologové, psychoterapeuti,
fyzioterapeuti, logopedové, zdravotn" sestry aj. V't)" *ást jejich v(cviku se za&
m'#uje na kognitivn" koncepce, praktické dovednosti a etické normy. Av)ak
zacházen" s pot#ebami, touhami, úzkostmi a citovou stránkou lid" si vy$aduje
náro*n'j)" v(cvik & v(cvik dlouhodob'j)" a hlub)".

Povolán" pomáhaj"c"ho vy$aduje soustavnou supervizi, proto$e p#i práci,
kterou vykonávaj", se nelze #"dit pouze vlastn"m sv'dom"m. Krátkodobá cvi*ná
terapie je dobr(m za*átkem, p#esto$e jen t'$ko se v n".dá navodit situace, v n"$
by se pomáhaj"c" stal opravdov(m p#"jemcem pomoci. Ve v(cviku je kv!li jin(m,
ne kv!li sob'.

Nen" snadné stanovit, kdy je *lov'k v profesionáln" pozici pomáhaj"c"ho
psychicky fit a kdy je posti$en du)evn" poruchou. Jde o altruistické, spole*nost"
uznávané chován", o pomoc druh(m, které neb(vá zvykem zkoumat, i kdy$
je nasnad', $e základem pomáhán" mohou b(t i sobecké motivy provázené
agresivitou nebo skr(vaná pot#eba po moci, v)emohoucnosti. Pomáhaj"c" sami
se obvykle pokládaj" za zdravé, snad jen cht'j" zlep)it n'které své schopnosti.
Uv'domovaná nedokonalost pomáhaj"c"ho ov)em m!$e b(t ú*inn(m motivem
pro dokonalej)" v(cvik.

Syndrom pomáhaj"c"ch je posilován také t"m, $e slabost, bezmocnost a ote&
v#ené doznán" emocionáln"ch problém! ve#ejnost p#ij"má a podporuje u klient!,
zat"mco obraz pomáhaj"c"ho mus" z!stat prost( takov(ch zjevn(ch p#"znak!.
Zat"mco klient vyjad#uje b'hem sezen" voln' své pot#eby a hledá cesty k jejich
uspokojen", pomáhaj"c" mus" vyjád#en" sv(ch pot#eb potla*it.

Jedinou ú*innou a produktivn" cestou ke zlep)en" této situace je dlouhodob(
a d!kladn( v(cvik kon*"c" aprobac" a po celou dobu v(konu pomáhaj"c" profese
soustavná supervize.
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Kapitola 4

Dobrovolnická práce

Old"ich Matou#ek

Dobrovoln"ci mohou v sociáln"ch slu$bách zastat mnoho u$ite*né práce, ze&
jména v bezprost#edn"m kontaktu s klientem. Vná)ej" do nich nad)en", vysokou
anga$ovanost, pru$nost, neformálnost, osobn" p#"stup ke klient!m.

Dobrovolnická práce v sociáln"ch slu$bách za*"ná b(t vyu$"vána i u nás, a to
p#es to, $e v dobách tzv. reálného socialismu byla my)lenka dobrovolnictv" tota&
litn"m státem zneu$"vána. (Dobrovolná práce tehdy m'la p#evá$n' charakter
úprav okol" bydli)t' nebo pracovi)t' a byla, jak se #"kalo, povinn' dobrovolná.
Kdo sej" neú*astnil, m'l „kádrov( )kraloup".)

Dnes dobrovoln"ci u nás pracuj" na linkách d!v'ry, v ambulantn"ch pro&
gramech pro d'ti a mláde$, v instituc"ch typu domov! d!chodc!, nemocnic,
hospic!, ústav! pro lidi t'lesn' *i mentáln' posti$ené. V zem"ch s nep#eru&
)en(m v(vojem demokracie a silnou tradic" vzájemné pomoci mezi ob*any
(Nizozemsko, Velká Británie, USA, Kanada) najdeme dobrovoln"ky prakticky
v ka$dém sektoru sociáln"ch slu$eb. Dobrovolnické sbory pomáhaj"c" jedné in&
stituci jsou tam n'kdy n'kolikanásobn' v't)" ne$ po*ty klient!, které má tato
instituce v daném okam$iku v pé*i.

Dobrovoln"ky se mohou stát a také se jimi v't)inou stávaj":
• studenti, zejména ti, kte#" se p#ipravuj" na pomáhaj"c" profese a pro n'$ dob&
rovolnická práce p#edstavuje mo$nost poprvé samostatn' pracovat s vlastn"m
p#"padem;
• nezam'stnan" lidé, kte#" cht'j" b(t n'jak u$ite*n";
• $eny pe*uj"c" o rodinu a d'ti, které je)t' necht'j" nastoupit do práce a cht'j"
se spole*ensky uplatnit mimo domov;
• lidé, kte#" jsou v d!chodu a c"t" se málo vyu$it";
• lidé, kte#" vn"maj" svou práci jako jednostrannou a nejsou p#i n" v kontaktu
s jin(mi lidmi, co$ jim chyb".
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P#edpoklad y úsp'(né %innosti dobrovoln!k* jsou následuj"c":
Úkol dobrovoln"ka a jeho role v!*i klient!m musej" b(t dob#e definovány.

Maj" b(t zakotveny v jasn' formulovaném poslán" organizace, s n"m$ se dobro&
voln"k seznám" p#ed zahájen"m své spolupráce s touto organizac".

Z"skáván" dobrovoln"k! vy$aduje promy)len( nábor, kter( m!$e m"t po&
dobu propaga*n"ch náv)t'v instituc", v nich$ se potenciáln" dobrovoln"ci nachá&
zej", ale i mediáln"ch kampan". V mediáln"ch kampan"ch je u$ite*né anga$ovat
ve#ejn' známé osoby.

Závazek dobrovoln"ka, klienta a instituce, je$ dobrovolnickou pomoc orga&
nizuje, má b(t formulován ve smlouv', kterou podep")" dobrovoln"k, klient (*i
jeho oprávn'n( zástupce) a zástupce instituce, je$ má klienta v pé*i. Smlouva
vymez" i délku kontaktu dobrovoln"ka a klienta p#i jednom setkán" a celkovou
dobu, na kterou se dobrovoln"k k práci zavazuje. Smlouva pop")e podm"nky, za
nich$ od n" mohou v)ichni ú*astn"ci odstoupit. Klient by m'l m"t vliv na volbu
dobrovoln"ka a také dobrovoln"k by m'l m"t mo$nost si vybrat svého klienta.

+innost dobrovoln"k! mus" b(t koordinována z jednoho m"sta, nejlépe
jedn"m profesionáln"m pracovn"kem, kter( je vybaven dostate*n(mi pravomo&
cemi nejen v!*i dobrovoln"k!m, ale také v!*i zam'stnanc!m vlastn" instituce.
(Ve v't)"ch za#"zen"ch v zahrani*" je na tuto koordinaci vy*len'n jeden pra&
covn"k, kter( se ni*"m jin(m nezab(vá.) Na vstup dobrovoln"k! do organizace
musej" b(t nále$it' p#ipraveni v)ichni pracovn"ci, kte#" s dobrovoln"ky mohou
p#icházet do styku. Vedouc" pracovn"ci musej" po*"tat s t"m, $e n'kdy budou
#e)it kolize mezi zam'stnanci a dobrovoln"ky. Pokud by rozhoduj"c" vedouc"
pracovn"ci, p#"padn' zna*ná *ást zam'stnanc! vid'la v dobrovoln"c"ch v't)"
zát'$ ne$ p#"nos, je lépe s dobrovolnick(m programem v!bec neza*"nat.

Dobrovoln"ky je t#eba vybrat. V&b'rovou proceduru mus" navrhnout zku&
)en( profesionál a mus" b(t zku)en(m profesionálem provedena. B'hem v(b'ru
je t#eba vylou*it osoby psychopatické, osoby trp"c" du)evn" nemoc", p#"slu)n"ky
nábo$ensk(ch sekt, v programech pro d'ti a mláde$ osoby s pedonln" sexuáln"
orientac", která se hroz" prosadit v sexuáln"m zneu$"ván" klienta.

Dobrovoln"ky je t#eba zacvi%it. Nesta*" teoreticky jim vysv'tlit, v *em bude
jejich práce spo*"vat. Je t#eba jim názorn' p#edvést $ádouc" zp!sob práce. Je
t#eba uvést je do základn"ch modelov(ch situac", které p#i práci s klienty b'$n'
nastávaj", a pos"lit jejich schopnost tyto situace zvládat.

P#i tréninku je t#eba v'novat pozornost i p#edpokládan(m kritick(m situa&
c"m, a také pro tyto p#"pady nacvi*it bezpe*né postupy.

Práce dobrovoln"ka mus" b(t ji(t'na zku)en(m profesionálem, kter( je
kdykoli k dispozici pro zvládnut" situac", je$ dobrovoln"k sám nezvládne.

Práce dobrovoln"ka mus" b(t pr!b'$n' supervidována. Skupinová forma
supervize by se m'la konat v dostate*n' mal(ch skupinách (nejv()e 10 a$
12 ú*astn"k!), aby bylo mo$né b'hem ka$dého supervizn"ho sezen" v'novat
pozornost ka$dému dobrovoln"kovi. Skupinové supervize jsou vhodnou formou
u*en" & na druh(ch lidech vid" dobrovoln"k lépe to, na co u sebe m!$e b(t slep(,
v kontaktu s nimi dostane nové nápady, na n'$ by sám nep#i)el, dostane od
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nich podporu ve chv"l"ch pochyb a beznad'je. Sd"len" zku)enost" v akceptuj"c"
atmosfé#e supervizn" skupiny je jednou z hlavn"ch odm'n, kterou dobrovoln"k
za svou práci má. Tato odm'na je zvlá). d!le$itá tehdy, kdy$ je odezva ze strany
klienta slabá nebo ne*itelná.

Je v(hodné, kdy$ pr!b'h své práce s klientem dobrovoln"k dokumentuje
ve form' pravidelné p"semné zprávy nebo vypln'ného dotazn"ku. Tento typ
dokumentace v)ak instituci nezbavuje povinnosti vést vlastn" dokumentaci
o práci s klientem, v n"$ se zaznamenává i *innost dobrovoln"ka.

Instituce organizuj"c" dobrovolnickou pomoc by za ni dobrovoln"ky nem'la
platit. M!$e jim ale poskytnout prost#edky na jejich nutné v(daje & nap#.
na dopravu, na vstupné na kulturn" programy, kam jdou s klientem, apod.
Instituce m!$e posilovat motivaci dobrovoln"k! i t"m, $e jako odm'nu za
jejich práci zorganizuje program jen pro n'.

Od roku 2003 vstupuje v +R v platnost zákon o dobrovolnické slu$b' (zá&
kon 198/2002 Sb.). V n'm jsou rozli)eny organizace vys!laj!c! dobrovol$
n!ky a organizace p#ij!maj!c! dobrovoln!ky. Vys"laj"c" organizace musej"
m"t akreditaci Ministerstva vnitra +R. Vys"laj"c" organizace musej" uzav"rat
s dobrovoln"ky i s p#ij"maj"c" organizac" p"semné smlouvy. Zákon rovn'$ zakot&
vuje povinnost vys"laj"c" organizace dobrovoln"ka pojistit. Poji)t'n" bude kr(t
odpov'dnost za )kody na majetku nebo na zdrav", které dobrovoln"k zp!sob",
p#"padn' které sám utrp".
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Nadácia !asopis vydavate"stv
pre uvedenie duchovn#ch

hodnôt do $ivota

^ a z pr"de de%,
ke- po pokoren" vesm"ru,

skroten" oetra, pr"ttcm,
odt"ua a zemskej

prt.o$licosti za*neme
vqu$"ua i sita Lásku.

A v ten de% po druhqkrát
u dejinách sueta
objoi%me ohe%.

tnlhard de Chardin

Sophia Hattolova IIIP, 83/ 03 Brors/are

Kapitola 5

P!ípadová práce

Olga Havránková

Zam'#en" na p#"pad, na jedince, je v oblasti sociáln" práce *asto uplat%ova&
n(m p#"stupem. Zejména v problematice du)evn"ho zdrav", v(vojov(ch poruch,
ve sfé#e dlouhodobé pé*e, ve slu$bách pro seniory, pro p#ist'hovalce, nebo také
v pé*i o lidi naka$ené virem lidské imunodeficience HIV nebo o nemocné AIDS.
P#esto$e je to p#"stup náro*n( z hlediska profesionáln" vybavenosti i osob&
nostn"ch dispozic sociáln"ho pracovn"ka, nevy$aduje $ádné zvlá)tn" aran$má
a umo$%uje operativn" rozhodován", pru$nost i tvo#ivost, je$ mohou v(znamn'
p#isp't k rozpoznán" a uskute*n'n" práv' toho postupu, kter(m klient vystoup"
ze své nep#"znivé situace. Obecn' jde o zp!sob, jak v'novat soust#ed'nou po&
zornost *lov'ku, jen$ sociáln" slu$bu pot#ebuje.

Základem p#"padové práce je pochopen" jedince, ale také porozum'n" rodin',
komunit', spole*nosti, kultu#e a znalost t'ch sociáln'&zdravotnick(ch slu$eb,
které nab"zej" mo$nost zbavit se ned!stojn(ch $ivotn"ch podm"nek. Teoretickou
bázi p#"padové práce tvo#" v'dy o *lov'ku. Velmi v(znamn' k jej"mu rozvoji p#i&
sp'ly dynamická a sociáln" psychologie, ego psychologie, sociologie, psychiatrie
a kulturn" antropologie. Teoretickou základnu p#"padové práce dále roz)i#uj"
teorie u*en", teorie socializace, teorie mal(ch skupin, teorie poznán", systémová
teorie a n'které objevy v biologii a endokrinológii. I kdy$ sociáln" práce z t'chto
obor! *erpá, sama pak s nimi tvo#iv' zacház".

Sociáln" p#"padová práce se m!$e op"rat o teorii rol". Sociáln" role jsou kul&
turn' p#edepsány. Ka$d( jedinec se v rámci své kultury nebo v rámci skupiny,
ke které pat#", identifikuje s tou rol", která mu nále$". Sociáln" role se stávaj"
determinantami chován" sv(ch p#edstavitel! a ovliv%uj" celou )kálu situac",
kter(mi jedinec procház". Lidé vyu$"vaj"c" sociáln"ch slu$eb jsou *asto p#esv'd&
*eni, $e ve své sociáln" roli selhali, n'kdy se c"t" neúsp')n" v n'kolika sv(ch
rol"ch, nebo dokonce ve v)ech. M!$e tomu tak b(t jak z hlediska jin(ch lid", tak
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z hlediska nositele role, kter( nedostoj" své p#edstav' o tom, jak má vypadat
role dob#e zvládnutá.

P#"padov( pracovn"k mus" dob#e znát mo$nosti, nab"dky a poslán" nejr!z&
n'j)"ch instituc" poskytuj"c"ch sociáln" slu$by, stejn' jako zp!soby, jak s nimi
komunikovat a jak na n' odkazovat klienty. Nezbytné je napojen" na dal)" od&
born"ky, na pracovi)t' nab"zej"c" slu$by pro ur*it( typ klient! nebo problém!,
a. jde o profesionáln", nebo svépomocnou organizaci. Bez takov(ch kontakt!
by se p#"padov( pracovn"k dostával do slepé uli*ky. Zprost#edkován" pot#ebné
slu$by je jedn"m z nejv(znamn'j)"ch úkol! p#"padové práce.

Úkolem p#"padového pracovn"ka je zab(vat se komplikovan(mi problémy
klienta v celé jejich )"#i (Rose, Moore, 1995). ,e)" pot#ebu odpov"daj"c"ho p#"&
jmu, dostupného bydlen", zaji).uje dostupnou zdravotn" pé*i, rekvalifikaci nebo
pomáhá vyhledat zam'stnán" a z"skat sociáln" podporu, proto$e systémy slu&
$eb jsou *asto nekoordinované a nepou*en( klient se v nich sám sotva m!$e
orientovat. A. jde o bezdomovce, nebo o seniora, o p#ist'hovalce, nebo o *lo&
v'ka se smyslovou vadou, pr!vodcem a pomocn"kem mu m!$e b(t p#"padov(
sociáln" pracovn"k, kter( #"d" sociáln" intervenci — nikoli klienta.

5.1 Hodnota jedince
P#"padová práce vycház" z p#edpokladu, $e cena jedince je nad#azena v)emu
ostatn"mu. Je tedy postavena v()e ne$ zájmy instituc" nebo jakékoli hmotné
hodnoty (Sheafor, Horejsi, Horejsi, 1988). Proto si jedinec zaslou$" pé*i, ale
rovn'$ úctu, d!stojnost a p#"le$itost vyjad#ovat svou individualitu. Jedinec má
schopnost #"dit své kroky, je schopen se rozhodovat, má potenciál ur*ovat své
c"le i jich dosahovat. Jedinec se m!$e rozhodnout, zda bude realizovat své mo$&
nosti, nebo zda jich nevyu$ije a bude jen „p#e$"vat". P#"padová sociáln" práce
stav" na s"le *lov'ka. To v praxi znamená, $e pokud jsme definovali problém,
povzbuzujeme jedince k odvaze a k sebed!v'#e, pomáháme mu prozkoumá&
vat dostupné zdroje, mobilizovat s"ly a vyhodnocovat mo$nosti, které se p#ed
n"m otev"raj". Jedinec nen" v!*i svému problému bezmocn(, ale ani nechápav(.
V't)ina lid", kte#" se dostanou do krize, hledá n'jaké mo$nosti, jak situaci
zvládnout, pokou)" se n'co podniknout. Kompetentn" p#"padov( pracovn"k po&
máhá klientovi orientovat se v dané situaci a vyhodnocovat alternativy #e)en".
D!le$ité je podep#"t a zv(raznit to zdravé a pevné, co v *lov'ku je, a komuni&
kovat s t"mto zdrav(m aspektem jeho osobnosti. B(t v kontaktu s jeho silou
a schopnost", nikoli s bezradnost".

Pokud se pracovn"k zam'#uje na bezmoc klienta, posiluje jeho závislost
a o*ekáván" pomoci. Jestli$e se soust#ed'n' zab(vá „patologi"", m!$e se stát,
$e bezd'*n' pos"l" nemoc. Kdy$ v)ak klientovi zprost#edkuje pochopen", $e má
kapacitu k #e)en" svého vlastn"ho problému, a v tomto v'dom" jej podporuje,
pomáhá mu objevovat nové úhly pohledu a t"m nové zp!soby #e)en". Jeho
sebepotvrzen" pak m!$e vést k rozvoji osobn", rodinné i sociáln" úsp')nosti.
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5.2 Jedine#nost a sebeur#ení
Individualita má v sociáln" p#"padové práci v(jime*né postaven". Neznamená
to v)ak, $e by musela dominovat za ka$dou cenu. N'kdy je nutno ji utlumit
nebo ukáznit, aby byl udr$en kurz zam'#en( k c"li. D!raz kladen( na jedine*&
nost *lov'ka umo$%uje vid't odli)nosti jedince v pozitivn"m sv'tle. Rozmanitost
lid" je zdrojem pestrosti jejich vzájemn(ch vztah!. P#"padov( sociáln" pracov&
n"k se mus" nau*it p#ij"mat odli)nosti svého klienta. Sou*asn' do pracovn"ho
vztahu p#iná)" jedine*nost svoji. Proces p#"padové práce je zahájen vytvo#en"m
vztahu klienta a sociáln"ho pracovn"ka, dvou individualit, které se setkávaj"
a anga$uj", aby spolu #e)ily ur*it( úkol.

Hodnotov( pojem sebeur*en" v kontextu p#"padové práce znamená, $e kli&
ent je a nadále má b(t sám sebou. Jestli klient slu$bu p#ij"má, nebo odm"tá,
to je jeho vlastn" rozhodnut". Ten, kdo vol" mezi alternativami, je klient, nikoli
pracovn"k. V procesu p#"padové práce m!$e pracovn"k diskutovat a zva$ovat
r!zné mo$nosti, analyzovat jejich klady a zápory, m!$e nab"zet doporu*en"
a jejich vhodnost podp"rat argumenty, ale stále by m'l respektovat klientova
nezadatelná práva. Princip sebeur*en" znamená, zeje pouze na klientovi, jestli
se bude v procesu p#"padové práce anga$ovat, nebo nebude. Sebeur*en" mus"
b(t zd!raz%ováno a diskutováno v pr!b'hu celého procesu p#"padové práce
a je základn"m principem interakce klienta a pracovn"ka. Sociáln" pracovn"k
si zachovává vnit#n" neutralitu, i kdy$ m!$e sd"let s klientem my)lenky, po&
city i zku)enosti a m!$e projevovat lidsk( zájem a sympatii, m!$e poskytovat
emo*n" podporu. To v)e v)ak p#edpokládá velkou ukázn'nost v respektován"
hranic klienta i hranic vlastn"ch. Ve)keré po$adavky zbavuj"c" klienta jeho
práva na sebeur*en" mohou ohrozit dobr( pracovn" vztah, ale rovn'$ mohou
oslabit klientovu kapacitu k #e)en" problém!. V)echny znalosti, dovednosti,
informace i zájem nab"z" sociáln" pracovn"k zdr$enliv', s respektem a úctou
ke klientovi, kter( má v$dy právo i pot#ebu zvolit si sv!j sm'r sám. Úkolem
p#"padového pracovn"ka je klientovi k jeho sebeur*en" napomáhat a sna$it se
jej z"skávat ke spolupráci.

5.3 Problémy !e"ené v sociální p!ípadové práci
P#"padová práce se zab(vá #e)en"m takov(ch problém!, které klienta spoutá&
vaj" a omezuj" optimáln" vyu$"ván" jeho vnit#n"ch i vn'j)"ch mo$nost". N'které
problémy vypl(vaj" z prost#ed". Dal)" jsou mezilidské, zejména rodinné; ty tvo#"
hlavn" oblast p#"padové práce. Dal)" skupinou problém! jsou problémy vnit#n",
intrapsychické.

Je $ádouc" odli)ovat c"le, které sociáln" pracovn"k v p#"padové práci sle&
duje, a postupy, jich$ p#itom vyu$"vá. C"lem je nejlep)" dosa$itelné #e)en" pro&
blém! uveden(ch v p#edchoz"m odstavci. U)!vané postupy m!$eme v souladu

69



II P)ÍPADOVÁ PRÁCE

s Woodsovou a Hollisovou (1990), jejich$ klasifikaci pon'kud zjednodu)ujeme,
rozd'lit následovn':
• poskytnut" psychické podpory klientovi, vyjád#en" zájmu;
• explorován" problému, ventilace klientov(ch pocit!;
• p#"mé ovlivn'n" klienta, nap#. vyjád#en"m pracovn"kova názoru, poskytnu&
t"m rady, intervenc" v konfliktu, zprost#edkován"m jiné slu$by;
• reflexe souvislost", zejména vztah! mezi pro$itky klienta a t"m, co se d'je
v jeho prost#ed", reflexe vlastn"ch reakc" klienta a jejich vlivu na okol", reflexe
klientov(ch motiv! a reflexe klientova osobn"ho v(voje.
Praktická práce s klientem je sm's" t'chto postup! zasahuj"c" r!zné sféry kli&
entova $ivota a sestupuj"c" do r!zn(ch hloubek klientov(ch pro$itk!. Sociáln"
pracovn"k se anga$uje v #e)en" naru)en(ch rodinn(ch vztah! zejména tehdy,
kdy$ problémy v rodin' maj" vliv na sociáln" a ekonomické podm"nky rodiny:

• pomáhá $ák!m, kte#" maj" problém vyu$"vat mo$nost" nab"zen(ch vzd'lá&
vac"m systémem;
• v klinické praxi se sna$" #e)it zále$itosti, které negativn' ovliv%uj" p!soben"
lé*by;
• zab(vá se vztahem pacienta k jeho rodin' i k jeho léka#!m;
• velmi +asto je nejd!le$it'j)"m úkolem sociáln"ho pracovn"ka dovést klienta
k p#ijet" n'jaké slu$by;
• zji).uje pot#eby klienta, odpov"daj"c" slu$by vyhledává a plánuje jejich vy&
u$it"; pokud klient nab"dku p#ijme, napojuje jej na zdroj po$adované slu$by
a monitoruje proces c"lené pé*e.

V't)inou je nezbytné vypracovat individuáln" plán pro ka$dého konkrétn"ho
klienta, kter(ch slu$eb a nab"dek lé*by bude vyu$"vat, a sou*asn' p#ipravit
postup mapuj"c", jak jsou slu$by v daném p#"pad' skute*n' poskytovány a vy&
u$"vány. Individuáln" plány umo$%uj" sledovat postup klienta k dosa$en" jeho
c"l!, tedy vlastn' v(sledky p#"padové práce.

Postup p#i plánován! práce s klientem vyu$"vaj"c" „extern" zdroje", tj.
zdroje p#esahuj"c" mo$nosti sociáln"ho pracovn"ka, m!$e zahrnovat p't krok!
(Rose, Moore, 1995):

1. identifikace vhodného klienta;
2. ur*en" klientov(ch pot#eb;
3. naplánován" slu$eb nebo lé*by;
4. napojen" klienta na adekvátn" zdroje;
5. monitorován" p#"padu, poskytuj"c" zp'tnou vazbu o tom, zda a jak jsou

slu$by poskytovány a vyu$"vány.
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Hodnocení p!ípadu a plán pé#e

Sociální pracovník byl po(ádán !editelem základní "koly ve m&st& N. o konzultaci
v p!ípad& patnáctiletého Milana S. Z dokumentu, kter$ "kola poslala, a z prvního roz%
hovoru s Milanovou babi+kou se pracovník dov&d&l následující:
Milan do dvou let vyr#stal u matky. Otec, kter$ opakovan& vykonával trest odn&tí
svobody, nikdy s matkou trvale ne(il ani na jeho v$(ivu nále(it& nep!ispíval. Matka
je nevyu+ená, st!ídala zam&stnání i partnery. Její dal"í dít& % dcera % je od jednoho
roku trvale v ústavní pé+i. Matka nyní (ije v garsonié!e v jiném m&st& ne( Milan;
pracuje jako d&lnice v pásové v$rob&. Pravd&podobn& je závislá na alkoholu.
Milana si k sob& jako malého vzala babi+ka (mat+ina matka) poté, co Milan krátce
pobyl v d&tském domov& a babi+ka ovdov&la. Celou dobu, co ho má u sebe, vy%
chovává Milana sama. Nyní je jí 70 let, má cukrovku a t&(kou artrózu, pohybuje
se jen s pomocí holí. S Milanovou matkou se nest$kají, ta údajn& o kontakt nemá
zájem.
Milan je nyní v osmé t!íd&. (Do "koly "el o rok pozd&ji na doporu+ení pedagogicko%
%psychologické poradny.) Fyzicky je nápadn& vysp&l$, je nejsiln&j"ím chlapcem ze
t!ídy. Ob+as se ve "kole pere, v(dy nad spolu(áky vít&zí, zatím (ádnému vá(n&ji
neublí(il. T!ídní u+itelka ho pova(uje za pr#m&rn& nadaného. Známky má podle
jejího mín&ní hor"í, ne( by mohl mít.
V posledních m&sících m&l ve "kole n&kolik dnítrvající absence. Byl vid&n na nádra(í
v blízkém v&t"ím m&st& M. ve spole+nosti bezdomovc#, jak s nimi popíjí víno. Po
návratu k babi+ce se choval „divn&", babi+ka m&la dojem, (e je pod vlivem drog.
Babi+ka se ve "kole ptala, jak má na Milanovo chování reagovat, zda ho má po
"kole zamykat doma, "kola jí ale (ádnou radu nedala. Také b&hem vyu+ování se
Milan chová podivn&. Podle písemného sd&lení "koly n&kdy na pokyny u+itel# v#bec
nereaguje, p!etahuje si p!es hlavu kapuci nebo hlavu strká do ta"ky polo(ené na
"kolní lavici. Jindy vyk!ikuje nápady, co by se m&lo d&lat, a zlobí se, (e je u+itel
nebere vá(n&. T!ídní u+itelka si st&(uje na to, (e komentuje její oble+ení (v+etn&
délky sukní), ú+es i parfém. Tato u+itelka ji( n&kolikrát !e"ila potí(e s Milanem tak,
(e mu zadala samostatnou práci a vykázala ho do prázdné vedlej"í t!ídy. )editel
"koly Milanovi n&kolikrát osobn& domlouval a m&l dojem, (e se tím Milan baví. I jiní
pedagogové mají s Milanem t&(kosti, ne v"ak takové jako jeho t!ídní. Jedin$ +lov&k,
kterého ve "kole Milan respektuje, je u+itel t&locviku % babi+ka, která se s ním zná,
ho popisuje jako velkého, silného a p!ímo jednajícího mu(e, „na kterého si nikdo
nem#(e dovolovat".
Sociální pracovník po prostudování zprávy z psychologického vy"et!ení (k n&mu(
u( d!íve dala podn&t "kola), po rozhovoru s Milanem, po podrobném rozhovoru
s jeho babi+kou a t!ídní u+itelkou a po pokusu o telefonick$ kontakt s jeho matkou
formuloval:

• pracovní definici problémového systému;
• p!ehled zdroj* vyu(iteln$ch k !e"ení problému;
• návrh sestavy ak#ního systému a
• návrh postupu.

pokra!ováni
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(Problémov$ systém je konfigurace postoj# lidí a prvk# prost!edí, o kter$ch se dá
soudit, (e bezprost!edn& v sou+asnosti s problémov$m chováním klienta souvisejí.
Ak+ní systém je soubor osob zp#sobil$ch podílet se na !e"ení problému a dal"ích
zdroj#, s nimi( sociální pracovník pracuje tak, aby dosáhl (ádoucí zm&ny.)
Vyu(il p!itom vlastní modifikace souboru 15 otázek navr(en$ch pro hodnocení p!í%
padu a strategické uva(ování o efektivní intervenci Zastrowem (1995):

1. Co je problém? Milanovy út&ky z domova, jeho ru"ivé chování ve "kole, "kolní
v$sledky pravd&podobn& hor"í, ne( by odpovídalo inteligenci. Problém asi není
v závislosti na návykov$ch látkách, i kdy( s nimi Milan experimentuje.

2. Jak problém vidí klient? Bagatelizuje ho. .kola ho nebaví. Sly"el o zvlá"tní
"kole, v ní( jsou men"í nároky, rad&ji by chodil tam. Nejvíce by se mu líbilo, kdyby
do "koly u( chodit nemusel. Út&ky omlouvá tím, (e mu ujel poslední no+ní vlak,
kter$m se cht&l vrátit.

3. Které osoby zahrnuje problémov) systém? Matku, babi+ku, t!ídní u+itelku,
dal"í u+itele ze "koly a Milana.

4. Jakou roli hrají osoby v problémovém systému, jaké mají postoje? Matka
má v nejbli("í dob& nastoupit na protialkoholní lé+ení, o osudy syna nejeví zájem.
Babi+ka je starostlivá a bezmocná. T!ídní u+itelka se cítí ohro(ena Milanov$m
chováním, které vnímá jako sexuální obt&(ování.

5. Jaké má problém p!í#iny? Mo(ná hraje roli vrozená abnormita osobnosti. Velmi
pravd&podobn& jsou dal"ími p!í+inami problému:

• deprivace nezájmem matky a nep!ítomností otce v d&tství;
• neschopnost babi+ky a u+itel# Milana usm&rnit;
• nep!ítomnost respektované autority mezi blízk$mi lidmi;
• nedostatek p!íle(itosti ke smysluplnému trávení volna po "kole.

6. V jakém prost!edí se problémové chování objevuje? Ve "kole b&hem vy%
u+ování a v sousedním, ru"n&j"ím, velkém m&st&, kde by Milan rád trávil své
volno.

7. Kdy se problémové chování objevuje? Ve "kole spí"e v posledních hodinách
vyu+ování. K út&k#m do"lo na za+átku t$dne.

8. Jak #asto se problémové chování objevuje, jakou má intenzitu a jak dlouho
trvá? Potí(e ve "kole jsou tém&! denn&, jejich intenzita se stup,uje, u+itel n&kdy
musí v&novat deset i více minut z hodiny pokus#m o usm&r,ování Milana. Út&ky
z domova se objevily v posledních dvou m&sících. V(dy byl jednu a( dv& noci
pry+. Co d&lal, popisuje neur+it&.

9. Jak) v)voj má problémové chování? I na prvním stupni základní "koly Milan
„zlobil", ale u+itelka jeho chování zvládala. Tam na n&j platil star"í !editel, kter$
ho po vyu+ování zam&stnával manuálními +innostmi. V&t"í problémy za+aly
s Milanov$m vstupem do 6. ro+níku, kde se b&hem vyu+ování vyst!ídá za den
n&kolik u+itel#. N&kte!í byli na Milanovo zlobení citliv&j"í ne( jiní. T!ídní u+itelka,
která m&la Milana v lo,ském "kolním roce, od#vodnila svou v$pov&/ mj. tím, (e
Milan je nezvládnuteln$ (ák a nikdo s tím nic ned&lá.

pokra!ování
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10. Jaké jsou hlavní klientovy pot!eby? Rád manuáln& pracuje, rád se zab$vá
zví!aty (má psa, u str$ce na Morav& se loni v lét& staral o kon&), rád hraje po+íta%
+ové hry, ale doma nemá po+íta+, poslouchá hudbu. I kdy( obdivuje t&locviká!e,
sport ho nep!itahuje. Pokud jde o dal"í vzd&lávání a budoucí povolání, nemá
p!esnou p!edstavu, +ím by cht&l b$t. Líbí se mu n&která d&v+ata, ale stydí se
p!ed nimi. Nejbli("í vztah má s babi+kou, ale ta mu v poslední dob& „nerozumí" %
bu/ mu n&co vy+ítá, nebo si ho nev"ímá. K matce by necht&l, skoro ji nezná.

11. Pokou"í se klient problém n&jak !e"it? Ne. Na domluvy u+itel# a babi+ky
reaguje p!itakáváním, ale viditeln$ ú+inek na jeho chování tyto domluvy nemají.

12. Jaké dovednosti klient pot!ebuje k tomu, aby mohl problém zvládnout?
Ovládnout impulzivní nápady, p!edvídat d#sledky svého chování, vnímat svou
pozici v#+i u+itel#m a také pozici mezi (áky ve t!íd&, vnímat úkoly, p!ed které ho
staví blí(ící se konec docházky do základní "koly.

13. Jaké vn&j"í zdroje jsou nutné k tomu, aby problém byl vy!e"en? Zaintere%
sování +lov&ka, kter$ by p!edstavoval p!ijateln$ mu(sk$ vzor.

14. Jaké zdroje má pro !e"ení klient sám? Pot!eba otcovské postavy je patrná
od d&tství, klient má schopnost se s ní spojit (viz p!edchozího !editele "koly
a t&locviká!e v sou+asnosti). Má zájmy p!ípadn& vyu(itelné v budoucí profesi.

15. Jak) postup se p!i !e"ení problému jeví pracovníkovi nejefektivn&j"í?Kdo
má pat!it do ak#ního systému?

• Kontaktovat b$valého !editele "koly, kter$ je nyní v d#chodu a hospoda!í na
malém statku. Po(ádat ho, jestli by Milan u n&j nemohl pomáhat v hospodá!ství.
• Pokud by tento mu( nebyl k dispozici, anga(ovat dobrovolníka % vysoko%
"kolského studenta z m&sta M., aby s Milanem trávil +ást volna. (Dobrovolnick$
program pro rizikovou mláde( tam b&(í ji( n&kolik let.)
• Zjistit v okolí Milanova bydli"t&, jaké p!íle(itosti k trávení volna se tam nabí%
zejí, zejména pokud by p!itom byla p!íle(itost ke kontaktu se zví!aty a mo(nost
u(ívat po+íta+. Podpo!it Milanovy pokusy vyu(ít tyto místní zdroje. Ve m&st& M.
je zoologická zahrada. Dotázat se Milana, zda by tam cht&l pomáhat o víken%
dech, a pak p!ípadn& spolu s ním tuto mo(nost v ZOO dojednat.
• B&hem n&kolika náv"t&v v domácím prost!edí zjistit více o zp#sobu, jak$m
Milan s babi+kou (ije. Probrat s ob&ma jejich mo(nosti. Soust!edit se na vytvo%
!ení lep"í atmosféry doma. V nep!ítomnosti Milana pak s babi+kou probrat její
zdraví, (ivotní spokojenost, finan+ní situaci a p!ípadné problémy, které mají vliv
na její vztah s Milanem.
• Probrat b&hem sch#zky ve "kole s t!ídní u+itelkou, !editelem "koly (p!ípadn&
i s Milanem) jejich mo(nosti, podpo!it nová !e"ení, která Milana nevylou+í z vyu%
+ování. Navrhnout eventualitu denního bodového hodnocení Milanova chování.
Prozkoumat, zda by bylo vhodné, aby toto hodnocení d&lali i Milanovi spolu(áci.
• Jednou za dva t$dny se s Milanem setkávat. Hovo!it s ním o v$voji jeho
zájm#, o jeho postavení ve t!íd&, o vztahu k u+itel#m, o situaci doma. Pozd&ji
s ním probrat i volbu u+ebního oboru.
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P#!padov á práce je proces, kter( zahrnuje:
a) sociáln" studii,
b) vy)et#en",
c) intervenci,
d) ukon*en".
Jednotlivé fáze mohou prob"hat simultánn', prol!naj! se. P#esto je ka)dá z nich
typická n'jak(m aspektem (Havrdová, 1995).
a) Prvn" fáze, sociáln! studie, je etapou prozkoumáván", ale i d!le$it(ch

rozhodnut", nap#. zda vstoupit do procesu terapie, nebo nevstoupit. Klient
p#edklád á problém. Kl"*ová je jeho motivace ke zm'n'. +ast(m problémem
klienta je pasivn" o*ekáván" pomoci zven*", jakési *ekán" pilulky na pro&
blém. Hlavn"m úkolem této fáze je klienta anga$ovat, dosáhnout toho, aby
participoval na #e)en" svého problému. Proto pracovn"k mus" klientovi ob&
jasnit, v *em je zm'na, na n"$ bude sám m"t lv" pod"l, cenn'j)".
Anamnéza, kterou je t#eba b'hem prvn" fáze práce s klientem zaznamenat,
má zachytit pouze d!le$ité body, nem'la by se stát kompletn"m sb'rem dat,
pokud k tomu nen" zvlá)tn" d!vod. Je t#eba m"t na pam'ti, $e v po*áte*n"
fázi je klient nejzraniteln'j)", ale sou*asn' nejp#"stupn'j)".

b) Druhou fáz" je vy(et#en!. Je to dynamick( a stále se prom'%uj"c" pro&
ces, kter( prostupuje cel(m obdob"m trván" p#"padové práce. Jde o p#esné
vymezen" problému a stanoven" pracovn! hypotézy, která by m'la b(t
pouze vod"tkem pro pot#ebnou intervenci, nikoli prost#edkem kategorizace
nebo nálepkou. Pracovn" hypotéza se prom'%uje s m'n"c" se $ivotn" situac"
klienta. Up#es%uj" se c"le, které odpov"daj" klientov(m pot#ebám, ale reaguj"
i na dostupnost slu$eb.

c) T#et" fáz" je intervence. Intervence neboli terapie za*"ná vlastn' u$ prv&
n"m kontaktem. Spo*"vá v rozhovorech, v uklid%ován" hladiny emoc", ve
vztahu, kter( je zásadn"m lé*ebn(m prost#edkem. C"le intervence ur*uj"
klient a pracovn"k spole*n'. Pokud klient pot#ebuje speciáln" slu$bu, p#"pa&
dov( pracovn"k mu ji vyhledává a pomáhá mu vstoupit s p#"slu)nou instituc"
nebo s odborn"kem do kontaktu. Pokud slu$ba sel$e, sociáln" pracovn"k je
odpov'dn( za nalezen" náhradn"ho zdroje pomoci.

d) Ukon%en! je záv're*nou fáz" p#"padové práce. M'lo by b(t p#edem dohod&
nuto, za jak(ch okolnost" proces poskytován" profesionáln" pomoci skon*".
Zbyte*né prodlu$ován" terapie posiluje klientovu závislost. Ukon*en" by
m'lo nastat, kdy$ se klient m!$e ohlédnout s uspokojen"m na to, co bylo
ud'láno, a kdy$ pracovn"k vid" jeho schopnost poradit si v r!zn(ch situac"ch.
Pracovn"k m!$e z!stat pro klienta úto*i)t'm pro p#"pad krize. Je d!le$ité,
jak je intervence ukon*ena, jak pracovn"k zhodnot" klientovu spolupráci,
jeho cestu k vyty*enému c"li, jak jej ocen" a podpo#", vyzdvihne jeho klady,
jak jej p#iprav" na zm'ny vy$aduj"c" del)" *asov( horizont.
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Práce s posti+en)m dít&tem a jeho rodi#i

Sociální pracovník vytvá!í plán práce s rodinou +ty!letého d&v+átka s kombinova%
n$m posti(ením, které by rodi+e rádi za!adili do b&(né mate!ské "koly bez pomoci
asistenta. Dít& v d#sledku p!ed+asného porodu (ve 27. t$dnu) a následkem záva(%
n$ch poporodních komplikací trpí t&(kou zrakovou vadou, vadou !e+i a v$razn$m
psychomotorick$m opo(/ováním; cítí%li se ohro(eno, objevují se u n&j záchvaty se%
bepo"kozování. Dít& je vázáno na matku, navazovat kontakty s d&tmi se mu neda!í.
Rodi+e mají k d&v+átku v!el$ citov$ vztah a jde jim o jeho samostatnost a propojení
s okolním sv&tem. Posti(ení dít&te pova(ují za do+asné, realisticky vnímají pouze
o+ní vadu.
Pracovní t$m v sestav& psycholog, logopéd, sociální pracovník a speciální pedagog
se se"el s rodinou a vytvo!il plán, podle n&ho( bude matka s dít&tem pravideln& do%
cházet za psychologem do speciální mate!ské "koly, ale také pravideln& nav"t&vovat
logopéda. Cílem koordinované pé+e je lep"í zvládání v$chovy dít&te v domácím pro%
st!edí, realisti+t&j"í pohled rodi+# na mo(nosti dít&te, zlep"ení !e+i dít&te a integrace
dít&te do kolektivu t!ídy v mate!ské "kole.
Pro zdokonalení zp&tné vazby byly vstupy dít&te do t!ídy natá+eny videokamerou.
V"echny videozáznamy byly pracovním t$mem analyzovány. P!i rozboru záznam#
se objevila nová priorita, podle ní( byl opraven p#vodní plán pé+e % zvládání emocí
dít&te v p!ítomnosti neznám$ch lidí a p!i zm&nách prost!edí. P!edstava, (e se po%
vede, aby dít& komunikovalo s jin$mi d&tmi ve t!íd&, se ukázala jako zatím t&(ko
uskute+nitelná.
Po p#l roce je u dít&te patrn$ pokrok. Lépe zvládá odlou+ení od matky, jeho kontakt
s cizími osobami je mén& problematick$. Interakci s ostatními d&tmi zatím vzhledem
ke svému mentálnímu v&ku (1%2 roky) nevyhledává, o d&ti má zájem, zvládá v"ak za%
tím jen pozdrav, ohniskem jeho zájmu z#stává dosp&lá osoba, kterou dob!e zná.
Rodi+e ji( netrvají na své nerealistické p!edstav& o mo(nostech dít&te, akceptují
pomalé tempo dosa(en$ch zm&n. T$m odborník# se sna(í rodi+#m i nadále zpro%
st!edkovávat skute+nost, (e posti(ení dít&te má trval$ charakter, jeho v$voj je tímto
posti(ením limitován, co( nevylu+uje mo(nost zlep"ení. Pracovní t$m nabízí rodin&
spolupráci pro dal"í "kolní rok a vypracovává nov$ plán pé+e, zahrnující kontakt této
rodiny s dal"ími rodinami s podobn$m problémem.

5.4 Komunikace s klientem
Pro vytvo#en" dobrého vztahu s klientem, ale i pro cel& proces p#!padové práce
je zásadn' d!le$ité zvládnout um'n" rozhovoru.

Rozhovor
Rozhovor je dorozum"ván" dvou nebo v"ce osob, sd'lován" a sd"len" pocit!, ná&
zor!, zku)enost" nebo nad'j". Rozhovor vytvá#" most, po n'm$ se k sob' dostá&
vaj" n'kdy zcela rozd"lné sv'ty zú*astn'n(ch. Jde o to, aby komunikuj"c" lidé
jeden druhého pochopili, p#ijali, podep#eli nebo si navzájem poskytli zp'tnou
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vazbu, radu nebo inspiraci. Rozhovorem mysl"me dialog, tedy dorozum"ván"
pomoc" slov, které vede k formulován" a odkr(ván" pravého stavu v'c", *i do&
konce pravdy, jak to vn"mali sta#" ,ekové. Rozhovor nen" prol"nán" monolog!,
z nich$ ka$d( je soust#ed'n na sebe a uzav#en druhému. Komunikace se ode&
hrává v rovin' slov, ale sou*asn' prob"há na neverbáln" úrovni, mimoslovn'.
Projev *lov'ka v$dy vn"máme jako celek.

Rozhovor v p#"padové práci má dosp't k formulaci toho, co klient nejen
pot#ebuje, ale co je schopen a ochoten p#ijmout. Slou$" k vytvo#en" vztahu,
v jeho$ rámci je mo$ná dobrá spolupráce klienta a pracovn"ka, která vede
k pot#ebné zm'n'. Aby pracovn"k skute*n' rozpoznával pot#eby klienta, mus"
se u*it naslouchat. Vn"mat, co klient sd'luje p#"mo i nep#"mo, vyvarovat se
rychl(ch záv'r!, nevytvá#et ukvapen' hypotézy, jak se v'ci maj". Aby pracov&
n"k povzbuzoval klienta k dal)" aktivit' v rozhovoru, mus" se u*it aktivn"mu
naslouchán" (Sheafor, Horejsi, Horejsi, 1988).

Aktivní naslouchání
Naslouchán" je dovednost, kterou je nutno p'stovat. V't)ina lid" za naslouchán"
pova$uje pasivn" vn"mán" toho, co bylo #e*eno. Mo$ná pozorn' poslouchaj", ale
reaguj" minimáln'. P#i nedostatku odezvy hovo#"c" nemá jistotu, $e byl správn'
pochopen. Proto v pomáhaj"c"ch profes"ch klademe d!raz na naslouchán" ak&
tivn", které klientovi poskytuje dostatek zp'tn(ch vazeb od pracovn"ka. Klien&
tova komunikace je povzbuzována pomoc" takov(ch technik, jako je objas%o&
ván", parafrázován", reflektován" a shrnován". Aktivn" naslouchán" je charak&
terizováno následuj"c"mi pravidly (Sheafor, Horejsi, Horejsi, 1988). Pracovn"k:

1. je soust#ed'n na klienta a to, co klient #"ká, vn"má pozorn'ji ne$ své pocity
a my)lenky;

2. se zam'#uje na to, co klient c"t" a co má v jeho sd'len" zásadn" v(znam,
sp")e ne$ na doslovn( v(znam toho, co #"ká;

3. udr$uje o*n" kontakt s klientem a je vn"mav( k jeho neverbáln"m signál!m;
4. klade objas%uj"c" otázky, aby si up#esnil, co bylo #e*eno;
5. mluv", aby dosáhl lep)"ho porozum'n", ne aby d'lal záv'ry;
6. zrcadl" klientovi, jak jeho sd'len" pochopil. Ov'#uje si, zda je pochopil

správn', pokud ne, klient dostává p#"le$itost zprávu up#esnit.

Objas%ován" se d'je prost#ednictv"m otázek, které umo$%uj" p#esn'j)" pocho&
pen" toho, co klient #"kal. (Vy jste #"kal, $e... Pokud dob#e rozum"m, domn"váte
se, $e...)

Dovednost naslouchat se nezab(vá jenom pochopen"m v'cného obsahu zprá&
vy, ale umo$%uje vn"mat i jej" emo*n" stránku. V'cná a emo*n" komponenta
sd'len" spolu úzce souvisej". Parafrázován" jin(mi slovy p#evypráv" informace
obsa$ené v klientov' hovoru, zat"mco reflektován"m zrcadl"me city, které vy&
jád#il. Tyto kroky obsahuj" mo$nost nab"dnout klientovi jiné vid'n" sd'lované
zále$itosti, jin( úhel pohledu.
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Shrnován" (sumarizace) roz)i#uje parafráze a reflexe na v"ce témat, která
se v klientov' v(pov'di objevila. Nap#"klad je mo$né reflektovat a parafrázovat
kl"*ové prvky sd'len", které zazn'ly v minul(ch deseti minutách.

Dal)"mi technikami, osv'd*en(mi v rozhovorech s klienty, jsou rekapitu&
lace, kotven" a zhodnocen" (Knoppová, 1997). T"m, $e pracovn"k rekapituluje
to, co sly)", dává najevo, $e naslouchá, ov'#uje si, $e dob#e rozum" a ukotvuje
to, co bylo #e*eno. Postoje nebo názory, které jsou zdravé a které mohou klienta
motivovat k dosahován" c"l!, kotv"me t"m, $e na n' $iv' zareagujeme, pochvá&
l"me, vrát"me se k nim. Zavád'j"c" a zbyte*ná slova p#ecház"me bez pov)imnut",
necháme je zapadnout. Zhodnocuj"c" informace dávaj" klientovi najevo, $e jeho
sd'len" je d!le$ité a $e d!le$it( je on sáni.

Mezi za*átkem a koncem rozhovoru je vymezen komunika*n" prostor. Ten
má b(t natolik velk(, aby se v n'm ú*astn"ci c"tili voln', ale ne tak velk(, aby se
v n'm ztráceli (Knoppová, 1997). Hranice, která zabezpe*uje, $e komunikuj"c"
jedinci v'd", kde jsou, je dána c"lem a smyslem rozhovoru. Témata, která c"l
zaml$uj" nebo s n"m v!bec nesouvisej", jsou proto z rozhovoru eliminována.
To, co prostor ub"rá a co m!$e klienta zahán't do úzk(ch, jsou p#"li) kon&
krétn" nebo sugestivn" otázky a pracovn"kova neschopnost udr$et neutralitu
soub'$n' s opravdov(m zájmem. Prostor tedy ub"rá pracovn"k, kter( je p#eo&
chotn( a nadm'rn' pe*uj"c" a ochra%uj"c", stejn' jako ten, kter( je lhostejn(
a odta$it(, ukryt( ve svém expertstv". Na nesprávnou kolej se rozhovor m!$e
dostat p#es v(hybku pracovn"kova nezpracovaného tématu, a. je to akutn"
problém, nebo dávné trauma. Na pr!b'hu rozhovoru maj" v(znamn( pod"l oba
nebo v)ichni jeho ú*astn"ci. B'hem rozhovoru pracovn"k s klientem vytvá#ej"
systém, v n'm$ se ovliv%uj" navzájem. Chován" jednoho vyvolá reakci druhého
a naopak, plat" princip cirkulárn" interakce (Berg, 1992). Proto je nezbytn'
nutné, aby pracovn"k v'd'l o sv(ch slab(ch m"stech a zran'n"ch a aby se do
rozhovoru anga$oval s opravdovost", ale i se zdr$enlivost" a respektem v!*i
*lov'ku, s n"m$ rozmlouvá.

Otev!ené a uzav!ené otázky

Pokud nejde práv' o sb'r anamnestick(ch dat, nem'ly by se objevovat otázky
uzav#ené, tj. takové, na které je nutno odpov'd't jednozna*n(m zp!sobem.
Klientovi m!$e b(t takové p#"mé dotazován" nep#"jemné, m!$e se c"tit ohro&
$en(, obna$ovan(, mnoho energie vydává na svou obranu a hledám bezpe*né
pozice. Ve snaze se chránit m!$e klient pou$"t l$i, co$ je komplikuj"c" moment
pro vztah. Mnohem vhodn'j)" jsou otázky otev#ené, které poskytuj" klientovi
manévrovac" prostor a které mu také umo$%uj", aby tok konverzace usm'r&
nil k nám'tu, kter( je pro n'j d!le$it(. Uzav#ená otázka zn" nap#.: „Jak staré
jsou va)e d'ti?" nebo: „Kde pracujete?" Otev#ená otázka m!$e b(t t#eba: „,ek&
n'te mi n'co o sv(ch d'tech." nebo „Pov'zte mi o své práci." (Sheafor, Horejsi,
Horejsi, 1988) & Viz té$ kapitola 6.4.
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Ericksonovské provázení a vedení v rozhovoru
Technika provázen" a veden", slou$"c" k navozen" a rozv"jen" dobrého a bezpe*&
ného kontaktu s klientem, byla popsána a u$"vána M. H. Ericksonem. Vycház"
z p#edpokladu, $e v)e pot#ebné je obsa$eno v klientovi, i zm'na vycház" z n'j.
P#i provázen" jde pracovn"k obrazn' vedle klienta jeho rytmem a tempem, dr$"
s n"m krok, aby navázal dobr( kontakt a d!v'ru. Pou$"vá podobného jazyka
jako klient, m!$e to b(t #e* obrazná anebo logická. Jazykem lze zareagovat i na
to, zda jsou pro klienta bli$)" podn'ty zrakové, sluchové nebo dotykové a pohy&
bové. Provázet lze také v rovin' paraverbáln", klientovi je mo$né p#izp!sobit
dechov( rytmus i tempo #e*i, lze t#eba vzdychnout podobn' jako on.

Rodinná terapie pracuje s pojmem velmi bl"zk(m provázen", co$ je p#ipojen"
se. Veden" m!$e následovat po úsp')ném provázen". Klient c"t", $e pracovn"k
je s n"m, a proto m!$e p#ijmout i v(m'nu rol", pracovn"k m!$e j"t kr!*ek
p#ed klientem, aby mu nazna*il $ádouc" sm'r. Veden" se d'je prost#ednictv"m
otázek nebo formulac", které nejen poskytuj" informace, ale také umo$%uj"
klientovi, aby z"skal lep)" kontakt se sebou sam(m, a roz)i#uj" jeho percep*n"
pole (Knoppová, 1997; Van*ura, 1993).

Rogersovsk$ rozhovor
Um'n" rozhovoru má mnoho sm'r!. Jedn"m z t'ch zásadn"ch, které jsou zdro&
jem inspirace pro práci a nad'j" pro pot#ebnou zm'nu klienta, je psychoterapie
rozhovorem, jinak také nedirektivn" nebo na osobu zam'#ená psychoterapie,
podle svého autora naz(vaná nej*ast'ji jako terapie rogersovská. To, co je
v tomto p#"stupu nosné a lé*ivé a *"m je charakterizován rogersovsk( terapeut,
je autenticita (pravdivost, v'rohodnost, ryzost, kongruence), empatie (vci.uj"c"
porozum'n"), reflexe a v neposledn" #ad' plná akceptace a úcta ke klientovi,
tedy v#elost (Vymetal, 1991). Carl R. Rogers svého *asu komunikoval práv'
s psychiatrick(mi sociáln"mi pracovn"ky, s nimi$ mluvil spole*nou #e*" (Rogers,
1998). Pro p#"padovou práci m!$e b(t velk(m obohacen"m nau*it se rozhovoru
v rámci rogersovského psychoterapeutického v(cviku.

Fáze rozhovoru
Ka$d( rozhovor má sv!j rytmus. Procház" úvodn" fáz", fáz" jadernou a záv'&
re*nou. Úvodn" fáze slou$" k navázán" kontaktu, odstran'n" obav, k polo$en"
prvn"ch základ! pro d!v'ru, k vzájemnému nalad'n" komunikuj"c"ch osob. Je
tu prostor pro z"skán" základn"ch údaj! o klientovi. Obsahem jádra je klientovo
o*ekáván" a zakázka. Oboj" je nutné prohovo#it a up#es%ovat, aby se odstranily
nereálné nad'je, a naopak aby se z#eteln' pojmenoval a zam'#il c"l, k n'mu$
pracovn"k s klientem mohou dosp't. V záv'ru rozhovoru by m'lo prob'hnout
rozlou*en", nastat uvoln'n" a m'ly by b(t u*in'ny kroky vedouc" k vylad'n"
pro dal)" spolupráci, pokud je pot#ebná.

78

5 P)ÍPADOVÁ PRÁCE

Neverbální komunikace

Jak ji$ bylo uvedeno, pro p#"padovou práci je nezbytn' nutné domluvit se
s klientem, pochopit, co pot#ebuje, odhadnout, do jaké m"ry je otev#en(, na&
kolik je schopen d!v'#ovat a spolupracovat. Pro lidi je b'$né dorozum"ván"
prost#ednictv"m slov, verbáln" kontakt, rozhovor. Stejn' b'$ná v)ak je ko&
munikace mimoslovn", neverbáln". Mimoslovn" vyjad#ován" se d'je v't)inou
bezd'*n'. Pokud si *lov'k nehl"dá své neverbáln" projevy, vys"lá mnoho zpráv.
Pozorné vn"mán" a vyhodnocován" t'chto nezám'rn(ch, necenzurovan(ch sd'&
len" je velmi p#"nosné a m!$e dokreslit mnoho nejasn(ch detail! o p#"b'hu
*lov'ka, kter( si #"ká o pomoc. Sociáln"mu pracovn"kovi se otev"rá dal)" cesta
ke klientovi, dal)" mo$nost porozum't, o co jde.

O%n! kontakt obvykle vyjad#uje ochotu anga$ovat se v komunikaci. Je to
jeden z nejv(razn'j)"ch ukazatel! vn"mavosti a pozornosti. Nedostatek o*n"ho
kontaktu b(vá interpretován jako nedostatek ú*asti, zájmu a up#"mnosti. Pra&
covn"k by m'l udr$ovat o*n" kontakt s klientem. Je t#eba naj"t vhodnou m"ru
pohled!, proto$e neomalené z"rán" neznamená zájem, ukazuje sp") nezdvo#i&
lost, netaktnost, nebo dokonce zlost.

Odst!n hlasuje rovn'$ v(znamn(m vyjad#ovac"m prost#edkem. P#"li) hla&
sit( siln( tón b(vá známkou agresivity, tendence ovládat a uplat%ovat s"lu.
P#"li) tich( a monotónn" hlas zase m!$e vyjad#ovat nezájem, odm"tnut" nebo
rezignaci. Je dobré nau*it se sv!j hlas ovládat jako hudebn" nástroj, nechat mu
plnost a dr$et ho v ni$)" tónin', která neru)", uklid%uje a podporuje d!v'ru.

V&raz obli%eje jako úsm'v nebo zamra*enost, p#ikyvován" nebo vrt'n"
hlavou, chv'n" rt! nebo z*ervenán", jsou rovn'$ d!le$ité zprávy pro pozorova&
tele. Lze zaznamenat nejistotu, strach, rozpaky, vztek i ned!v'ru. V(raz tvá#e
*ili v(raz mimick( mj. m!$e prozradit, $e *lov'k n'co jiného #"ká, ne$ mysl".
N'kdy klient mluv" o tragick(ch událostech a usm"vá se, to nen" doklad jeho
vyrovnanosti, ale naopak signál vá$n(ch vnit#n"ch rozpor! a nejistoty. Z v(razu
tvá#e m!$eme rovn'$ ode*"st nelibost nebo nesouhlas klienta, kter( se nec"t"
v rozhovoru dob#e a kter( mo$ná reaguje na únavu nebo hostilitu pracovn"ka.

Ruce za*"naj" mluvit, kdy$ zmlknou ústa, #e*eno slovy S. Freuda. N'kdy se
ruce i pa$e pohybuj" intenzivn' ve snaze dokreslovat emo*n" obsah slov, jindy
jsou gesta pouhou dekorac" mluvy, man(rou, ale i tak jsou projevem energie.
V rozhovoru s klientem je dobré v)imnout si zk#"$en" pa$" na hrudi nebo k#"$en"
nohou, které spolu s celkovou ztuhlost" obvykle vyjad#uj" obrann( postoj. Ruce
spl(vaj"c" voln' podél t'la nebo vzta$ené k partnerovi v komunikaci ukazuj"
naopak otev#enost a vst#"cnost. Sev#ené p'sti vypov"daj" nej*ast'ji o vzteku
nebo úzkosti. Nervózn" bubnován" prsty, poklepáván" )pi*kami nohou nebo
podupáván" patami, podobn' jako kmitán" nohou, vyjad#uj" obvykle neklid,
netrp'livost nebo nep#"jemná o*ekáván".

V(znamná je i pozice t'la, stejn' jako vzájemné postaven" ú*astn"k! rozho&
voru. Doporu*uje se, aby klient s pracovn"kem sed'li v!*i sob' zhruba v pravém
úhlu. Takové uspo#ádán" poskytuje pocit bezpe*" a umo$%uje otev#enost. Sezen"
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*elem proti sob' m!$e provokovat ke konfrontaci. Jsou&li klient a pracovn"k od&
d'leni stolem, m!$e t"m b(t bl"zkost a otev#enost naru)ena. St!l m!$e slou$it
i jako doklad pracovn"kovy nad#azené pozice. Pokud je *lov'k lehce p#edklon'n
sm'rem k druhému, dává najevo zájem a ochotu druhého p#ijmout. Fyzická
bl"zkost na jednu stranu podporuje vzájemnou d!v'ru a spolupráci, za velmi
k#ehkou hranic" v)ak znamená ohro$en" a zasahován" do osobn"ho prostoru
druhého *lov'ka. Sociáln" pracovn"k se m!$e vyvarovat vstupován" do osob&
n"ho prostoru klienta t"m, $e *te jeho t'lové signály. Pokud se klient stahuje,
„zar!stá" do $idle, odhl"$", nec"t" se v bezpe*". Je zcela nam"st' klienta p#e&
dem vyb"dnout, aby si $idli postavil na to m"sto, kde mu bude dob#e. B'hem
rozhovoru se situace m!$e zm'nit, zpravidla ve smyslu p#ibl"$en".

Oble*en " a celkov( zjev jsou také v(znamn(mi sou*ástmi neverbáln"
komunikace. Styl oble*en", stejn' jako ú*es a celková upravenost o *lov'ku
mnoho vypov"daj". M!$eme vn"mat barevné vylad'n", ozdoby, p#ezdobenost,
chyb'ni detailu, le$érnost i úzkostlivou dokonalost. V kontextu projevu ver&
báln"ho i neverbáln"ho pak m!$eme tyto skute*nosti sami pro svou orientaci
v problematice doty*ného *lov'ka co nejopatrn'ji interpretovat. Stejnou mo$&
nost má samoz#ejm' i klient, a tak by sociáln" pracovn"k m'l volit takovou
úpravu svého zevn'j)ku, aby nep!sobil ru)iv', provokativn' nebo snad urá$&
liv'. Je t#eba brát ohled na to, jestli se *lov'k pohybuje mezi adolescentn"mi
u$ivateli drog, nebo mezi seniory v domov' d!chodc!, jestli pracuje v nemoc&
nici, ú*astn" se soudn"ch stán", nebo p!sob" jako streetworker.

Sociáln" pracovn"k je pouh( *lov'k „v)em b"dám poddan(", nemus" se c"&
tit poka$dé dob#e, nemus" m"t v$dycky na ka$dého náladu, ale mus" ud'lat
v)echno pro dobr( kontakt s klientem a mus" si uv'domovat a korigovat i své
neverbáln" projevy. Klient je vn"má, i kdy$ je t#eba neum" pojmenovat a ne&
uv'domuje si, co na n'j práv' p!sob". Zato m!$e jasn' c"tit, $e nen" p#ij"mán
nebo podporován tak, jak pot#ebuje, $e pracovn"k je netrp'liv( nebo neochotn(,
zkrátka $e zaklepal na )patné dve#e... To je práv' to, *emu m!$eme p#edcházet
rozv"jen"m komunika*n"ch dovednost".

Sociáln" p#"padová práce je propracovaná metoda pomáhaj"c" lidem, aby si
pomohli sami. Ani nejodpov'dn'j)" a nejanga$ovan'j)" sociáln" pracovn"k nikdy
ned'lá pro klienta to, co klient m!$e pro sebe ud'lat sám. P#"padová práce má
za*"nat tam, kde se klient práv' nacház", akceptovat klienta takového, jak(
je, a sna$it se do star(ch problém! vná)et nové porozum'n", nab"zet jin( úhel
pohledu, novou perspektivu.
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Kapitola 6

Poradenství

Pavel Hartl

Poradenstv"m se dnes zab(vaj" v)echny pomáhaj"c" profese, je pova$ováno za
v)estrannou *innost, na n"$ se pod"l" mnoho osob a organizac". Poradce lze na&
lézt b'$n' v instituc"ch, jako jsou st#edn" a vysoké )koly a vzd'lávac" instituce
v!bec, armáda, v'znice, psychiatrická za#"zen" a kliniky, podnikov( sektor,
organizace, instituce a sdru$en" v ob*ansk(ch komunitách. Nejen )koln" po&
radci dnes dob#e v'd", $e k nezbytn(m schopnostem *lov'ka pat#" um'n" u*it
se, pracovat s informacemi, komunikovat, spolupracovat, rozhodovat se, #"dit
a rozum't m'n"c"mu se sv'tu a $e k rozvoji *lov'ka, a dosp'lého p#edev)"m,
docház" seberozv"jen"m osobnosti cestou objevován".

Je u$ite*né si p#ipomenout, $e poradenstv" neprovozuj" jen aprobovan" po&
radci. Rady lidem poskytuj" také jejich rodi*e, p#"buzn" a p#átelé, v )ir)"m
m'#"tku je z"skávaj" i prost#ednictv"m rozli*n(ch vzd'lávac"ch, pr!myslov(ch,
sociáln"ch, nábo$ensk(ch a politick(ch instituc" a také prost#ednictv"m tisku
a dal)"ch médi". V(sledkem takového )irokého poradenstv" je z"skáván" infor&
mac", které lidem umo$%uj" zv()it rozsah znalost", prip. i dovednosti, jak #e)it
ur*ité problémy.

Takto )iroce poj"mané poradenstv" se objevuje mezi lidmi v mnoha podobách a jeho základn"
procesy jsou popisovány r!zn', nap#.jako „vypov"dat se z toho", „p#átelsky si popov"dat", „b(t
dobr(m p#"telem" nebo prost' s druhou osobou n'co „sd"let". Tyto *innosti docela ur*it' zahr&
nuj" n'které z nutn(ch schopnost" a dovednost", je$ pou$"vá poradce.

Snad ka$dá práce, p#i n"$ docház" ke kontaktu s jin(mi lidmi, obsahuje po&
tenciáln' ur*ité prvky poradenstv". Posiluje se trend, aby ur*ité komunika*n"
dovednosti, o nich$ zde budeme hovo#it jako o dovednostech poradce, znali
a u$"vali lidé v)eobecn' a zejména v)ichni ti, kdo maj" v popisu práce pé*i
o druhé lidi. Odborn" poradci hraj" d!le$itou úlohu, nemaj" v)ak nahrazovat
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cennou práci v)ech t'ch, kdo si na takové ozna*en" ned'laj" nárok. Naproti
tomu ti, kdo káraj", p#esv'd*uj" a nut" druhé, aby se p#izp!sobili nebo pod#"dili
systému, v domn'n", $e poskytuj" poradenstv", d'laj" ve skute*nosti v'ci, které
jsou poradenstv" na hony vzdálené.

6.1 Sociální poradenství
Sociáln" poradenstv" se podle materiálu Socioklubu (1997) d'l" na dva typy: zá&
kladn" a odborné. Oba typy pomoci poskytuj" státn" i nestátn" subjekty sociáln"
pomoci.

Základn! sociáln! poradenstv! poskytuje informace o nároc"ch, slu$bách
a mo$nostech, které mohou vy#e)it nebo zm"rnit obt"$nou situaci *lov'ka. Po&
skytované informace vypl(vaj" ze systému sociáln" ochrany ob*ana, k n'mu$
pat#" poji)t'n", podpora, pomoc, nebo ze systému, kter( zaji).uje zam'stnanost.
C"lem rozvinutého sociáln"ho poradenstv" je poskytovat informace co nejbl"$e
bydli)ti nebo pracovi)ti, prip. za#"zen", v n'm$ se *lov'k nacház". Sou*ást" zá&
kladn"ho poradenstv" je i zprost#edkován" dal)" pot#ebné odborné pomoci.

Pro základn" sociáln" poradenstv" je d!le$ité, aby bylo dostupné i lidem $ij"&
c"m v men)"ch obc"ch, prost#ednictv"m pracovn"ka pov'#eného touto agendou.
Poradenstv" na základn" úrovni m!$e poskytovat nejlépe sociáln" pracovn"k
nebo pracovn"k obecn"ho ú#adu, kter( mus" proj"t speciáln"m )kolen"m. V(&
znamnou pomoc" se stává manuál s konkrétn"mi sociáln"mi situacemi a s do&
poru*en"m, jak tyto situace #e)it a kam se lze obrátit o konkrétn" odbornou
pomoc. S v(hodou lze takov( manuál vytvo#it na po*"ta*i, kde vyhledáván" jed&
notliv(ch polo$ek je nejrychlej)" a nejp#esn'j)" a dopl%ován" nov(ch informac"
je jednoduché a levné. Skute*nost" v)ak je, $e #ada modern"ch poskytovatel!
slu$eb se vrac" k pap"rov(m zdroj!m.

Odborné sociáln! poradenstv! poskytuje p#"mou pomoc lidem p#i #e)en"
jejich sociáln"ch problém!. Jde zejména o problémy v man$elském nebo mezi&
genera*n"m sou$it", v pé*i o d'ti, star)" a zdravotn' posti$ené osoby, o osoby
propu)t'né z v(konu trestu. Odborná pomoc je zam'#ena na konkrétn" po&
moc a praktické #e)en" obt"$né sociáln" situace *lov'ka. Nej*ast'ji jde o situaci
hmotné nebo sociáln" nouze, prip. o soub'h obou.

Sou*ást" odborného poradenstv" jsou i terapeutické *innosti. V tomto smyslu
jde p#edev)"m o oblast rodiny a man$elsk(ch *i partnersk(ch vztah!, d!sledk!
zdravotn"ho posti$en", problematiky pachatel! trestné *innosti a delikventn"ch
jedinc!, drogov(ch a jin(ch závislost", tzv. následné pé*e, t(kaj"c" se osob, které
odcházej" z ústavn" nebo ochranné v(chovy a p'stounské pé*e. Pat#" sem i oblast
$ivotn"ch kriz", rozvodové a porozvodové situace apod. Na d'ti je zam'#eno
odborné poradenstv" p#edev)"m ve vztahu k jejich t(rán" a zneu$"ván", p#i
hrubém zanedbáván" pé*e.

Za#"zen" a agentury poskytuj"c" odbornou pomoc b(vaj" ve v't)"ch m'st&
sk(ch aglomerac"ch. S". odborn(ch, p#evá$n' nestátn"ch instituc", které za&
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ji).uj" odborné sociáln" poradenstv", zahrnuje pracovn"ky mnoha profes", jako
jsou sociáln" pracovn"ci, psychologové, psychiat#i, speciáln" pedagogové, socio&
logové a v mnoha p#"padech léka#i nejr!zn'j)"ch odbornost", právn"ci apod. Za
v(znamnou skute*nost lze pova$ovat to, $e odborné sociáln" poradenstv" nen"
nutn' svázáno s konkrétn" poradenskou instituc" ani s jedinou odbornost". Pro
odborné poradenstv" je charakteristické pou$"ván" speciáln"ch odborn(ch po&
stup!, jejich$ c"lem je ovlivnit uva$ován" a jednán" *lov'ka, kter( se nacház"
v obt"$né situaci, ji$ se mu nepoda#ilo #e)it vlastn"mi silami nebo s pomoc"
rodiny a p#átel.

6.2 Pomoc a poradenství
M. Scally a B. Hopson (1979) rozli)ili (est typ* pomoci druh&m podle pot#eb
osoby, která pomoc vyhledala:

• Pomáhán" podán!m jednoduch&ch v'cn&ch informac! je ur*eno oso&
bám, které je pot#ebuj" pro #e)en" své situace, jako je tomu nap#. p#i neznalosti
toho, jak vyplnit p#"slu)n( formulá#, nebo p#i pot#eb' p#ehledu o agenturách
poskytuj"c"ch dal)" pot#ebné slu$by. Rady tohoto typu mohou b(t nesm"rn' u$i&
te*né, proto$e nedostatek informac" stav" *lov'ka do nev(hodné a$ bezv(chodné
situace.
• Pomáhán" poskytován!m rad spo*"vá v nab"zen" názoru odborn"ka na to,
jak by si jiná osoba m'la lépe po*"nat, p#i*em$ názor by nem'l postrádat vhled
do situace dané osoby. P#"kladem je právn"k nebo da%ov( poradce.
• Pomáhan" prost#ednictv!m u%en! znamená umo$nit n'komu z"skat ur&
*ité znalosti nebo dovednosti pomáhaj"c" jeho situaci zlep)it.
• Pomáhán" prost#ednictv!m psychologického náhledu spo*"vá v pomoci
druhému pochopit problém, objasnit pro* a kde vznikaj" t#ec" plochy a ukázat
mo$né cesty, jak si po*"nat, aby se jedinec správn' rozhodl, co d'lat. Jak ji$
bylo #e*eno, nej*ast'ji jde o to pomoci lidem, aby si dokázali pomáhat sami.
• Pomáhán" prost#ednictv!m p#!mé akce spo*"vá v tom, $e pomáhaj"c"
n'co vykoná za jinou osobu nebo j" obstarává n'co, co práv' nutn' pot#ebuje,
nap#. j"dlo, p!j*ku, bydlen", vypln'n" formulá#e, jednán" s ú#ady.
• Pomáhán" vyvolané zm'nou systému spo*"vá v ovlivn'n" nebo zm'n'
systém!, které jedinci zp!sobuj" pot"$e. M!$e j"t o organiza*n" úpravy, zm'nu
v p#edpisech apod.

Kl"*ová v'ta, na které se odborn"ci shoduj", zn": Pomáhat znamená pomoci li*
dem, aby si dokázali pomoci sami. V této souvislosti lze uvést d!v'rn' známé
podobenstv", $e skute*nou pomoc" pro *lov'ka, kter( má hlad, je sp")e nau*it ho
chytat ryby ne$ mu v'novat *ást úlovku. Z jiného pohledu lze také #"ci, $e pomá&
hat lidem znamená ur*it a objasnit problém tak, aby se *lov'k mohl sám roz&
hodnout, co s n"m ud'lá. Poradenstv! je tedy jednou z cest, jak pomáhat lidem
p#ekonat jejich problémy, jak objas%ovat jejich osobn" c"le a jak jich dosahovat.
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Poradenství a vedení
Poradenstv! b(vá nej*ast'ji a nejobecn'ji definováno jako profesionáln" ve&
den" jedince s vyu$it"m psychologick(ch poznatk!. Ty jsou v(znamné zvlá)t'
p#i z"skáván" údaj! a veden" klienta. Nej*ast'ji je pou$"ván osobn" rozhovor
a techniky zam'#ené na zji).ován" zájm!, schopnost" a nadán".

Veden! b(vá pova$ováno za sou*ást poradenstv", mén' *asto za zvlá)tn"
obor a v *e)tin' se zpravidla u$"vá pojem poradenstv" k profesn! nebo si#eji
k )ivotn! orientaci. P#edstavuje soubor rad a doporu*en", které se t(kaj" po&
volán", problém! s u*en"m a vzd'láván"m nebo aktuáln"ch $ivotn"ch problém!.
Poskytovatelem b(vá u*itel, lektor, trenér nebo kou*.

A. ji$ jde o poradenstv" jakéhokoli druhu, v$dy p#edpokládá )koleného po&
radce, kter( pomáhá druh(m, a to p#"mo p#edáván"m informac", doporu*en"
a rad, které vypl(vaj" z jeho odbornosti právn"ka, ú*etn"ho, odhadce nemovi&
tost" *i um'leck(ch p#edm't! apod. I v takovéto *innosti jsou obsa$eny prvky
psychologické pomoci: zasv'cené rady odstra%uj" klientovu úzkost z nejistoty
a nev'domosti.

Poradenstv" je ov)em i proces, kter( pomáhá jedinci odhalit a rozvinout jeho
u*ebn", profesn" a psychické mo$nosti s c"lem dostat se na nejvy))" mo$nou
úrove% osobn"ho )t'st" a sociáln" u$ite*nosti.

P#edev)"m v pojet" anglosask(ch autor! je pak poradenstv" pova$ováno
v zásad' za demokratické; v(chodiska poradenské teorie a praxe spo*"vaj" za
prvé v p#esv'd*en", $e ka$d( jedinec má právo utvá#et sv*j vlastn! osud,
a za druhé v tom, $e relativn' zral" a zku)en" *lenové spole*nosti jsou odpov'dn"
za to, aby ka$dá osobn" volba jedince slou$ila jak jeho vlastn!m zájm*m, tak
zájm*m spole%nosti, k n"$ nále$".

Ve filozofii poradenstv" je také obsa$eno p#esv'd*en", $e tyto c"le jsou sp")e
navzájem se dopl%uj"c", komplementárn" ne$ rozporné, konfliktn". Funkc" t'ch,
kte#" vedou d'ti, mláde$ i dosp'lé lidi, nen" zaji).ovat kompromis mezi po$a&
davky jednotlivce na stran' jedné a po$adavky spole*nosti na stran' druhé. Jde
sp")e o orientaci jedince vzhledem k p#"le$itostem, které mu sk(tá jeho pro&
st#ed" a které se mohou stát nejlep)" zárukou napln'n" jeho osobn"ch pot#eb
i aspirac".

Mezilidské vztahy

Poradenstv" klade d!raz na to, $e osoba, která má problémy, je sou*asn' oso&
bou, která má zdroje pot#ebné k jejich vy#e)en". Poradce vytvá#" vztah, kter(
umo$%uje klientovi hledat a nalézat vlastn" odpov'di na problémy. Poradce
nepodává #e)en", co$ nijak nepop"rá skute*nost, $e má specifické dovednosti,
také to v)ak neznamená, $e m"t odborné znalosti samo o sob' d'lá z *lov'ka
poradce.

Pr!zkumy ukazuj", $e kvalita vzájemného vztahu mezi klientem a porad&
cem je daleko d!le$it'j)" ne$ specifická poradenská filozofie, kterou poradce
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vyznává. C.R.Rogers (1957) vysv'tluje zcela jasn', $e psychoterapie, resp. po&
radenstv", nen" zvlá)tn"m druhem vztahu & vztahem li)"c"m se od v)ech ji&
n(ch vztah!, které se vyskytuj" v ka$dodenn"m $ivot'. Podobn( názor zastávaj"
i v)ichni teoretici, kte#" vid" poradenstv" v )ir)"ch souvislostech.

L. M. Brammer (1973) #"ká, $e d"váme&li se na pomoc z hlediska vztahu, má
pomoc mnoho spole*ného s p#átelstv"m, rodinnou interakc" a nábo$ensk(mi
kontakty. V)echna pomoc je zam'#ena na napln'n" základn"ch lidsk(ch pot#eb
redukovan(ch na jejich základn" slo$ky. Podobné stanovisko zastává G. Egan
(1986), kter( vypracoval v(cvikové programy zam'#ené na efektivn" interper&
sonáln" vztahy.

Poradenské modely
Ka$d( *lov'k sna$"c" se pomoci druhému by m'l vycházet z ur*itého modelu &
jakkoliv utvo#eného & procesu, kter( prob'hne. Mohou to b(t c"le, t#eba i ml&
havé a sahaj"c" od pomoci druhému c"tit se lépe a$ ke snaze nau*it ho, aby sám
ú*inn' #e)il ur*it( druh problém!. Pro poradce je d!le$ité, aby si byl v'dom
hodnot, ze kter(ch vyr!stá jeho chován" a filozoficky podlo$ená podpora, kterou
nab"z".

V posledn"ch desetilet"ch se #ada v(zkumn"k! a teoretik! pokusila mo&
dely pomoci p#esn' popsat. To m!$e pomoci poradc!m, aby p#esn'ji popsali
a pochopili své vlastn" vnit#n" modely a touto cestou zhodnotili svá filozofická
a empirická v(chodiska.

R. R. Carkhuff (1974) vy)el z my)lenek C. Rogerse o psychoterapii a roz)"#il
je na pomáhán" v nej)ir)"m slova smyslu. Vytvo#il t#!stup"ov& model, v n'm$
se klientovi dostává:

a) vy)et#en",
b) porozum'n",
c) konán" (akce).

Definuje dále dovednosti, které poradce nutn' pot#ebuje pro ka$d( stupe% po&
radenského procesu a popisuje také zp!sob v(b'ru budouc"ch poradc! a jejich
v(cvik. Pot#ebné dovednosti, které uvád", jsou v zásad' tyté$, které pot#e&
buje ka$d( *lov'k k úsp')nému $ivotu. Nejlep)" cestou, jak lidem pomáhat, je
p#"mo a systematicky je u*it jak $"t, pracovat, vzd'lávat se a jak vytvá#et dobré
vztahy s druh(mi. Autor zd!raz%uje, $e efektivita pomáhán" spo*"vá v p#ekle&
nut" úrovn' dovednost", kter(mi samostatn' disponuj" poradce a klient. Ve své
dal)" práci jde R. R. Carkhuff (1976) dokonce tak daleko, $e pomáhán" stav"
na rove% u*en", a to p#edev)"m u*en" v dosp'losti. Nau*it druhé dovednostem
pot#ebn(m pro ka$dodenn" $ivot jim umo$n" #"dit vlastn" $ivoty.

L. M. Brammer (1973) vytvo#il integrovan(, eklektick( v(vojov( model po&
dobn( modelu Carkhuffovu. Roz)"#il jeho t#"stup%ov( model na osm stadi!
(viz tab. 6.1).

87



II P)ÍPADOVÁ PRÁCE

Tab. 6.1 Model osmi stadií poradenství (L. M. Brammer, 1973)

zahájení objasn&ní

posuzování upevn&ní

uspo!ádání plánován!

vztah ukon+ení

Spolu s t"m také ur*il sedm soubor* dovednost!, které podporuj" poro&
zum'n" sob' a druh(m, a na n' navazuj"c" seznam *ty#iceti )esti dal)"ch, které
mohou pro ka$dého poradce znamenat bohat( zdroj podn't! a pob"dek.

Zdrav( rozum nám #"ká, $e $ádouc" modely #e)en" problém!, dovednosti
a techniky nejsou d!le$ité jen pro poradce, ale pro ka$dého, kdo $ije b'$n( $i&
vot. Nejv't)"m pokrokem v pedagogické psychologii, kter( p#i)el v posledn"ch
desetilet"ch, je p#esun k tzv. metakognici. Podstatou je nau*it lidi, aby byli
schopni p#em()let o svém vlastn"m my)len", o tom, jak #e)it a zvládat pro&
blémy. Nejen odborn"ci se shoduj" na tom, jak d!le$ité je um'n" #e)it problémy
ka$dodenn"ho $ivota. +asto v)ak toto poznán" z!stává jen v rovin' teorie, která
praxi z!stává mnoho dlu$ná.

Rozhodne&li se n'kdo, $e se stane profesionáln"m poradcem, mus" podstoupit
v&cvik. P#i pohledu do literatury zjist", $e existuj" tucty model! pro #e)en" nebo
veden" problém!; n'které z nich p#etrvávaj" tém'# celé stolet". Posléze zjist", $e
pokud chce pomáhat, a. ji$ jednotlivc!m, instituc"m, nebo cel(m organiza*n"m
systém!m, mus" n'kter( z t'chto model! p#ijmout.

Poradenství rozvojové a poradenství krizové

Poradenstv" m!$e prob"hat bu- jako reakce na situaci, nebo jako podn't,
kter( má klientovi napomoci k rozvoji a r!stu. V minulosti se poradenstv" *asto
t(kalo pomoci klientovi s ur*it(m problémem v pr!b'hu nebo p#i nástupu n'&
jaké krize. Poradenstv" v)ak má daleko v't)" ambice: pomáhat lidem p#edj"mat
budouc" problémy, nau*it je, jak rozpoznat známky nadcházej"c" krize a z"skat
nad n" kontrolu p#i samém nástupu. Toto je poradenstv" jako podn't k r!stu:
poradenstv! rozvojové nam"sto krizového. Ka$dé úsp')né poradenstv" má
za následek r!st, ale rozd"l mezi ob'ma p#"stupy je takov(, $e krizov( p#"stup
navozuje r!st pod tlakem, a jeliko$ se *asto omezuje jen na aktuáln" problém,
klient!v repertoár chován" a zp!sobu $ivota m!$e z!stat danou zku)enost"
prakticky neovlivn'n.

Pr!b"h poradenského procesu
Pr!b'h poradenského procesu popsali M. O. McMahon (1990), R. Nelson&Jones
(1992), J. Vymetal (1995), V. J. Drápela (1997) a #ada dal)"ch autor!. Obvyklé
je d'len" poradenského procesu na n'kolik na sebe navazuj"c"ch krok!.
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McMahon (1990), kter( je zastáncem p#"stupu naz(vaného #e(en! pro$
blém*, jej d'l" následovn':
1. navázán" vztahu;
2. shroma$-ován" informac", popis problému a jeho hodnocen";
3. stanoven" c"l!, plány jednán", intervenc", oslaben" t"$ivosti situace;
4. vlastn" pr!b'h #e)en", uskute*n'n" intervenc" a sm"#en" se s okolnostmi,

které nelze ovlivnit;
5. zp'tná vazba, zhodnocen" pr!b'hu práce a jej" záv'r.
V tomto systému se velk( v(znam klade na vybudován" d!v'ry klienta k po&
radci. Je v n'm zd!razn'no zam'#en" na citlivost, v#elost a porozum'n", které
spolu vytvá#ej" základ d!v'ryhodného vztahu. V tomto systému se *asto uká&
zalo, jaké odli)nosti mohou v'zet v kategorizaci problému, jejich hodnocen"
i zvolené technice intervence. Klini*t" psychologové a sociáln" pracovn"ci n'&
kdy pojmenovávaj" a diagnostikuj" problémy rozd"ln'. Struktura pomoci v)ak
z!stává stejná. Tomuto p#"stupu je vyt(kán dominantn" d!raz na klientovy
problémy. ,e)en", které vypl(vá ze stanovené diagnózy, se v)ak ne v$dy kryje
s c"lem, aby klient za*al vést produktivn'j)" a spokojen'j)" $ivot.

Dal)" mo$nost", která je k dispozici, je nedirektivn! p#!stup, jen$ nezd!&
raz%uje diagnózu ani názory poradce, ale stav" na schopnosti klienta #"dit sebe
samého. Má se za to, $e p#"li)n( d!raz na problém nebo diagnózu m!$e klienta
p#ipravit o motivaci ke zm'n'.

Nov'j)" auto#i se zam'#uj" v"ce na odhalován" mo$nost" skryt(ch v samot&
ném klientovi, jeho rodin' a bl"zk(ch. T"m se potla*uje nálepkován" klienta
a p#ece%ován" diagnózy, resp. patologie. V)echny s"ly se soust#ed" na mo$nosti
#e)en". Stru*n' #e*eno, v)e se to*" kolem klientov(ch klad!. Podstatné je sou&
st#ed'n" na schopnosti klienta, jeho skryté s"ly a v)e, co umo$n" zlep)it jeho
$ivot a nau*" ho um't si poradit i v t'ch nejsv"zeln'j)"ch situac"ch.

K nejd!le$it'j)"m slo$kám kteréhokoli z p#"stup! v$dy pat#ilo a pat#" navá&
zán" vztahu, intervence a ukon*en" práce.

Navázán! vztahu

Podle De Jonga a Berga poradci v pomáhaj"c"ch profes"ch dlouho v'#ili, $e
prvn"m pravidlem této profese je vybudovat vztah d!v'ry klienta k poradci.
Jin" auto#i (Benjamin, 1987; Carkhuff, 1987; Ivey, 1994) tvrd", $e klientova
d!v'ra je svázána s vn"mán"m poradcova porozum'n". Na jednom se shoduj"
tak#ka v)ichni: Pokud klient nev'#", $e poradce skute*n' rozum" tomu, co se
klient sna$" #"ci, nev'#" ani tomu, $e poradce má skute*n' up#"mn( zájem b(t
mu prosp')n(. Nen" pochyb o tom, $e porozum'n" klientovi zahrnuje jak obsah,
tak i pr!b'h klientovy komunikace.

Obsah se vztahuje ke klientovu slovn"mu sd'len" & k informac"m, které
sd'lil b'hem sezen" a které se t(kaj" lid" a událost" z jeho $ivota.

Pr*b'h vypov"dá o zp!sobu, j"m$ klient tyto informace podal & tj.k emo&
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t"m a pocit!m, které klient projevuje, kdy$ informace sd'luje. Emoce se mo&
hou projevit nap#. klientovou polohou t'la, jeho vzp#"menost" nebo schoulenost"
v k#esle, úrovn" o*n"ho kontaktu, tempem #e*i, ml*en"m, schopnost" dr$et se
ur*itého tématu, v(razem tvá#e a tónem hlasu.

Obsah a pr!b'h se *asto spojuj" a poradce obsah klientovi parafrázuje a su&
marizuje, aby se p#esv'd*il, $e jde o toté$ chápán" klienta a jeho situace. N'kdy
se obsah a pr!b'h nespojuj". Nap#"klad klientka, která ode)la od svého man&
$ela, m!$e tvrdit, $e se o n'j u$ nezaj"má, ale p#i vypráv'n" má slzy v o*"ch.
Kdy$ poradce vid" takové nesrovnalosti mezi obsahem a pr!b'hem, m!$e to
sd'lit pomoc" parafrázován", sumarizován" nebo sebeodhalen", nebo toto zji)&
t'n" v danou chv"li pouze ulo$it n'kam do své mysli a vrátit se k tomu v roz&
hovoru pozd'ji. Poradcovo rozhodnut", co d'lat, závis" na tom, co je pro klienta
nejlep)", tj.jak to za#"dit, aby klient c"til, $e rozhovor postupuje na cest' ke
kladnému #e)en".

To, jak klient podává své informace, je d!le$ité je)t' z jiného d!vodu. Ka$d(
klient má sv!j osobn" styl. N'kte#" p#edvád'j" p!sobivou up#"mnost a organi&
zovanost svého my)len"; jin" jasné my)len" nebo smysl pro humor, dal)" maj"
v#elé a starostlivé chován". Kdy$ poradce odhal" kvality, které mohou b(t pro
klienta u$ite*né, je dobré se o nich zm"nit.

Poradenské intervence

M!$e se zdát, $e poradenstv" vy$aduje od klienta reálné uva$ován". Existuje
v)ak #ada specifick(ch obt"$", které sice nelze nazvat p#"mo patologick(mi,
p#esto v)ak stoj" v cest' vhodn(m intervenc"m poradce. Jde o následuj"c" obt"$e
*i poruchy:

• nep#im'#en( náhled na vlastn" chován" a chován" druh(ch;
• vnit#n" stereotypy, které vedou ke zkreslenému sebehodnocen";
• u$"ván" r!zn(ch sebeobrann(ch mechanism! p#i práci s informacemi, které
vedou k fale)nému sebepojet";
• obt"$e s p#esn(m ur*ován"m p#"*in a nedostatek realistického odhadu od&
pov'dnosti za to, co se v $ivot' klienta odehrává;
• nep#esné odhadován" budouc"ch rizik a zisk! z r!zn(ch sled! jednán";
• nep#im'#en( soubor moráln"ch zásad;
• omezené my)len", nap#. tzv. tunelové vid'n";
• pot"$e s rozhodován"m, #e)en"m problém! a sebekontrolou.

Existuje #ada mo$n(ch intervenc" poradce, které klientovi pomáhaj" myslet
ú*inn'. N'kdy mus" s klientem probrat a vyjasnit zkreslené informace o jeho
stavu. Poradci v tomto sm'ru pomáhá to, $e klienta p#ij"má takového, jak(
je, poskytuje mu citovou podporu a empatické porozum'n". Poradce má dost
mo$nost", jak zam'#it pozornost klienta k nesrovnalostem v jeho pocitech,
my)len" a jednán".
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Metodami intervence jsou nap#. modelován", hran" rol" a nácvik $ádou&
c"ho chován". Poradce m!$e také s klientem nacvi*ovat r!zné dovednosti, nap#.
jak myslet efektivn', jak se rozhodovat a jak zvládat stres.

Záv&r poradenského procesu

Volba c"le a cesty, jak k n'mu doj"t, vedou ke klientovu rozhodnut", jak vy#e)it
problém. V tomto rozhoduj"c"m bod' poradenského procesu se t#et" a *tvrtá
etapa prol"naj". Zde se ukazuje, do jaké m"ry spolupráce poradce a klienta
b'hem p#edchoz" práce p#ipravila p!du pro úsp'ch.

Kdy$ se klient rozhodne pro ur*ité #e)en", je povinnost" poradce podn'covat
ho, aby zahájil cestu sm'rem ke zvolenému c"li t"m, $e mu p#ipom"ná, kte&
r(ch kladn(ch v(sledk! vy#e)en"m problému dosáhne (Hopson, 1986). Podle
V. J. Drápely (1997) tak jedná na základ' obecn' platného principu, $e nej&
siln'j)" motiva*n" pákou pro ka$dého jedince je snaha o dosa$en" vlastn"ho
prosp'chu.

Klientovo rozhodnut" je v"cemén' rozumové, ale jako ka$dé rozhodnut" má
i sv!j neodd'liteln( citov( doprovod, kter( mu m!$e p#iná)et nep#"jemné po&
city. Nav"c, i p#i odpov'dném a siln' motivovaném rozhodnut" dosáhnout c"le,
si je klient v'dom, $e opou)t" rutinn" zp!sob svého uva$ován" a jednán" a vy&
dává se na neznámou cestu. D#"v'j)" zp!sob jednán" byl sice neúsp')n(, ale
d!v'rn' ho znal. Zp!sob, pro kter( se rozhodl, mu sice dává nad'ji, ale je to
zat"m neznám( terén, co$ v n'm vzbuzuje pocity vnit#n"ho ohro$en".

Poradce se t'mito znám(mi pot"$emi nesm" nechat zasko*it. Mus" b(t p#i&
praven v této rozhoduj"c" etap' poradenského procesu poskytnout klientovi
emo*n" podporu. T"m mu pomáhá zbavit se úzkosti z vykro*en" nov(m sm'&
rem. Prvn" vykro*en" zvy)uje jeho pocit sebed!v'ry. Pokud se b'hem krátké
doby objev" prvn" p#"znivé v(sledky vypl(vaj"c" ze zm'n v jeho chován", budou
ho napl%ovat pocitem vnit#n"ho uspokojen" a sebed!v'ry.

Nikdy nen" vhodné ukon*it styk s klientem náhle, bez postupného p#e&
chodu k jeho stále samostatn'j)"mu a správn'j)"mu rozhodován". Klient mus"
m"t p#"le$itost pov'd't poradci o sv(ch obt"$"ch a p#"padn(ch nezdarech p#i
uskute*%ován" dohodnutého rozhodnut" i o tom, jak nové prvky svého chován"
pro$"vá. Kladn( v(sledek poradenské *innosti se projevuje jen zvolna. Klient
by m'l v'd't, $e k plnému zvládnut" nového rozhodován" a p#"stupu k #e)en"
problém! je t#eba ur*ité doby, b'hem n"$ se stále v"ce stav" na vlastn" nohy, p#i
postupném omezován" emo*n" podpory poradce.

6.3 Poradce
Co charakterizuje dobrého poradce

C. R. Rogers p#i)el s dob#e ov'#itelnou hypotézou o tom, co utvá#" dobrého po&
radce. ,"ká, $e poradce mus" b(t otev#en( a mus" um't prokázat, $e má pozi$
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tivn! vztah ke sv(m klient!m, a to bez jak(chkoli podm"nek. P#ij"má klienty
jako cenné osoby bez ohledu na to, k(m jsou, co #"kaj" nebo co d'laj". Kon$
gruence (shoda) znamená, $e poradce nemá skr(vat své pocity; jeho verbáln"
i neverbáln" chován" si nesm" navzájem odporovat a pro klienty mus" b(t zcela
*itelné. Up#!mnost poradce by m'la b(t základem jeho poctivosti, srde*nosti
a nep#"tomnosti jakékoli p#etvá#ky. Empatie poradce spo*"vá v jeho schop&
nosti vc"tit se do vztah! klient! a vid't sv't jejich o*ima, i kdy$ sám z!stává
mimo. V)echny tyto kvality by poradce m'l nejen m"t, ale m"t je té$ pro$ity.

C. B. Truax a R. R. Carkhuff (1967) testovali #adu hypotéz a nalezli empi&
rickou podporu pro to, co ozna*ili jako jádro, které usnad%uje ú*inn( vztah
pomoci. Toto jádro zahrnuje: empatii, úctu, pozitivn! vztah, up#!mnost
a konkrétnost. To v)e úst" do schopnosti reagovat v$dy typicky a bezpro&
st#edn' na klientovy v(roky. Na rozd"l od C. R. Rogerse v)ak #"kaj", $e zat"mco
on uvedené vlastnosti pova$uje za nutné a sou*asn' posta*uj"c", oni se do&
mn"vaj", $e jsou pouze nutné. R.R. Carkhuff (1976) #"ká, $e nejsou posta*uj"c".
Poradce mus" m"t v(cvik umo$%uj"c" mu, aby um'l vést klienta k pochopen"
rozmanitost" $ivota a dokázal rozv"jet klientovy dovednosti. V(zkumn"ci zjis&
tili, $e poradci, kte#" nem'li po$adované kvality, nebyli pouze neprodukt"vni,
ale stav klient! dokonce zhor)ovali.

Co charakterizuje "patného poradce

V ur*itém smyslu je mnohem jednodu))" vyjmenovat to, co zjevn' brán" dob&
rému poradenstv". J. W. Loughary a T.M.Ripley (1979) d'l" )patné poradce do
*ty# typ! podle toho, co #"kaj" sv(m klient!m:

• Vy si mysl"te, $e máte problém! Jen si poslechn'te, jaké problémy mám já.
• Dovolte, abych vám poradil, co máte d'lat.
• Rozum"m tomu, proto$e i já u$ jsem jednou takov( problém m'l.
• O v)echno se postarám a vy#e)"m to.

Prvn" t#i p#"stupy jsou jasn' kontraproduktivn", zat"mco *tvrt( sice m!$e po&
moci, ale neumo$%uje klientovi, aby se sám nau*il situaci #e)it. A$ se p#")t'
vyskytne, bude m"t znovu tyté$ problémy. Správn( postup pro klienta s ta&
kovouto pot#ebou je ji$ v()e popsan( postup u$"van( p#i krizové intervenci.
U$ite*né je, aby na ni navazovalo následné poradenstv", kde se klient nau*"
p#")t' se podobné krizi vyhnout.

D!le$ité je, $e i z negativn"ch v(sledk! & pokud je poradce reflektuje &
se lze pou*it, tak$e ve sv(ch d!sledc"ch m!$e doj"t k v(znamnému ozdrav'n"
poradenského procesu. K n'kolika takov(m d!sledk!m pat#" podle G. Egana
(1986) to, $e chybuj"c" poradce má mo$nost:

• uv'domit si slo$itost procesu poskytován" pomoci;
• seznámit se s problémy, které se vyskytuj" ve vyhodnocován" poradensk(ch
v(sledk!;

92

6 PORADENSTVÍ

• uv'domit si, $e nedostate*ná pomoc m!$e ve sv(ch d!sledc"ch u)kodit;
• motivovat sám sebe k z"skán" co nejv't)"ch znalost" ve vztahu k pomáhán",
vyu$"vat praktické modely, metody, dovednosti i rady d!le$ité pro pomáhán";
• stát se rozumn(m a obez#etn(m poradcem.

Osobnost poradce
Nen" pochyb o tom, $e osobnost poradce hraje v poradenském procesu velmi
d!le$itou roli. V. J. Drápela (1997) profiluje $ádouc" vlastnosti jeho osobnosti
a odborné znalosti, je$ jsou nezbytné pro jeho poradenskou zp!sobilost.

Kdy$ hovo#"me o poradci, máme na mysli odborn' kvalifikovanou osobu, a.
mu$ského, nebo $enského pohlav". Lidé obou pohlav" dosahuj" v poradenské
práci stejn' uspokojiv(ch terapeutick(ch v(sledk!. Ve skute*nosti ka$d( kom&
petentn" poradce mus" slu*ovat n'které povahové rysy tradi*n' p#ipisované
r!zn(m pohlav"m: z $enské povahy emotivn" zam'#en", pochopen" pro druhé,
citlivost a takt; z mu$ské povahy p#evá$n' racionáln" orientaci, rozhodnost
a objektivitu.

Jak dále uvád" Drápela, ji$ p#ed nastoupen"m odborného studia má m"t
ka$d( kandidát poradenského povolán" aspo% náznaky vlastnost" budouc" te&
rapeutické osobnosti. N'které z t'chto vlastnost" jsou dány geneticky (dosta&
te*ná inteligence, $ivotn" energie, p#irozen( optimismus, otev#enost a flexibi&
lita). Jiné si kandidát osvojil vlastn"mi rozhodnut"mi p#i utvá#en" své stupnice
hodnot (Fromm, 1947). K t'mto eticko&psychologick(m vlastnostem pat#" p#i&
m'#ená $ivotn" zralost, vnit#n" poctivost, respekt pro lidská práva a snaha
pomáhat druh(m, i kdy$ jsou etnicky nebo názorov' odli)n".

A. W. Combs a D. Snygg (1959) popisuje, $e budouc" poradce mus" také dob#e
znát sám sebe a bezv(hradn' p#ij"mat svou osobnost s jej"mi p#ednostmi i chy&
bami. V'dom" vlastn"ch slabost" nemus" vést k depresivn"m pocit!m; m!$e ho
naopak p#ivést k dokonalej)"mu chápán" lidské p#irozenosti a k v't)" ochot'
odpou)t't mylná rozhodnut" sob' i klient!m, s nimi$ bude v poradenském
vztahu. Podle V. E. Frankla (1978) bude m"t poradce p#i pozd'j)"m dozráván"
v odborné +innosti mnoho p#"le$itost" hloub'ji poznat sám sebe i lidskou p#iro&
zenost a objevovat smysl své práce a svého $ivotn"ho poslán".

V"estrann$ poradce

V't)ina odborn"k! se shoduje v názoru, $e je t#eba, aby existovali poradci
s )irok(m psychosociáln"m zam'#en"m & poradci, kte#" vládnou rozsáhl(mi
dovednostmi a metodami, a proto jsou schopni pomáhat v mnoha r!zn(ch
sm'rech.

B. Hopson (1986) m"n", $e základn" dovednosti pomáhat mohou b(t pova&
$ovány za jakési jádro $ivotn"ch dovednost", Ttyto dovednosti mohou b(t
velmi vyvinuty u profesionáln"ch poradc! a u t'ch osob, u nich$ je um'n" po&
máhat druh(m sou*ást" jejich profese, tj. nap#. u lid" pracuj"c"ch v nemocnic"ch
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a z )ir)"ho pohledu ve zdravotnictv" v!bec, v sociáln"ch slu$bách a ve v)ech
vychovatelsk(ch a u*itelsk(ch profes"ch.

B. Hopson a M. Scally (1979) vytvo#ili model, kter( je velmi roz)"#en( v Bri&
tánii, a v(cvik podle n'ho s úsp'chem podstupuje jak p#evá$ná *ást u*itel!,
tak sociáln"ch pracovn"k! pracuj"c"ch s mlad(mi lidmi. Model znázor%uje ob&
lasti c"l!, které slou$" osobn"mu rozvoji poradc!, a sou*asn' uvád" mo$né c"le
pomoci. Zárove% ukazuje, $e poradci mohou pomoci druh(m pouze do té úrovn'
porozum'n" a dovednost", kterou sami ovládaj". Poradce mus" rozum't sv(m
vlastn"m sociáln"m, ekonomick(m a kulturn"m hodnotám a b(t schopen odd'lit
své vlastn" p#án", pot#eby a problémy od t'ch, které su$uj" klienty. Poradci se
u*" vid't v druh(ch odraz sebe sam(ch.

Znát sám sebe znamená p#esn' rozli)it rozd"l mezi dv'ma pohledy: bod, ve
kterém se nacház" poradce, a kde druz" teprve za*"naj". +"m v"ce se oba pohledy
p#ekr(vaj", t"m mén' ú*inná b(vá poskytovaná pomoc. Aby k takové situaci
nedo)lo, pot#ebuje poradce neustálé informace o vlastn"m v(voji. Znalost sebe
samého nen" n'co, *eho se dosáhne jednou prov$dy. Jde o proces, kter( se
nikdy nezastav", proto$e ka$d( *lov'k se b'hem $ivota stále prom'%uje. T"m,
$e poradce zm'ny trvale sleduje, z"skává ur*it( náhled o jejich sm'ru. +"m lépe
si poradce uv'domuje, kdo je, v *em je jeho s"la a v *em slabost, jaké jsou jeho
aktuáln" pot#eby, hodnoty a p#edsudky, t"m sp")e se m!$e zam'#it na rozvoj
t'ch dovednost", které mu chyb'j" a které pot#ebuje zvládnout, *"m )ir)" rozsah
dovednost" si osvoj", t"m naroste i okruh lid", jim$ je schopen poskytnout pomoc.

Poradci se pochopiteln' neobejdou bez toho, aby se z velké *ásti u*ili také
prax". Ka$d( o z"skan(ch poznatc"ch z praxe p#em()l" a podle v(sledku úv,ah,
strukturovaného p#em()len" p#")t' jedná, to v)e nejlépe za soustavné super&
vize. Poradce je v)ak ve vzájemn(ch vztaz"ch s mnoha dal)"mi lidmi a t'mito
vztahy je také ovliv%ován, m'n" se, a proto se jeho jednán" vyv"j". Jak se sna$"
pomoci klient!m a ovliv%ovat systémy, sou*asn' se u*". M'n" se a vyv"j" pro&
st#ednictv"m jednám s druh(mi, stejn' tak jako se m'n" jedinci a systémy,
které sám ovliv%uje.

Osobní rozvoj poradce

Osobn" rozvoj poradce zahrnuje rostouc" sebeuv'dom'n", po*et a rozsah do&
vednost", sledován" vlastn" úsp')nosti a rozvoje, vyu$"ván" dovednost", které
pomáhaj" rozv"jet druhé, poskytován" a p#ij"mán" podpory prost#ednictv"m ko&
munikace, u*en" se od druh(ch. Zvlá). u poradce se uplat%uje zásada: M'n"m
jiné a sou*asn' m'n"m sebe pod vlivem ostatn"ch a systému.

B. Hopson (1986) uvád" následuj"c" popis schopnost! a dovednost! po!
radce:
• Má m"t základn" dovednosti: respekt, up#"mnost a empatii, v jejich$ d!&
sledku klient vn"má vlastn" hodnotu, c"t", $e jej poradce chápe, a je p#ipraven
mu d!v'#ovat.
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• Má m"t schopnost nalézt a definovat problém; k tomu pot#ebuje: klást ote&
v#ené otázky, vyjednávat, provád't shrnut", zam'#ovat se, reflektovat, b(t kon&
krétn", nebát se nutn(ch st#et!. U klienta to vede k tomu, $e hovo#" a vysv'tluje,
daleko lépe chápe, jak se c"t" a pro*, uva$uje o mo$nostech, zkou)" alternativy
a doká$e si jednu zvolit.
• Má um't nalézat cesty, jak problém #e)it; k tomu pot#ebuje: um't #e)it
problémy, definovat soubor problém!, stanovit strategie, naplánovat *innosti.
U klienta to vede k tomu, $e se nau*" chápat, co je t#eba ud'lat, jasn' definovat
svoje úkoly, naplánovat a uskute*nit v)e pot#ebné.

Poradenstv" pomáhá v krystalizaci toho, co v"me o cest', pomoc" n"$ se mezi
lidmi utvá#" v#el( vztah pln( d!v'ry. Vztahy se vyv"jej" tehdy, jestli$e *lov'k
zjevn' respektuje druhé, je up#"mn( sám k sob', sna$" se vid't v'ci o*ima dru&
hého, je empatick( a sna$" se vyh(bat jak(mkoli soud!m. O takov(ch osobách
#"káme, $e doká)ou tvo#it vztahy. Je&li vztah utvo#en, *lov'k je p#ipraven
hovo#it o sv(ch my)lenkách a pocitech a hloub'ji se jimi zab(vat. Dovednosti,
které to uleh*uj", jsou ozna*ovány jako zkoumán" a vyjas%ován". Pomoc" t'chto
proces! si *lov'k za*"ná uv'domovat své nejistoty nebo situace, které jsou pro
n'j obt"$né, a m!$e za*"t zkoumat, jaké má p#i jejich p#ekonáván" mo$nosti
a jaké existuj" alternativy. Prost' co by mohl ud'lat, aby zm'nil to, s *"m nen"
spokojen. Jestli$e se *lov'ku dostane podpory, je pravd'podobn'j)", $e bude
ochoten a ú*inn'ji schopen zvládat své obt"$e a problémy. Pomoci mu m!$e
ten, kdo jej p#ivede k dovednosti nalézat a definovat osobn" c"le a plánovat
*innosti, které vedou k jejich dosa$en".

Odbornost poradce
Aby si kvalifikovan( poradce po*"nal odborn' a dosahoval úsp'chu ve své práci,
mus" m"t solidn" teoretické vzd'lán" a v'd't, jak své teoretické poznatky uplat&
%ovat v praxi. Zdá se v)ak, $e pojem odbornost v sob' obsahuje v"ce ne$ expertn"
znalosti a dovednosti. Odbornost v pomáhaj"c" profesi souvis" s v"rou klienta,
$e poradce zná odpov'di na #adu otázek, které klienta tráp", a má také infor&
mace, jak dané problémy zvládat; zkrátka $e klientovi pom!$e dosáhnout toho,
aby $il mén' strastipln' a efektivn'ji. G. Egan (1986) se domn"vá, $e tato v"ra
je zalo$ena na objektivn" skute*nosti, $e poradce vlastn" n'jak( diplom nebo
osv'd*en", ovládá soubor p#esv'd*iv(ch údaj! a po$"vá pov'st experta.

S. R. Strong (1968) zjistil, $e m"ra, v n"$ je poradce pova$ován za experta, za
p#ita$livého a d!v'ryhodného, zmen)uje pravd'podobnost, $e bude klientem
pova$ován hned zpo*átku za málo zp!sobilého pomáhat. Proto tento autor na&
vrhl dvoustup"ov& model poradenstv!: v prvn"m stupni poradce podporuje
klientovo p#esv'd*en" o své odbornosti, d!v'ryhodnosti a p#ita$livosti a t"m
i klientovo zapojen" do procesu poradenstv". Ve druhém stupni poradce za*ne
vyu$"vat sv!j vliv a sni$ovat hodnotu ne$ádouc"ch zp!sob! chován" klienta.
Tak$e poradce nejd#"ve vytvo#" ur*ité pouto d!v'ry, které pak vyu$"vá ve pro&
sp'ch klienta.
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Teoretická v&uka budouc"ho poradce zahrnuje v)eobecnou znalost psy&
chologie a zvlá)t' znalost d!le$it(ch teori" osobnosti a strategii hlavn"ch po&
radensk(ch )kol, které z t'chto teori" osobnosti vycházej". Praktická v&uka
poradce u*", jak poradensk( proces od za*átku a$ do ukon*en" #"dit a které
odborné techniky lze v r!zn(ch situac"ch pou$"vat.

Poradce mus" b(t schopen velmi dob#e komunikovat, a to verbáln' i ne&
verbáln'. Jeho dovednost neverbáln" komunikace tkv" nap#. v jeho schopnosti
ujistit klienta o své soust#ed'nosti b'hem poradenského rozhovoru. Hled" mu
pozorn', ale ne up#en' do o*" a m"rn' se k n'mu naklán". Toto chován" poradce
je z#eteln'j)"m dokladem poradcova zájmu ne$ dlouh( v(klad o tom, jak je pro
n'j klient d!le$it( a $e ho pln' akceptuje.

Jak uvád'j" nap#. L. M. Brammer (1973) a V. J. Drápela (1983), na úrovni
v(eobecn é komunikace poradce:

• mus" m"t p#edev)"m schopnost p#esn' pochopit smysl klientov(ch v(rok!
i neverbáln"ch signál!, tj. chápat nejen objektivn" obsah v(rok!, ale i jejich
emotivn" zabarven", které dopl%uje jejich celkov( v(znam (v(raz ve tvá#i, tón
hlasu apod.);
• doká$e aktivn' naslouchat, tj. pozorn' naslouchat a parafrázovat d!le$ité
klientovy v(roky; z toho klient pozná, zeje dob#e chápán, a zárove% si ujas%uje
vlastn" my)lenky a citové reakce; •
• má um't shrnout obsah klientov(ch v(rok! a opatrn' interpretovat jejich
smysl; klient ov)em mus" m"t mo$nost tuto interpretaci poopravit, prip. se
vrátit ke sv(m minul(m v(rok!m, které nebyly jasné;
• doká$e taktn' klientovi oponovat, kdy$ si jeho v(roky vzájemn' odporuj"
nebo kdy$ jsou v rozporu s jeho chován"m;
• dává klientovi p#esné a srozumitelné informace pot#ebné pro smysluplná
rozhodován";
• um" vhodn' zahajovat a kon*it poradenské rozhovory;
• doká$e stimulovat klienta k terapeutické spolupráci.

Odbornost se v b'$né praxi podle G. Egana (1986) projevuje n'kolika zp!soby
a vypl(vá:

• z poradenské role psychoterapeuta, sociáln"ho pracovn"ka, lektora;
• z dokladu o odbornosti poradce, jako je titul, ordinace nebo ú#edn" m"st&
nost apod.;
• z pov'sti odborn"ka, proto$e je *lenem ur*ité instituce, absolventem odborné
)koly, p#i*em$ tyto znaky maj" vliv ji$ p#i v(b'ru poradce;
• z chován" poradce & je aktivn", poslouchá pozorn', mluv" inteligentn', vyza&
#uje z n'j d!v'ra, $e klientovi pom!$e, je chápaj"c", *estn( a d!v'ryhodn(.

Tyto vlastnosti *i projevy mohou ov)em b(t klamné. Pokud se poradce sice
jev" jako p#ita$liv(, d!v'ryhodn( odborn"k, av)ak b'hem dlouhodob'j)" práce
klientovi nijak neprosp"vá, v(sledn( stav je hor)" ne$ po*áte*n". Klient zcela
ztrác" v"ru v pomoc.
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T. F. Gilbert (1978) proto zavád" pojem zavr(ená odbornost, která stav"
na základech sociáln"ho ovliv%ován". ,"ká, $e poradce mus" b(t schopen od&
vést to, co sl"bil, a. ji$ byl uzav#en hmatateln(, anebo jen nevy#*en( kontrakt.
Odbornost nev'z" p#edev)"m v chován", ale ve v(sledku, k n'mu$ ve)keré jed&
nán" sm'#uje. Uvád" p#"klad: Pokud n'kdo p#ijde s t"m, $e trp" neustál(mi
pocity úzkosti, pak c"lem, k n'mu$ v)e sm'#uje, je jejich sn"$en". Pokud je)t'
za rok z!stává úzkost navzdory pravideln(m t(denn"m sezen"m nezmen)ená,
pak bere za své v)echna d!v'ryhodnost, reputace i odbornost poradce.

Tuto slepou uli*ku podle G. Egana (1986) odstra%uje p#!stup zalo)en&
na #e(en! problém*. Problémová situace je p#evedena na #e)itelné c"le, jed&
nán" je sm'rováno k jejich dosa$en" a na celém procesu se v maximáln" m"#e
pod"l" i klient. Proces m!$e b(t po celou dobu vyhodnocován, a proto$e c"le
jsou zjevné, lze posoudit, zda jsou, nebo nejsou dosahovány. S. R. Strong (1968)
uvád", $e jedn"m ze zdroj! odbornosti je p#esv'd*en" a v"ra poradce v ur*itou
teorii a model, které vyu$"vá p#i pomoci druh(m. Tato d!v'ra p#iná)" v"ce,
ne$ je tomu v p#"pad' slepé v"ry v ur*it( systém. Ka$d( student poradenstv"
má p#"le$itost ujasnit si, nakolik se jeho názory shoduj" s r!zn(mi teoriemi,
a pozvolna utvá#et své odborné zam'#en!. Dosp"vá k vlastn"mu chápán"
osobnostn" dynamiky a vytvá#" si také osobn! styl práce s klienty.

6.4 Vedení poradenského rozhovoru
Pr#b&h rozhovoru
Mnohé o zákonitostech rozhovoru a mo$n(ch zp!sobech jeho veden" jsme se
dov'd'li v kapitole o p#"padové práci. V následuj"c"m textu se n'kter(ch dopo&
ru*en" dotkneme z jin(ch úhl! pohledu.

Zahájen!

Prvn"m krokem v rozhovoru je pomoci klientovi uvolnit se a c"tit se co nejpo&
hodln'ji. To lze jen t'$ko, pokud nen" uvoln'n( sám poradce.

I tehdy kdy$ má poradce poskytnout n'jaká doporu*en", je nesm"rn' d!le&
$ité nechat klienta, aby se je nejprve pokusil naj"t sám. +asto navrhne kroky,
které cht'l doporu*it poradce, a ten pak klientovy vlastn" návrhy jen potvrd"
a pos"l". Skute*nost, $e je klient pova$uje za své vlastn" návrhy, dává daleko
v't)" nad'ji, $e se jich bude také dr$et. V práci s lidmi v!bec plat", $e nejv't)"
cenu pro n' má to, na co si p#ijdou sami, *asto sv"zeln', se zna*nou námahou,
mnohdy navzdory po*áte*n"m neúsp'ch!m.

Také se m!$e stát, $e klient má hluboce zako#en'n( odpor k radám, které
dostával v minulosti, a proto nen" p#"li) ochoten poslouchat a #"dit se radami,
je$ se poradce rozhodl mu ud'lovat. Je t#eba s co nejv't)" opatrnost" odhalit
a odstranit *i poopravit emocionáln" p#"*iny, které stoj" v pozad" tohoto odporu.
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Mohou m"t zna*nou diagnostickou hodnotu. Teprve pak je mo$né za*"t hledat
n'jak( plán #e)en".

Nechat klienta hned ze za*átku mluvit má i dal)" v(hodu. Mohou se tak
zru)it p#"padné p#edpojatosti, které v!*i n'mu poradce poc"til. Má to v(hodu
i v tom, $e se lze pod"vat na situaci a problém z klientova zorného úhlu. V$dy.
nakonec bude muset jednat práv' klient.

Navázání vztahu

Rozhovor ve skute*nosti za*"ná a$ navázán"m osobn"ho kontaktu. Na n'm
závis" v(sledek celého rozhovoru. Napomáhá tomu rychlá orientace poradce
v situaci a jeho schopnost vytvo#it p#"znivou atmosféru.

Jde&li o orienta*n" pr!zkumn( rozhovor pro pot#eby poradce, je v$dy nutné
vysv'tlit c"l a v(znam rozhovoru a to, jak d!le$ité jsou p#esné a správné odpo&
v'di. N'kdy rozhovor za*ne a$ poté, co byla p#ekonána #ada námitek ze strany
dotazovan(ch. +asto uvád'j", $e s nimi hovo#ilo u$ mnoho lid", k ni*emu to
nebylo, nem'lo to pro n' $ádn( v(znam a nic se nezm'nilo. Je dobré si p#iznat,
$e *asto maj" pravdu.

Ú*elem zejména úvodn" *ásti rozhovoru je dozv'd't se pot#ebné informace.
K tomu je nejvhodn'j)" soust#ed'né naslouchán" kombinované s otázkami, p#i&
*em$ d!le$itá je i forma otázek. M'ly by povzbuzovat k dal)"mu sd'lován"
v ur*ité oblasti a tak rozhovor usm'r%ovat $ádouc"m sm'rem. Nejv(hodn'j)"
jsou zji).ovac" otázky kladené povzbuzuj"c" formou, nap#.: Mohl byste mi o tom
"!ci n%co v!c? Mohl byste b)t konkrétn%j#!? Co nap"!klad? To je tedy vá# hlavn!
problém?

Poradce v$dy dává najevo zájem o odpov'di, ale v $ádném p#"pad' se ne&
chová familiárn', neovliv%uje pr!b'h rozhovoru sugestivn"mi poznámkami ani
p#edkládán" m vlastn"ch názor!. Mnoho zále$" na vyjad#ován" poradce. Je ne&
p#"pustn é i p#i rozhovoru s málo vzd'lan(mi klienty p#istoupit na jejich n'kdy
vulgárn" slovn"k nebo klienty jakkoli bagatelizovat a zesm')%ovat.

Naslouchání
Mnoh( rozhovor se uskute*%uje dokonce jen naslouchán"m. Jde o jeden ze
základn"ch postup! ve veden" rozhovoru; dobr( poradce je i dobr( poslucha*.
Jak se v)ak pozná dobr( poslucha*? Ten, kdo druhého *asto p#eru)uje, aby mu
sd'lil, co by za dan(ch okolnost" ud'lal on, dobr( poslucha* nen". Ale nen" j"m
ani ten, kdo jen sed" a nereaguje.

Nereagován" znamená nezájem. Ka$d( v" ze své vlastn" zku)enosti, $e
lidé maj" rádi takového poslucha*e, kter( krátk(mi, vhodn(mi komentá#i nebo
otázkami dává najevo, $e si zapamatoval d!le$ité okam$iky vypráv'n" a je
schopen upozornit na ur*ité d!le$ité prvky, které nepozorn( poslucha* snadno
p#eslechne. Tato pozornost v!*i d!le$it(m detail!m, na které nebyl kladen
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d!raz, dává vyprav'*i báje*n( pocit, $e poslucha* chápe, a to v mimo#ádné
m"#e, co se sna$" #"ci.

+astou chybou nezku)eného poradce jsou jeho rozpaky, kdy$ docház" k p#e&
stávkám nebo odmlkám v hovoru. Má pocit, $e je mus" vyplnit otázkami nebo
komentá#i. Ticho je v't)inou mnohem u$ite*n'j)". Klient *asto zmlkne proto,
$e se zdráhá p#ij"t s t"m, co v p#"b'hu následuje, anebo proto$e p#esn' nev", jak
vyjád#it, co chce #"ci. Ukvapené p#eru)en" m!$e zp!sobit, $e tato d!le$itá *ást
p#"b'hu nebude nikdy sd'lena. N'kdy je ticho samoz#ejm' zp!sobeno jin(mi
p#"*inami a dopust"&li poradce, aby trvalo p#"li) dlouho, m!$e ho klient chápat
jako agresi. Jako by byl ponechán svému osudu a topil se v situaci, kterou vy&
volal. Pro takové p#"pady je pot#eba z"skat citlivost a uvést vhodnou poznámku
nebo otázku, která klienta povzbud" k pokra*ován".

Klientovo vypráv'n" p#"b'hu je mnohdy u$ite*né ji$ t"m, $e m'l mo$nost
vypov"dat se, ulevit si a odreagovat nap't". Nechat klienta, aby bez omezen"
vyjad#oval své pocity, v)ak skr(vá i nebezpe*". Mohou b(t zp!sobeny nikoli ne&
dávn(m roz*iluj"c"m zá$itkem, ale dlouh(m #et'zem zá$itk!, které se táhnou
a$ do vzdálené minulosti. Tyto rané zá$itky se mohly zdeformovat, pokroutit
a vzájemn' ovlivnit a proplést s dal)"mi zále$itostmi, které se za ta léta ode&
hrály. Jeho pot#eba hovo#it nemus" b(t okam$itá, ale trvalá, a pokud poradce
p#"li) povzbud" uvoln'n" t'chto pocit!, pak pouhé pov"dán" nep#iná)" úlevu.

Plat", $e katarze zprost#edkovaná vymluven!m se je t!m ú%inn'j(!,
%!m %erstv'j(! je zá)itek, kter( zp!sobil rozru)en", a má men)" hodnotu,
*"m déle byl p!vodn" zá$itek potla*ován. Proto pom!$e vypráv'n" o nedáv&
ném roz*iluj"c"m zá$itku, ale ne sd'lován" dlouhé série zá$itk! táhnouc" se
daleko do minulosti. +"m d#"ve m!$e b(t t"$iv( zá$itek ventilován, t"m men)"
je nebezpe*", $e bude p#esunut z v'dom" do podv'dom", kde se stane aktiv&
n"m zdrojem úzkosti. Tento mechanismus se uplat%uje zejména u d't", pokud
pro$ij" traumatick( zá$itek, jako je nehoda, operace, sexuáln" obt'$ován". +"m
d#"ve mohou své pocity vyjád#it, t"m men)" je nebezpe*", $e se zá$itek stane
zdrojem neurotického konfliktu.

Ve svém principu tedy naslouchán" zahrnuje t#i v'ci:
• naslouchán" a porozum'n" slovn"m sd'len"m klienta;
• pozorován" a *ten" klientova neverbáln"ho chován" (pozice, v(raz obli*eje,
pohyby, tón hlasu);
• za*le%ován" sd'lovan(ch obsah! do celkového kontextu ka$dodenn"ho $i&
vota.

Zku)en" poradci jednozna*n' docházej" k záv'ru, $e práv' sd"len" porozum'n"
s klienty jim pomáhá lépe porozum't sami sob' a umo$%uje, aby jednali kon&
struktivn'.
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Úrovn& naslouchání

Lidé jsou v"ce ne$ sou*tem sv(ch verbáln"ch a neverbáln"ch sd'len". Naslou&
chán" ve svém nejhlub)"m smyslu znamená naslouchán! osob' klienta ovliv&
n'ného situac", v n"$ $ije. Podle G.Egana (1986) úplné naslouchám zahrnuje:
základn" empatické naslouchán" a porozum'n", stále se prohlubuj"c" empa&
tické naslouchán" a porozum'n", a kone*n' naslouchán" a chápán" skute*nost"
le$"c"ch v pozad" empatie, tedy jak(chsi transempatick(ch skute*nost" souvi&
sej"c"ch s problémov(mi situacemi a nevyu$it(mi p#"le$itostmi klienta.

Prvn" úrove% vc"t'n" spo*"vá ve skute*nosti, $e empatie jako ur*itá forma
lidské komunikace zahrnuje nejen naslouchán" a chápán", ale také vyjád#en"
tohoto pochopen" klientovi. Vc"t'n", které z!stane nevyjád#eno, procesu pomoci
p#"li) neprosp'je. Nelze v)ak pochopit klient!v sv't, ani$ bychom se tomuto
sv'tu p#ibl"$ili. Poradce, kter( chce pomoci, se mus" sna$it odlo$it svou vlastn"
zaujatost, p#edpojatost i sv!j pohled na sv't, aby mohl co nejhloub'ji pronik&
nout do sv'ta svého klienta.

Úrove% prohlubuj"c"ho se vc"t'n" znamená, $e vid"me dál nebo jasn'ji, ne$
vid" klient. Jde o naslouchán" ko#en! hluboko poh#ben(ch a klientem sam(m
neodhalen(ch nebo potla*en(ch.

Nejhlub)" úrove% vc"t'n" v'z" v porovnán" sv'ta klienta se sv'tem reality.
Jde o konkrétn" #e)en" problémové situace. Zá$itek sebe samého jako subjek&
tivn" realita nemus" odpov"dat realit' objektivn". Mus" v)ak b(t vyslechnut,
pochopen a respektován. Subjektivn! pocit klienta je v&choz!m bodem
poskytnut! pomoci.

K p#eká$kám ú*inného naslouchán" pat#" neodpov"daj"c" naslouchán", hod&
not"c" naslouchán", filtrované naslouchán" a soucitné naslouchán".

Neodpovídající naslouchání

V b'$né konverzaci se snadno stává, $e tak docela neposloucháme, co druh(
*lov'k #"ká. Necháme se pohltit vlastn"mi my)lenkami, nebo si prom()l"me,
co odpov"me. V profesionáln"m rozhovoru by se to nem'lo stát. Pokud k tomu
v)ak p#esto dojde, m!$e j"t o n'kterou z následuj"c"ch mo$nost":

• Sympatie — klient nám p#ipadá velmi sympatick( nebo velmi nep#"jemn(.
Potom mo$ná v'nujeme v"ce pozornosti sv(m pocit!m ne$ tomu, co klient #"ká.
• Fyzická kondice & m!$eme b(t unaveni nebo nám nen" dob#e. Pokud si to
pln' neuv'domujeme, m!$e to zkreslovat na)e vn"mán" toho, co nám klient
sd'luje.
• Starosti & na)i mysl zam'stnávaj" vlastn" starosti. Nap#"klad mysl"me na
neúsp'ch s p#edchoz"m klientem.
• Nedo*kavost & jsme tak dychtiv" dávat rady a pou*ovat, $e posloucháme jen
nap!l. Zab(váme se sp") t"m, co sami porad"me, ne$ bychom si v)"mali, co nám
chce sd'lit klient.
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• Podobnost problém! — problémy, s nimi$ se pot(ká klient, se mohou podobat
na)im vlastn"m. Potom nás klientovo vypráv'n" nut" oba p#"pady v duchu
porovnávat.
• Rozd"ly & klient, jeho sv't, situace a zku)enost se velmi li)" od na)ich zku&
)enost" a zá$itk!. Tento nedostatek vlastn" zku)enosti m!$e b(t ru)iv(.

Existuj" i dal)" d!vody, pro* m!$e b(t pozornost odpoutána. Pln' se v'novat
poslouchán" nen" tak snadné, jak se m!$e zdát. Naslouchán" je t#eba trénovat.

Hodnotící naslouchání

V't)ina lid", i kdy$ poslouchá pozorn', sou*asn' hodnot", tj. posuzuje, zda to, co
druh( *lov'k #"ká, je dobré *i )patné, správné *i chybné, p#ijatelné *i nep#ija&
telné, p#"jemné *i nep#"jemné, vhodné *i nevhodné apod. Takové hodnocen" se
m!$e p#ená)et i na osobu klienta. V profesionáln"m p#"stupu se poradce mus"
takov(ch sklon! vyvarovat.

Filtrované naslouchání

Je pravd'podobn' nemo$né poslouchat ostatn" lidi naprosto nezaujat'. V pr!&
b'hu socializace si vytvá#"me mno$stv" nejr!zn'j)"ch filtr!, p#es n'$ naslou&
cháme sami sob' i druh(m a vn"máme sv't kolem sebe. E. T. Hall (1977) k tomu
podot(ká, $e jednou z funkc" kultury je poskytovat v(b'rov( filtr mezi *lov'kem
a okoln"m sv'tem. Kultura ve sv(ch mnoha formách tedy p#edur*uje to, *emu
*lov'k v'nuje pozornost a co p#ehl"$". Toto filtrován" dodává sv'tu strukturu.
Autor tak nazna*uje, $e tento proces má pozitivn" úlohu: pot#ebujeme filtry,
které nám dodávaj" strukturu pro interakce s okoln"m sv'tem.

Ale osobn", rodinné, sociologické a kulturn" filtry zavád'j" také nejr!zn'j)"
formy zaujatosti do na)eho naslouchán" druh(m, a to ani$ bychom si toho byli
v'domi. +"m siln'j)" jsou kulturn" filtry, t"m v't)" je pravd'podobnost p#edpo&
jatosti. P#edsudky, a. ji$ v'domé, nebo neuv'domované, jsou nefunk*n" filtry.
T(kaj" se pohlav", rasy, sexuáln" orientace, národnosti, sociáln"ho statusu, ná&
bo$enského p#esv'd*en", politick(ch preferenc", $ivotn"ho stylu.

Soucitné naslouchán!

Klienti jsou *asto lidé, kte#" trp", stali se ob'.mi druh(ch nebo sociáln"ho pro&
st#ed". Klienti tohoto typu mohou vzbuzovat soucit natolik siln(, $e m!$e odvést
pozornost od skute*nost", které jsou pro p#"pad, t#eba t(raného d"t'te, d!le&
$ité. Soucit je velmi lidsk(, nesm" v)ak u profesionáln' )koleného pracovn"ka
zakr(t vid'n" a pochopen" situace ve v)ech jej"ch jemn(ch odst"nech. Soucit
se m!$e dokonce stát brzdou, která m!$e b(t pozorována u ne)kolen(ch cha&
ritativn"ch pracovnic projevuj"c"ch k subjekt!m pé*e sociáln' útrpn( podtón.
Takov( postoj nen" schopen vyvolat ze strany klient! tak pot#ebnou aktivitu
a spolupráci. Naopak ji tlum".
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Usm&r,ování rozhovoru

Klienta je t#eba nechat hovo#it, na druhé stran' se v)ak uplatn" um'n" zame&
zit rozvlá*n(m l"*en"m, odbo*ován", vzpom"nkám, bezp#edm'tnému nebo p#"&
li) obecnému hovoru, zaml$ován" tématu, ulp"ván" na ur*itém v(roku, faktu
nebo problému. Je t#eba zamezit lamentac"m a st"$nostem *i oso*ován", pokud
se stále opakuj". Pozor také na akademické debaty, kdy klient, pou*en popu&
lárn'&nau*nou literaturou, má snahu se s poradcem p#etahovat, kdo je v't)"
odborn"k. Základem v)ech t'chto zásad je um'n" rozhovor nenásiln' p#eru)it,
usm'rni t nebo odm"tnout pokra*ovat v komunikaci ur*it(m sm'rem. Je t#eba
to provést jasn', klidn', nekompromisn' a neagresivn'. Hádka je v t'chto ty&
pech rozhovoru v$dy d!kazem toho, $e poradce neudr$el svou pozici. Mus" b(t
p#ipraven na to, $e ho klient uraz" nebo slovn' napadne, a v'd't, $e jde o p#e&
nos, $e ve skute*nosti je útok nam"#en na n'koho z okol" *i minulosti klienta.
C"ti t se dot*en nebo ura$en je známkou neprofesionality.

Pro rozhovor veden( zku)en(m poradcem je typické, $e bud" dojem, jako by
)lo o hladkou, spontánn" v(m'nu mezi n"m a dotazovan(m. P#esto je doved&
nost, která se zde projevuje, v(sledkem teoretického studia a dlouhodobé praxe.
Pro studijn" ú*ely je mo$né rozhovor rozlo$it do *ást" a proces! a diskutovat
o ka$dém z nich odd'len', i kdy$ ve skute*ném rozhovoru samoz#ejm' k $ád&
n(m takov(m ostr(m zlom!m nedocház". Poradce se mus" nau*it b(t si v'dom
nejr!zn'j)"ch jemnost" obsa$en(ch v rozhovoru d#"ve, ne$ je m!$e za*lenit do
sv(ch spontánn"ch reakc". Mus" b(t nejd#"ve rozpoznány, aby se pozd'ji staly
sou*ást" poradcovy dovednosti a byly vyu$"vány p#irozen' p#i ka$dém kroku,
bez v'domého usilován".

Otázka, kter( materiál je podstatn( a kter( ne, nen" v!bec jednoduchá.
Materiál, kter( se zdá b(t bez vztahu k problému klienta, m!$e ve skute*nosti
maskovat, p#ekrucovat, p#emis.ovat a zakr(vat skute*né pocity, a proto je
v(znamn(.

Od poradce se vy$aduje, aby pomáhal formulovat návrhy #e)en", n'kdy
v podob' pom'rn' konkrétn"ho plánu *innost", aby dokonce ovlivnil klienta
tak, aby si ur*it( plán postupu vypracoval sám. Je rozd"l v tom, jak daleko
by v tom kterém p#"pad' takové usm'r%ován" m'lo j"t. Kup#"kladu pracovn"k
za p#epá$kou je tam v prvn" #ad' proto, aby klient!m poskytoval informace.
Jeho problém je, jak tyto informace formulovat co nejsrozumiteln'ji vzhledem
ke konkrétn"mu klientovi. Pokud má v'cnou radu, kterou m!$e poskytnout,
a klient je schopen ji p#ijmout, máji nab"dnout.

Pokud poradce, kter( byl po$ádán o radu, ji poskytl, proto$e se bál, aby
v o*"ch klienta neztratil presti$, jednal ukvapen' a neum" vyu$"vat klientovy
vlastn" zdroje. V p#ekvapiv' velkém po*tu p#"pad! je to klient, kter( na otázku:
„Co vy si o tom mysl!te? Jak dál?" p#ijde s vlastn"mi nápady a sch!dn(mi plány
#e)en". +lov'k p#esv'd*en( proti své v!li vlastn' p#esv'd*en( nen". A existuje
propastn( rozd"l mezi p#esv'd*ován"m lid" proti jejich v!li a mezi nab"dkou
konkrétn" pomoci. Ve speciáln"ch p#"padech, které maj" za svou prvoradom
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úlohu chránit spole*nost, je situace jiná, a dokonce i vnucená opat"en! b(vaj"
nam"st', jako nap#. u p#"pad! nedobrovolné psychiatrické pé*e ur*ené soudem,
k n"$ ov)em návrhy podávaj" psychiat#i a klini*t" psychologové.

Poradce, kter( vede rozhovor, by si m'l pamatovat, $e jeho úkolem je po&
máhat klient!m. Pokud je toto p#án" jeho hlavn"m motivem, nemus" se p#e&
hnan' obávat, $e bude p!sobit p#"li) zv'dav' nebo p#"li) autoritativn'. Na
druhé stran' je samoz#ejm' $ádouc" nep!sobit dojmem neot#esitelné autority,
ale vést klienta k tomu, aby uskute*%oval kroky, které sám ohodnot" jako ne&
zbytné. Plat", $e teprve v'ci, které lidé d'laj" na základ' vlastn"ho rozhodnut",
pro n' maj" skute*n( v(znam. Jestli$e si *lov'k sám najde práci, stará se
o sv!j d!m, podává vlastn" $ádost o protialkoholn" lé*bu, je pravd'podobn'j)",
$e p#edsevzaté plány opravdu uskute*n".

Opakování tématu

P#i *ten" záznam! z rozhovor! lze vystopovat v$dy jak(si úst#edn" nám't. Kli&
ent se k n'mu opakovan' vrac". M!$e b(t specifick(, t#eba n'jak( sexuáln"
sv"zel, pro$it( úlek, problémy s d'tmi, nebo obecn'j)", jako jsou opakuj"c" se
problémy s autoritami, st"$nosti na to, jak s n"m zacház" man$elka, tchyn'
nebo kolegové v práci. Tématem jiného *lov'ka je neschopnost navázat a vy&
jád#it p#átelstv", lásku, b(t otev#en( a vst#"cn(, u dal)"ho um'n" potla*it své
impulzivn" chován".

Obdobou opakován" je situace, kdy klient „mluv" v kruhu". Hovo#", hovo#",
ale nepostupuje kup#edu. Opakuje tyté$ my)lenky stále dokola, stále znovu
a znovu si st'$uje na nespravedliv' n"zké pracovn" za#azen", p#esto$e mu jsou
známy podm"nky postupu, které zat"m nespl%uje. Pohyb v kruhu p#edstavuje
v$dy velkou p#eká$ku. Ven z takové slepé uli*ky vede cokoli, co do zab'hnutého
rituálu vsune n'co nového, p#eru)" tak kruh a zm'n" ho ve spirálu. Tématem,
které lze vsunout, je v't)inou n'co, co klient zm"nil ji$ d#"ve v rozhovoru a co se
p#e)lo bez pov)imnut". Pokud to nezabere, lze pokra*ovat pokusem a omylem,
naslepo.

Proti!e+ení

Klient!v p#"b'h neb(vá ucelen(. +asto si v n'm klient proti#e*", pop"rá sám
sebe, pop"rá to, co #ekl v*era, co sl"bil. Jeho v(klad zjevn' nen" jasn(. Ozna*it
takové chován" za lhan" a p#"li) se j"m nezat'$ovat by bylo p#"li) jednoduché.
+asto jde o p!soben" vnit#n"ch tlak!, jako jsou pocity viny, neschopnost vyznat
se sám v sob' nebo ambivalence.

Stává se, $e se v klientov' vypráv'n" objevuj" neo*ekávané mezery, oblasti,
z nich$ se poradci nepoda#" od klienta z"skat $ádné informace. Pochopiteln' to
b(vaj" práv' d!le$ité oblasti. M!$e j"t o vyh(bán" se d!vod!m, pro* se klient
roze)el se $enou, ode)el ze zam'stnán" apod. V(znam mezer nebo protimluv!
znamená p#"li)n( tlak na otázku pro$?, v!bec nejt'$)" otázku. Problém se *asto
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stává jasn'j)" s t"m, jak se vyh(bán" ur*ité oblasti utvrzuje. Je&li k interpre&
taci klient nucen p#ed*asn', p#edlo$" nepravdivé, zast"raj"c" vysv'tlen", kte&
rého se pak bude t'$ko vzdávat. Nezb(vá ne$ uplat%ovat vynalézavost, *asto
tento problém nadhazovat obecn' nebo ho nalézat u jin(ch osob, ale p#edev)"m
to vy$aduje trp'livost, prip. sm"#en" se s pocitem, $e zat"m tuto oblast odlo&
$"me stranou. Mo$ná do vzdálen'j)" budoucnosti, mo$ná pro jiného odborn"ka,
mo$ná a$ osobnost klienta o n'co vyzraje.

Um'n" vést rozhovor znamená i dokázat po%kat si na odpov',. P#ed&
*asná otázka ve snaze zlomit nap't" vzniklé tichem m!$e nav$dy zma#it n'jaké
d!le$ité sd'len".

Skryt$ smysl

Poradce se nezbytn' mus" nau*it naslouchat nejen tomu, co klient #"ká, ale
také tomu, co t"m m"n", co je skryto v podtextu a jak( to v)e má smysl. N'kdy
klient prakticky sám vyhlás" p#"tomnost skryt(ch faktor!. Obvykle v)ak nen"
p#"tomnos t skrytého smyslu tak zjevná a zpravidla je t#eba velmi pe*liv' sledo&
vat takové projevy, jako je p#e#eknut", stálé vracen" se k jednomu tématu nebo
zjevné vyh(bán" se jinému. Odhalen" skute*n(ch postoj! a skryt(ch v(znam!
pomáhaj" poradci vytvá#et si ucelen( a odpov"daj"c" obraz o klientovi.

Lidé *asto zji).uj", $e jejich silné náklonnosti nebo pocity nep#átelstv" v!*i
druh(m lidem se zdaj" skryté, nevysv'tlitelné jakoukoli v'domou informac",
kterou maj" o druhém *lov'ku. Takovéto pozitivn" *i negativn" pocity v!*i t'm,
s nimi$ p#icházej" do styku, jsou samoz#ejm' v)eobecné jevy, které jsou v$dy
do ur*ité m"ry p#"tomny. Ur*it( zp!sob veden" rozhovoru je m!$e zesilovat,
a zku)en( poradce se proto bude sna$it pochopit jejich podstatu a usilovat o to,
aby je aspo% do ur*ité m"ry pod#"dil v'domé kontrole.

Otázky

Tém'# v ka$dém rozhovoru je nutné p#eru)ovat klienta otázkami, bu- proto,
abychom up#esnili pot#ebná fakta, vraceli ho od nepodstatn(ch podrobnost"
k hlavn"mu tématu, nebo ho povzbudili sv(m zájmem. +ast(m d!vodem je
také to, $e odpov'-, kterou dostáváme, je p#"li) obecná, nekonkrétn". V tako&
vém p#"pad' si pomáháme t"m, $e polo$"me #adu dal)"ch d"l*"ch otázek. Ne&
sm'#uj" v)ak k tomu, aby se poradce stal dotazovanému rádcem, rodi*em nebo
soudcem. Nesoud" ani neodpou)t". Projevuje lidsk(, chápaj"c" vztah, umo$%uj"c"
navázat kontakt. Bere klienta takového, jak( je. Vyvolává v n'm volnost pro
vyjad#ován" názor! a pocit!.

Uzav#en é otázky. Za uzav#enou se pova$uje taková otázka, v n"$ je od&
pov'- vázána na p#edem p#ipravené mo$nosti, nap#. souhlas"m&nesouhlas"m;
ano&ne&neum" m posoudit. Benjamin (1987) uvád", $e uzav#ené otázky zu$uj"
klientovu pozornost, zat"mco otev#ené roz)i#uj" klientovo pole vn"mán". Uza&
v#ené otázky sm'#uj" k uvád'n" p#esn(ch údaj!, zat"mco otev#ené vedou k vyjá&
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d#en" klientov(ch postoj!, my)lenek a pocit!. Uzav#ené otázky *ast'ji odrá$ej"
úhel pohledu poradce, zat"mco otev#ené vyjad#uj" úhel pohledu klienta.

Otev#ené otázky. Odpov'- v otev#ené neboli volné otázce nen" $ádn(m
zp!sobem omezena, nap#.: Jak( je vá) názor na sou*asnou sociáln" politiku?
Otev#ené otázky nemaj" b(t p#"li) neur*ité nebo vy$adovat dal)" informace.
Dostávaj" klienta do role experta na vlastn" $ivot. Otázky kladené s oprav&
dov(m zájmem p#ená)ej" veden" a pozornost na klienty, proto$e ve srovnán"
s uzav#en(mi otázkami dávaj" klient!m v't)" v(b'r v tom, co o sob' #"ci a jak
to #"ci. Otev#ené otázky jsou cestou, jak uznávat a podporovat klientovu schop&
nost rozhodovat se. Pokud se pou$"vaj" s ozv'nou, stávaj" se velice ú*inn(m
prost#edkem pro zji)t'n" podrobnost" o osobách a zále$itostech d!le$it(ch pro
klienta.

Vyptáván!

Veden" rozhovoru v podstat' spo*"vá krom' poznámek, drobn(ch komentá#!
a shrnován" toho, co klient #ekl, p#edev)"m v kladen" otázek. Zat"mco na po&
licejn" stanici mohou b(t nam"st' ost#e formulované p#"mé otázky, u soudu
m!$e státn" zástupce pou$"vat otázky záludné. Pro pot#eby poradenstv" jsou
v)ak nátlak a k#"$ov( v(slech vylou*eny. V poradenstv" je c"lem otázek z"skat
informace a nalézt #e)en" klientova problému. Poradce, kter( své otázky klade
tak, jako by klienta obvi%oval nebo podez"ral, vzbud" jeho strach a podez"ra&
vost, nikoli spolupráci. Formulace otázky je mén' d!le$itá ne$ zp!sob a tón,
jak(m je polo$ena.

Poradci, kte#" za*"naj" po ur*ité dob' v(cviku poznávat vliv nev'dom(ch
p#án" a emoc" na lidské chován", jsou n'kdy natolik nad)eni z odhalován" tako&
v(ch skryt(ch motiv! *i vliv!, $e nemohou odolat, aby klientovi nedali najevo,
$e oni „do n'j vid"". Za$"vaj" pot')en" v(ev'douc!ho guru. Pochopiteln' t"m
klienta odrazuj". Neexistuje hor)" p#eká$ka, která na dlouhou dobu zaraz" jak(&
koli pokrok v práci, ne$ je p#ed%asná interpretace. +asto je klient v situaci,
která ho natolik stresuje, $e d!le$ité skute*nosti taj" i sám p#ed sebou a sly)et
je z úst poradce je to posledn", co pot#ebuje.

Vyptávat se je nutné p#edev)"m ve dvou p#"padech: V prvém pro z"skán"
nezbytn' pot#ebn(ch informac", nebo odveden" klienta z neplodné cesty na
cestu u$ite*nou. V druhém p#"pad' jde hlavn' o otázky povzbuzuj"c" klienta,
aby hovo#il na téma, které mu *in" obt"$e. Pomáhaj" poznámky typu: „Mysl!m,
&e vám docela nerozum!m." nebo „Mohl byste b)t konkrétn%j#!?"

N'kdo má sklon klást p#"li) mnoho, jin( p#"li) málo otázek. P#"li) mnoho
otázek klienta vy*erpává a zúzkost%uje, zat"mco p#"li) málo m!$e znamenat,
$e se rozhovor stane pro klienta nadm'rn(m b#emenem a n'které d!le$ité
oblasti z!stanou nezmapovány.

P#ed ost#e formulovan(mi otázkami a otázkami, na n'$ lze odpov'd't pouze
ano, nebo ne, by obecn' m'la b(t dávána p#ednost takov(m otázkám, které
klientovi pomáhaj" dr$et se tématu a dostávat se do stále v't)" hloubky. Po&
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vzbuzuj" klienta k tomu, aby hovo#il voln', a omezuj" v)udyp#"tomné nebezpe*",
$e odpov'- mu byla vlo$ena do úst. I kdy$ otázky nazna*uj"c" odpov'- nemus"
p#inés t odpov'- nesprávnou nebo ne$ádouc", bud" dojem, $e poradci chyb" zá&
kladn" vhled do situace.

Neexistuj" $ádné univerzáln" otázky, které by se daly pou$"t p#i ka$dé p#"&
le$itosti. N'kdy poradce pou$ije otázku, která byla v prav( *as tak správn'
formulována a p#inesla tak v(razn( ú*inek, $e podlehne poku)en" a pou$ije
ji znovu p#i p#")t"m rozhovoru. A je p#ekvapen, $e nep#inesla stejn' skv'lé
v(sledky.

Nen" na )kodu p#ipomenout, $e ten, kdo klade otázky, by pochopiteln' m'l
p#izp!sobovat své tempo klientovi. P#"li)ná pomalost vzbuzuje dojem malého
zájmu a porozum'n". P#"li)n( sp'ch znamená nebezpe*", $e se p#ehlédnou
d!le$itá vod"tka, sp'ch m!$e klienta mást a budit dojem, $e co #"ká, nen"
zaj"mavé. Klientovo tempo je t#eba respektovat i v tom smyslu, aby nebyl tla*en
#"ci v"c, ne$ je v daném okam$iku ochoten. 0ádat po n'm, aby sd'lil intimn'j)"
údaje d#"v, ne$ si poradce z"skal jeho d!v'ru, znamená klienta ztratit.

Komentá!e

S kladen"m otázek jsou úzce spjaty komentá#e. N'kdy je mezi ob'ma jedin(m
rozd"lem intonace mluv*"ho. Obecn' #e*eno by poradce m'l poskytovat komen&
tá#e jen z d!vod! obdobn(ch t'm, které jsme uvedli u otázek: aby uklidnil
nebo povzbudil dotazovaného a p#ivedl ho k prodiskutován" dal)"ch souvisej"&
c"ch problém!. Poskytován" informac" a rad je ji$ n'co v"ce ne$ pouh( komentá#.

Zásadn" rozd"l mezi informac" a radou je ten, $e informace p#edstavuje
ur*it( údaj nebo fakt, na kter( klient nem!$e p#ij"t sám. Rada se p#edev)"m
zam'#uje na to, jak s informacemi nakládat, jak se chovat a jak jednat. Ale
takové situace u$ klient pro$il nes*"sln'krát. U$ mnohokrát sly)el, $e mus" b(t
pracovit( a po#ádn(, $e nemá vyvolávat konflikty se spolupracovn"ky a hledat
chyby na nad#"zeném. Z#ejm' to nepomohlo, a proto pot#ebuje pomoc.

P#"li) *asto slova u$"vaná jedn'mi chápou ostatn" jinak. Plat" to rozhodn'
pro taková slova, jako je „p#"tel", „sourozenec", „pomoc", „láska". Osoba histri&
onská, která ráda p#ehán", pop")e událost jako „katastrofickou", zat"mco n'kdo
jin( ji ozna*" za „nev(znamnou p#"hodu". Proto je nutné, kdykoli dojdeme k zá&
va$n'j)"mu záv'ru, p#ivést klienta k tomu, aby ho zformuloval sv(mi slovy,
prip. komentoval. To je jediná cesta, jak se vyhnout vá$n(m nedorozum'n"m.

Zm&ny témat

+asto je obt"$né chápat, pro* klient náhle zm'n" téma hovoru. D!vod se objev"
p#i zkoumán" toho, co vyslovil p#edt"m, a tématu, na které p#e)el. Posun m!$e
b(t známkou toho, $e #ekl p#"li) mnoho a $e si nep#eje odhalit se v"c. Je mo$né,
$e za*al mluvit o v'cech, které jsou pro n'ho p#"li) bolestné, aby v nich dokázal
pokra*ovat, nebo p#"li) osobn" a velmi *asto p#"li) t'$ko p#ijatelné. Stává se
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v)ak, $e to, co vn'j)"mu pozorovateli p#ipadá jako zm'na tématu, je ve skute*&
nosti pokra*ován"m stále tého$ problému a $e v podv'dom" klienta maj" ob'
témata d!v'rnou souvislost.

Vyu)!ván! ozv'ny

Problematikou ozv'ny, sumarizován" a parafrázován" se zab(vaj" De Jong
a Berg (1997). Podle jejich zku)enost" klient u$"vá jazyk k tomu, aby popsal své
vztahy a zá$itky. N'kdy, i kdy$ klientovi p#ipadá jeho jazyk smyslupln(, m!$e
b(t ve skute*nosti mlhav( a nekonkrétn" pro poradce. Jednoduchou pomoc"
je vyjasnit nep#esnosti jednoduch(m opakován"m, jakoby ozv'nou d!le$it(ch
slov u$it(ch klientem. Ke kl"*ov(m slov!m pat#" ta, která klient vol", aby vyjá&
d#il své zá$itky, a v(znam, kter( jim p#ipisuje. Kdy$ klient #ekl, $e jeho $ivot je
„u*in'ná katastrofa" a poradce chce v'd't, co t"m myslel, sta*", aby zopakoval
slovo „katastrofa?" se zv()enou intonac". Klient to vezme jako pob"dku, aby
#ekl v"c o tom, co se mu stalo.

Stejn' jako kteroukoli základn" dovednost, i ozv'nu je mo$né nadu$"vat.
Jindy existuj" ur*ité pot"$e s vybrán"m kl"*ov(ch slov. Nen" ani vhodné u$"vat
ozv'nu zp!sobem, kter( vyzn"vá skepticky nebo vyjad#uje ned!v'ru k tomu,
co klient #ekl. Pou$"vat ozv'nu ú*eln' a citliv' se lze nau*it prost#ednictv"m
hran" rol" a zp'tné vazby.

Sumarizování

Sumarizován" pat#" mezi základn" komunika*n" dovednosti ka$dého poradce.
Vyu$"vá se jak na za*átku, tak v pr!b'hu práce s klientem. Sumarizován"m
se poradce pravideln' vrac" ke klientov(m my)lenkám, k jeho jednán" a poci&
t!m. Pou$ije ho v$dy, kdy$ se dozv'd'l podrobn'j)" *ást jeho p#"b'hu, p#edt"m
uvá$liv' p#eru)ovaného ozv'nou a otev#en(mi otázkami.

Carl R.Rogers, znám( svou nedirektivn" terapi", doporu*uje sumarizaci,
proto$e podporuje porozum'n" úhlu pohledu druh(ch osob; zabra%uje porad&
cov' sklonu hodnotit, kdy$ se sna$" naslouchat. Pomáhá poradci z!stat klidn(,
kdy$ klient hovo#" o nápadech, chován" nebo reakc"ch, které by poradci nor&
máln' p#ipadaly ciz" nebo pohor)livé. Jako ukázku v(znamu sumarizace uvád"
Rogers (1961, s. 332) následuj"c" cvi*en".

A$ p#")t' budete debatovat se svou $enou, p#"telem nebo skupinou znám(ch, na okam$ik
komunikaci zastavte a nastolte následuj"c" pravidlo: Ka$d( m!$e p#evz"t slovo teprve potom,
co p#esn' zopakuje my)lenky a pocity p#edchoz"ho #e*n"ka a ke spokojenosti tohoto #e*n"ka.

Rogers zd!raz%uje, $e úsp')né sumarizován" vy$aduje pe*livé naslouchán".
To p#edpokládá vylou*it z debaty *i konverzace emoce, *"m$ se rozd"ly mezi
ú*astn"ky jev" daleko racionáln'j)" a pochopiteln'j)".
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Parafrázování

Parafrázován" je krat)" ne$ sumarizován". Proto se j"m tolik nep#eru)uje tok
klientov(ch my)lenek. Je p#esv'd*iv(m d!kazem, $e poradce skute*n' poslou&
chá to, co mu klient #"ká. Parafrázován"m poradce nab"z" klientovi mo$nost,
aby objasnil a roz)"#il sv!j p#"b'h. Stejn' jako p#i sumarizován", i zde je dopo&
ru*eno pou$"vat klient!v jazyk. Ten je základn"m prost#edkem, kter(m klient
vyjad#uje sv!j pohled na sebe a sv't kolem sebe. Klientovu d!v'ru podkopává,
kdy$ jsou jeho kl"*ová slova p#evád'na do profesionáln"ho $argonu.

Parafrázován" lze vyu$"t k tomu, aby se konverzace mezi poradcem a jeho
klientem ub"rala sm'rem, kter( je smyslupln'j)". Zpo*átku své profesn" dráhy
poradce obvykle u$"vá v"ce parafráze ne$ sumarizace. Ta toti$ vy$aduje v"ce
zku)enost" a málo slov. Je v)ak relativn' ú*inn'j)", proto$e prokazuje pozorné
naslouchán" a p#"le$itost pohnout klientem do nového sm'ru, co$ b(vá *ast(
d!sledek toho, $e ve zkratce vyslechl svá tvrzen". Jakmile klient popsal své
nesnáze a obdr$el je zp't ve zkratce, lze za*"t uva$ovat o $ádouc"ch zm'nách
v jeho $ivot'.

Objektivní a subjektivní stránky situace

Ka$dá situace má své objektivn" a subjektivn" stránky. +lov'k se p#est'hoval,
co$ je objektivn" skute*nost. Pocity, které p#i tom pro$"vá, tvo#" subjektivn"
skute*nost. +lov'k onemocn'l, to je zdravotn" skute*nost. Ale ka$dou nemoc
sou*asn' doprovázej" subjektivn" osobn" pocity, které se k nemoci vztahuj". Za&
t"mco objektivn" situace se od sebe p#"li) neli)", daleko v"ce rozd"l! nalezneme
v lidsk(ch reakc"ch na n'.

Poradci n'kde proti sob' stav'j" to, *emu #"kaj" „reálná situace" klienta,
a jeho emocionáln" problémy. Toto odd'len" nen" ).astné, proto$e je n'kdy
vede k tomu, $e si po*"naj", jako by se tyto dv' oblasti navzájem vylu*ovaly.
Jako by emocionáln" slo$ky situace nebyly reálné, nebo p#inejmen)"m byly
snadno ovlivnitelné a zvládnutelné; ony p#itom objektivn" a reálné rozhodn'
jsou a ovlivnit se daj" jen velmi obt"$n'. Jestli$e Freud zd!raz%oval, $e terapeut
mus" pracovat s t"m, co má pacient v mysli, a ne s t"m, jak se událost skute*n'
stala, nemyslel t"m, $e by objektivn" skute*nost byla zcela bezv(znamná, ale
to, $e argumentace objektivn" skute*nost" sama nem'n" subjektivn" pocity pa&
cienta.

Pozornost v!*i subjektivn"m stránkám situace, tedy pocit!m, postoj!m
a emoc"m, je tak d!le$itá proto, $e maj" p#inejmen)"m stejnou d!le$itost jako
objektivn" stránky situace, a také proto, $e je daleko nebezpe*n'j)" si jich
nepov)imnout. Neznamená to zmen)en" v(znamu objektivn"ch skute*nost".
P#ehnan é zam'#en" pouze na subjektivn" faktory a p#ehl"$en" faktor! objek&
tivn"ch v)ak klienta pochopiteln' po)kozuje. Ob'ma slo$kám situace je t#eba
dávat p#"slu)nou váhu.
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Ambivalence

I kdy$ v)ichni pro$"váme mnoho konfliktn"ch zájm!, tu$eb a emoc", n'kte#"
z nás se rozhoduj" snadn'ji, jin" h!#e. P#etrváván" protich!dn(ch, konfliktn"ch
pocit! se #"ká ambivalence. B(vá typická pro osoby s neurotick(m syndromem,
tedy s neschopnost" rozhodnout se, zda svého partnera miluj", nebo nenávid",
zda s n"m cht'j" $"t, nebo od n'ho odej"t, maj"&li za*"t studovat, nebo si rad'ji
vyd'lávat apod. Pro ka$dého, kdo se sna$" úsp')n' pracovat s lidmi, je nezbytné
chápat podstatu ambivalence.

M. Scott Peck (1993) #"ká, $e $ivot je t'$k( a pln( problém!. Zále&! pouze na
tom, jak ú*inn' um"me problémy #e)it, neoddalovat je, by. jsou sebebolestiv'j)",
a jak dlouho doká$eme *ekat na uspokojen". Na t'chto tvrzen"ch je mnoho
pravdy a znamená to, $e od narozen" mus"me podstupovat jednu volbu za
druhou. N'které jsou snadné, jiné t'$ké, n'které ambivalentn".

Mnoho klient! doká$e p#ij"mat pouze p#"jemné stránky $ivota a nebyli ve&
deni k tomu, aby dokázali p#ekonat obdob" dlouhé, nudné, strastiplné práce,
ne$ p#ijde odm'na. Euforie navozená alkoholem nebo jinou chemickou cestou
znamená p#ita$livou zkratku, kterou mnoz" z nich *asto u$"vaj". U$ jen z tohoto
zjednodu)eného pohledu lze vid't, jak chyb" n'co, co se m'lo vytvá#et dlouhá
léta, prakticky celé d'tstv" a mlád", a co se nevytvo#ilo, nelze dohnat b'hem
nemnoha t(dn!, prip. n'kolika setkán" s poradcem. Doplnit v(chovu chyb'j"c"
z d'tstv" trvá léta.

Stává se, $e konflikt, jeho$ #e)en" bylo pro klienta obt"$né, v n'm zanechává
ambivalentn" postoj je)t' dlouho poté, kdy situace volby odezn'la. V takov(ch
p#"padech se stane jeho ambivalence nev'domou a iracionáln". Nicmén' exis&
tuje a m!$e m"t p#"*iny i následky. Typick( p#"pad takové ambivalence se t(ká
konfliktu mezi závislost" a nezávislost". Mnoho mladistv(ch chce m"t v(hody
jako dosp'l": cht'j" sami rozhodovat o tom, co budou d'lat, kam budou chodit,
kdy se budou vracet dom!, ale sou*asn' cht'j" z!stat d'tmi: nemuset vyd'lá&
vat, nem"t odpov'dnost. Tato orientace se u nezral(ch klient! p#ená)" a$ do
dosp'losti, tak$e u nich navzdory chronologickému v'ku i nadále p#etrvávaj"
infantiln" rysy a tu$by. Takov( nezral( klient se mnohdy i p#ed*asn' o$en"
kv!li pot#eb' mate#ské pé*e, i kdy$ si toho nen" v'dom. Nikdo nechce $"t sám,
v izolaci, ka$d( pot#ebuje lásku, ale pro n'koho to znamená konflikt. Obává
se, $e p#ij"mán"m lásky p#ijde o svou nezávislost.

Ambivalentn" projevy se b'hem rozhovor! s klienty objevuj" pom'rn' *asto.
U klient!, kte#" zjevn' stoj" o pomoc, ale nejsou schopni si o ni #"ci, kte#" $ádaj"
o radu, ale ne#"d" se j", kte#" souhlas" se spole*n' vypracovan(m plánem, ale
neuskute*%uj" ho, kte#" #"kaj" jedno, ale sv(m chován"m d'laj" opak.

Morální soudy

Vyslovovat soudy o postoj"ch lid" m!$e b(t nebezpe*né. Vykládat $en', která
s obt"$emi a zad(chaná vy)la za poradcem do t#et"ho patra, $e jsou to jen t#i
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patra a nem'la by c"tit únavu, je p#inejmen)"m neu$ite*né. ,"kat emocionáln'
vzru)enému *lov'ku, $e by se m'l uklidnit, m!$e zp!sobit vznik bariéry v!*i
tomu, aby tento *lov'k své t'$kosti sd'loval.

A. Garrettová (1970) jako p#"klad uvád", $e kdy$ teplom'r v m"stnosti uka&
zuje 24 stup%!, m!$e b(t n'komu horko a jinému zima. V(rok o teplot' lze ob&
jektivn' ov'#it, nebo vyvrátit, ale dohadovat se o tom, zda je v m"stnosti horko,
nebo zima, nemá $ádn( v(znam. Nesouhlas v takov(ch p#"padech odrá$" jen
rozd"ly v subjektivn"ch pocitech, a pokud o nich *lov'k vypov"dá up#"mn', lze
s takov(mi v(pov'-mi pracovat. Jestli$e v't)ina c"t" horko, m!$eme vyv'trat
nebo vypnout topen". A naopak. Z uvedeného p#"kladu vypl(vá, $e v(roky o ob&
jektivn' ov'#iteln(ch zále$itostech lze posuzovat a ur*it, zda jsou pravdivé, *i
nepravdivé; nen" v)ak mo$né stejn(m zp!sobem vyslovovat soudy o subjek$
tivn!ch pocitech a postoj"ch lid".

Zvlá). v práci s men)inami existuje p#irozená, ale neod!vodn'ná tendence
soudit správnost *i nesprávnost skutk!. Zat"mco nap#. rozvod je v n'kter(ch
etnick(ch skupinách tabuizován, v jin(ch se jeho v(skyt o*ekává s jistou nor&
máln" *etnost". Mnoh( +ech, zvlá). ze star)" generace, by rad'ji um#el hlady,
ne$ aby si vyp!j*il, ale pr!m'rn( Ameri*an, kter( b'$n' vyu$"vá systém ná&
kup! na splátky, si klidn' koup" auto, i kdy$ na n' nemá. R!zné skupiny
maj" tendenci pova$ovat svá vlastn" hlediska za naprosto správná, a tak jedna
bude odsuzovat rozvod, interrupci, pit" alkoholu, kou#en" a p!j*ován" pen'z,
druhá bude p#esv'd*ena, $e za ur*it(ch okolnost" jsou to v'ci v jist(ch mez"ch
p#ijatelné.

Proto je nezbytné, aby poradce potla*oval pot#ebu uplat%ovat své vlastn"
moráln" soudy. Jeho klienti mus" m"t mo$nost hovo#it o sv(ch pocitech a zá&
le$itostech beze strachu z odsouzen". Postupn' se poradce stává mén' kate&
gorick(m ve vlastn"ch soudech o chován" druh(ch. Mo$ná to v!*i n'kter(m
postoj!m a chován" ur*it(ch klient! nedoká$e. I v takov(ch p#"padech v)ak
zku)en( poradce v", $e dá&li své pocity jakkoli najevo, pokrok v rozhovoru se
m!$e zablokovat. Je&li jeho zájem o klienty up#"mn(, nau*" se vlastn" pocity
ovládat.

Tolerance
Jakkoli je d!le$ité, aby poradce byl tolerantn", nen" snadné ur*it, jak má p#i&
jmout deviantn" chován" nebo postoje klienta, a p#itom si udr$et své vlastn"
hodnoty i spole*enské hodnoty a normy. Proto$e p#i v(chov' jsou v$dy prosa&
zovány ur*ité standardy chován", nejprve ze strany rodi*!, pozd'ji spole*nosti,
je jen p#irozené, $e spolu s t"m, jak se poradce u*" zavrhovat vlastn" nep#ija&
telné projevy, vy$aduje toté$ od druh(ch. Jestli$e se nau*il b(t pracovit(, má
tendenci odsuzovat pohodlnost u druh(ch. Má&li jednat profesionáln', mus" se
nau*it potla*it tyto p#irozené tendence k odsuzován" chován", které je v proti&
kladu s jeho vlastn"mi normami. V!*i ka$dému problému, kter( klient p#iná)",
má nav"c poradce utvo#en souhlasn( nebo nesouhlasn( postoj, zalo$en( na
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jeho vlastn" zku)enosti, a má sklon p#edpokládat, $e tento postoj p#edstavuje
normu.

S t"m, jak postupuje jeho profesionáln" v(cvik a zku)enosti, zji).uje, $e
existuje )iroká )kála individuáln"ch odchylek v reakc"ch jednotliv(ch lid" na
danou situaci. To ho m!$e p#ivést ke snaze p#ij"mat ve)keré chován" vzdálené
norm' a pe*liv' se vyvarovat jeho hodnocen". To by v)ak bylo omezené chápán"
koncepce poradenské práce, pokud by zahrnovalo jen prosté nehodnocen!.
Skute*n' klienta akceptovat znamená p#ij"mat jeho postoje, a v!bec to nemus"
zahrnovat schvalován" jeho deviantn"ho chován"; skute*né akceptován" zahr&
nuje pozitivn! a aktivn! chápán! postoj*, a ne pouhé odm"tán" vyná)et
soudy.

Málo zku)en" poradci se nej*ast'ji dopou)t'j" té chyby, $e jakmile jejich
klient #ekne ne$ádouc" názor, maj" pocit, $e mu ho musej" vymluvit nebo aspo%
dát najevo, $e oni na to maj" názor jin(. Jde o vá$n( omyl. Vyslechnout názor
a nezkritizovat ho v!bec neznamená s n"m souhlasit. Znamená to pouze, $e
dáváme druhému právo na jeho názor a mo$ná se k n'mu vrát"me p#i zcela jiné
p#"le$itosti, pokud v!bec. V't)inou toti$, poda#"&li se zm'nit základn" situaci
klienta, spolu s n" zmiz" i podstatná *ást jeho dosavadn"ch názor!.

Akceptovat tedy rozhodn' neznamená schvalovat nevhodné chován", ale
pouze ho chápat ve smyslu porozum'n" pocit!m, které klient sv(m chován"m
manifestuje. Zpo*átku, kdy poradce klienta zná jen zb'$n', nen" samoz#ejm'
mo$né znát, nato$pak chápat v)echny specifické ko#eny ovliv%uj"c" jeho cho&
ván". V takov(ch ran(ch stadi"ch je nutné maximáln' vyu$"t v)e, co je v daném
okam$iku k dispozici, zejména poznatky z"skané z teorie o dynamick(ch fakto&
rech le$"c"ch v hlubinách lidského chován". Jenom tak lze pochopit, $e *lov'k,
kter( vypadá navztekan( a v úto*né nálad', m!$e ve skute*nosti c"tit úzkost
a strach, $e ten, kdo se zdá agresivn", mo$ná nezná jin( zp!sob, jak reagovat
na své poko#en" nebo jak zast#"t pocit viny z toho, $e mus" $ádat o pomoc. S t"m,
jak se prohlubuj" poznatky o klientech, se stále v"ce vyno#uj" vlivy, které jsou
v dané konkrétn" situaci ve h#e.

N'kdy se poradce p#"li) spolehne na své zku)enosti a automaticky #ekne: „Já
to chápu." V klientovi t"m zablokuje snahu poskytnout podrobnosti, které jsou
nezbytné pro pochopen" jeho situace. Bylo by mnohem lep)", kdyby #ekl: „Tomu
docela nerozum"m," proto$e klient by si uv'domil, $e poradce chce porozum't,
ale pot#ebuje v"c informac".

Jinou chybou je nab"zet fale)ná uji)t'n": „Ur*it' vám brzy bude lip." „V"m,
$e se va)e situace brzy zlep)"." „V)echno bude v po#ádku." Takové v'ty klienta
neuklidn", ani nepovzbud". Zato zp!sob", $e za*ne pochybovat, zda poradce
jeho situaci chápe a zda je schopen mu pomoct. Správn'j)" a daleko ú*inn'j)"
je b(t realistick(, pokud jde o klientovu situaci, a nab"dnout nad'ji pouze tam,
kde jsou pro ni reálné d!vody. Uznán" klientov(ch pochybnost" je samo o sob'
uklid%uj"c", nebo. klient c"t", $e má n'koho, kdo o n'm v" i to nejhor)", a p#esto
mu pom!$e.
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V!bec nejspolehliv'j)" je klientovo vypráv'n" v$dy po *ástech zrekapitulovat
nebo shrnout a nahlas vyjád#it. P#esnost slov v takovém shrnut" nehraje roli.
Nicmén' je d!le$ité nau*it se takové v(roky formulovat. S nar!staj"c"mi zku&
)enostmi budou lépe odpov"dat dané situaci klienta a vyjad#ovat porozum'n"
jeho situaci.

Plá+

Podobné je to se zvládán"m klientova plá*e. Ani ten nesm" poradce vyvést
z m"ry, je t#eba ho brát jako naprostou samoz#ejmost. Je mo$né po*kat, a$
plá* p#ejde,nebo se pokusit pokra*ovat v hovoru nebo plá* vyu$"t terapeuticky
t#eba t"m, $e se na n'j p#"mo zeptáme: „Co vám práv' te- p#i)lo tak l"to?"
U n'kter(ch lid" je plá* b'$nou zále$itost" a nemus" nic záva$ného znamenat.

V jin(ch p#"padech m!$e b(t plá* pokusem o manipulaci. To se t(ká zejména
povah histrionsk(ch nebo osob s hysteroidn"mi rysy, kdy slzy jsou pou$"vány
jako ú*inn( nátlak ve snaze prosadit svoje. Ke zvlá). silné manipulaci m!$e
doj"t pou$it"m plá*e na ve#ejnosti, v *ekárn', na chodb' ú#adu. Neprofesionálni
ohleduplnost a podléhán" dojet" m!$e p#ivodit blamá$, nedostatek informac"
a t"m i nesprávn( druh pomoci, nap#. pen"ze m"sto pomoci p#i z"skán" práce.

D#v&rná sd&lení

D!v'rná povaha rozhovor! je v poradenstv" ze strany klient! chápána s daleko
men)" samoz#ejmost" ne$ v p#"pad' náv)t'vy léka#e, kde existuje del)" tradice.
Atmosféra d!v'ry v)ak nejednou podmi%uje v(sledky. V okam$iku, kdy klient
je p#esv'd*en o d!v'rnosti vztahu, je schopen se otev#"t a sv'#it se s t"m, co
jej tráp", a sd'lit i takové informace, které by mu mohly zp!sobit je)t' v't)"
pot"$e, ne$ práv' má.

Chová&li se poradce profesionáln', tuto d!v'ru nikdy nezneu$ije. N'kdy
je velmi sv!dné vypráv't historky ze zaj"mav(ch p#"pad! koleg!m. M!$e se
to zdát jako ne)kodná zále$itost. Jen$e n'kdy m!$e jediná poznámka kolegy,
kter( byl „zasv'cen", ani$ o tom klient v", ukon*it zdárn' se rozv"jej"c" p#"pad.
Takové jednán" je neetické a v!*i klientovi nepoctivé. Je známkou neprofesio&
náln"ho p#"stupu.

Jedná&li poradce s klientem tvá#" v tvá# a bez p#"tomnosti dal)"ch osob,
nevyhne se tomu, aby n'kter( z klient! neu*inil sd'len" trestn" povahy, které by
m'lo b(t oznámeno policii. Je na poradci upozornit klienta p#edem, aby taková
sd'len" ne*inil, proto$e nejsou chrán'na $ádn(m „léka#sk(m tajemstv"m". Ani
léka# nesm" informace jiné ne$ *ist' zdravotn" utajit. Tato skute*nost práci
poradce pochopiteln' zt'$uje. Sd"lená tajemstv" nepochybn' upev%uj" vztah.
Je tedy na poradci, aby byla takového druhu, $e v p#"pad' dotazu policie nebo
soudu nebude muset lhát a prip. se vystavit vlastn"mu st"hán". Jeho povinnost"
je p#im't klienta, aby se sám rozhodl a p#iznal se.
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Záv&r rozhovoru

Zopakujme si, $e mimo#ádnou d!le$itost m"vaj" oby*ejn' prvn" slova, která
klient pronesl. I kdy$ se t#eba t(kala v)eobecnost", mohla nazna*ovat ur*itou
obavu p#ed profesionáln" povahou rozhovoru a p#án" udr$ovat ho na zdvo#ilé,
spole*enské úrovni. Zp!sob, jak(m klient poprvé vyjád#il svou $ádost, *asto
poskytuje kl"* k jeho problému a vyjad#uje jeho postoj k pot#eb' pomoci.

Stejn' jako prvn" slova si pozornost zaslou$" také poznámky p#ed odcho&
dem. Posledn" poznámka *asto nazna*uje bu- v(sledek, co klientovi rozhovor
p#inesl, nebo úrove% a aktivitu jeho vlastn"ch sil pot#ebn(ch k zvládnut" pro&
blému. Snad nejv't)" váhu ov)em maj" neverbáln" projevy, jako jsou pozdn"
p#"chody na sch!zky, zm'ny v oble*en", zm'ny v osobn"ch v'cech, jako jsou
kabelky, ta)ky, )perky, nov( ú*es, rychl( odchod z m"stnosti.

D!le$itou zásadou je sledovat rozhovor stejn' pozorn' a$ do samého konce,
prakticky a$ do odchodu klienta z m"stnosti. Záva$ná sd'len" velmi *asto p#i&
cházej" a$ v záv'ru, kdy u$ opadlo nap't", nebo a$ tehdy, kdy klient odehrál
svou roli a odcház", p#estává b(t ve st#ehu, prip. kdy$ u$ si poradce vyzkou)el,
a p#ece jen se odhodlal k záva$nému sd'len", pronesenému jakoby mimocho&
dem. Kl"*ová v'ta tak mnohdy odezn" doslova s rukou na klice, mnohdy jako
vtipná poznámka na odchodnou.

Jirkovi je sedmnáct let. V truhlá!ské díln& ústavu pro delikventní mláde( tráví druh$
rok. Krom& n&kolika p!eta(en$ch vycházek s ním nejsou problémy. Do ústavu byl
umíst&n pro kráde(e, které ho provázely od d&tství. Jeho otec si odpykává trest
sedmi let v&zení za kuplí!ství a podvody. Pokud byl doma, matka se pri(ivovala
prostitucí. Nyní pracuje jako skladnice vracen$ch lahví.
Sociální pracovnice v míst& bydli"t& obstarala Jirkovi zam&stnání v truhlárn& a po
rozmluv& s matkou usoudila, (e Jirka m#(e bydlet u ní. K nástupu do zam&stnání
pot!ebuje Jirka ob+ansk$ pr#kaz. Rozhovor mezi Jirkou a ú!edníkem na obvodním
ú!adu prob&hl následovn&.

Jirka: Potrebujú ob+anku.
Ú!edník: U( jste ji n&kdy m&l?
J: M&l, ale nemám.
Ú: Kde je ta, co jste m&l?
J: Netu"ím.
Ú (popuzen&): Vy nevíte, co jste s ní ud&lal?
J (provokativn&): Asi ztratil, nebo co.
Ú: Máte doklad o ztrát&?
J: M&l jsem, ale nemám.
Ú (ztrácí nervy): Co jste s ním laskav& ud&lal?
J: Nejsp") ztratil... vlastn' zahodil.
Ú (za+íná k!i+et): Zahodil jste ú!ední doklad? Úmysln&?

pokra!ování
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pokra!ování

Jednání p!e"lo v oboustrannou hádku. .kolen$ sociální pracovník, kter$ Jirku do%
provází, si ho bere stranou.

Socáíní pracovník (ztoto(,uje se s klientem): Co budeme d&lat?
J: Nevím. (Vztekle.) Ten kretén mn& ji nedá.
SP: Co teda?
J: Vypadnout.
SP (klidn&): Z#stat dál v ústavu?
J: To ne.
SP (trvá na vyjád!ení budoucnosti): A co bys tedy cht&l?
J: Jít do práce. Vyd&lávat si prachy. Bejt s mámou. Je te/ sama.
SP: A jak si (ivot u ní p!edstavuje"?
J: No, budu vyd&lávat, moh' bych jí platit nájem. A koupil bych jí novej (upan.
SP (opakuje se zájmem): Nov$ (upan?
J: Jo, takovej ten +ínskej, s drakem na zádech. Vid&l jsem ho v seká+i.
SP (pochvaln&): To je skv&l$ nápad. Mistr v díln& !íká, (e jsi jeden z nejlep"ích

a v civilu si vyd&lá".
J (pln& spolupracuje): No jo, mistr je fajn, s tím se dá mluvit... (P!em$"lí.) Ale s tímhle

byrokratem...
SP: Co myslí", (e ho na"tvalo?
J: 0e jsem ten papír vyhodil. P!itom to ani není pravda. Rozmá+el se mn&, kdy(

jsem spadl do vody.
SP: Pro+ jsi mu !ekí, (es ho zahodil?
J: Ani nevím. Lidi jako on m& "tvou. (Po chvíli.) Mám mu !íct pravdu?
SP: To si rozhodni sám...

Po tom, co Jirka !ekl ú!edníkovi pravdu, situace skon+ila dob!e. Ú!edník vysv&tlení
p!ijal, pomohl mu vyplnit tiskopis a odpustil mu i pokutu. Po odchodu Jirka ujistil
sociálního pracovníka, (e si pro hotovou ob+anku p!ijde za ú!edníkem sám, bez
doprovodu.
Sociální pracovník místo vy+ítání, p!esv&d+ování a rozebírání bezprost!edního kon%
fliktu, kdo má a nemá pravdu, zam&!il hovor na budoucnost % na to, co Jirka chce
a pot!ebuje.

6.5 Shrnutí
Tato kapitola byla v'nována poradenstv" v obecn'j)"m kontextu pomoci; zvlá)t&
n" pozornost jsme zam'#ili na veden" rozhovoru. Konkrétn" podoba poradenstv"
je samoz#ejm' ovliv%ována okolnostmi, za nich$ prob"há: odbornost" toho, kdo
se tá$e, pomáhá, pod"l" se na #e)en"; situac", v n"$ se nacház" ten, kdo tuto
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slu$bu p#ij"má. M!$e to b(t pacient, klient nebo prost' jen $adatel o ur*itou
sociáln" slu$bu. Proto i jednotlivé slo$ky *innost" mohou b(t r!zné. U$ jen z toho
d!vodu, $e )kála poskytovatel! sahá od zdravotn"k! p#es sociáln" pracovn"ky,
poradce a svépomocné skupiny a$ k sousedovi z ulice.

Ka$d( z poskytovatel! rovn'$ m!$e m"t jin( p#"stup k veden" rozhovoru,
poskytován" pomoci a hledán" #e)en", pon'vad$ ho z"skal p#"slu)n(m vzd'lán"m
a v(cvikem.

P#esto se text kapitoly pokou)" poskytnout ur*itá vod"tka pro veden" a pr!&
b'h poradenského rozhovoru. Upozor%uje na okolnosti, které rozhovor rámuj" &
klient nemus" v$dy p#ij"t dobrovoln' a m!$e reagovat neochotn' i nep#átelsky.
Uvád" návody, jak rozhovor za*"t a pokra*ovat v n'm podle p#edem dan(ch
zám'r!, jak navázat vztah, jak vyu$"t r!zné úrovn' naslouchán" & hodnot"c",
filtrované, soucitné *i jiné — a jak rozhovor ukon*it. Usm'r%ován" rozhovoru
prob"há prost#ednictv"m vyptáván", otev#en(ch a uzav#en(ch otázek, zm'n
i opakován" tématu, skrytého smyslu, proti#e*en", komentá#!, sumarizován",
parafrázován" a vyu$"ván" ozv'ny. Uvedené techniky jsou d!le$ité pro ka$do&
denn" praxi, proto$e pomáhaj" dosahovat stanovené c"le tomu, s k(m je rozho&
vor veden a pro n'ho$ je rozhovor u$ite*n(, a. ji$ jde o klienta, nebo $adatele
o ur*itou slu$bu.

Poradce nemá b(t v práci se sv(mi klienty pasivn" a trp'liv' *ekat, a$ se
klient sám k #e)en" propracuje. Je u$ite*n'j)", kdy$ své klienty aktivn' a citliv'
vede. Povede je lépe, kdy$ z!stane o krok pozadu. Proto je v(hodné zaujmout
pozici toho, kdo nev", a tak se dozv'd't co nejv"ce o názorech klienta, p#edev)"m
o jeho touhách a p#án"ch. Ty vedou poradce i klienta k lep)"mu porozum'n" sil
a zdroj!, které m!$e klient vyu$"t pro dosa$en" lep)" budoucnosti.

V tomto pom'rn' novém poradenském p#"stupu je & na rozd"l od nejroz&
)"#en'j)"ho p#"stupu zam'#eného na #e)en" problému & zd!razn'no hledán"
a nalezen" #e)en" zalo$ené na touze po pozitivn" $ivotn" zm'n'.

Je ur*itou alternativou k tzv. medic"nskému modelu, kter( vznikl ji$ na za*átku 20. stolet" pod
vlivem objevu, $e infek*n" nemoci jsou zp!sobovány bakteriemi. Úmrtnost na infek*n" choroby
v(razn' klesla a prudce stoupla d!v'ra ve v'decké metody. Vznikl model diagnóza&lé*ba,
kter( p#etrvává dodnes a postupn' p#esáhl i do oblasti psychologické pomoci #e)"c" emo*n",
interpersonáln" i sociáln" problémy.

Ne v$dy je diagnostika posti$ené psychiky nebo sociáln" situace p#"stupná
plnému poznán". Naproti tomu uskute*n'n" prvn"ch i nepatrn(ch zm'n, na n'$
je zam'#en alternativn" p#istup, vede klienta k nad'ji, $e z"skal v't)" kontrolu
nad sv(m chován"m, a posiluje jeho d!v'ru v budoucnost. C"t", $e mohou p#ij"t
dal)" zm'ny a p#i jejich uskute*%ován" se stává odborn"kem na vlastn" zá$itky
a jejich v(znam. Nejde o nic jiného ne$ o rozvoj pozitivn"ch motiv!, které
ovliv%uj" lidské chován" a k nim$ pat#" p#edev)"m snaha o p#e$it", pot#eba
n'kam pat#it, b(t prosp')n(, m"t úsp'ch a radovat se ze $ivota.

115



f II P)ÍPADOVÁ PRÁCE

Literatura
Aspy, D. N., Roebuck, F. N. (1977): Kids Don't Learn from People They Don't Like. Amherst, Mass.,

Human Resource Development Press.
Berne, E. (1966): Principles of Group Treatment. New York, Oxford University Press.
Brammer, L.M. (1973): The Helping Relationship. Englewood Cliffs, N. J., Prentice&Hall.
Carkhuff, R. R., Berenson, B. G. (1976): Teaching as Treatment. Amherst, Mass., Human Resource

Development Press.
Carkhuff, R. R. (1974): The Art o f Helping. Amherst, Mass., Human Resource Development Press.
Carkhuff, R. R. (1971): The Development of Human Resources. New York, Holt, Rinehart & Winston.
Cooper, C. L., Mangham, I. L. (eds.) (1971): T*groups: A survey of research. Chichester, Wiley.
Cowen, E. L. (1982): Help is where you find it. American Psychologist, 37, s. 385&395.
De Jong, P., Berg, I. K. (1998): Interviewing for Solutions. Brooks/Cole, California.
Drápela, V. J. (1997): P"ehled teori! osobnosti. Praha, Portál.
Drápela, V. J. (1983): The Counselor as Consultant and Supervisor. Springfield, IL, Thomas.
Egan, G., Cowen, E. L. (1979): People in Systems: A Model for Development in the Human*Service

Professions and Education. Monterey, Calif, Brooks/Cole.
Egan, G. (1986): The Skilled Helper. A Systematic Approach to Effective Helping. T#et" vydán".

Monterey, California, Brooks/Cole Publishing Company.
Ellis, A. (1977): The basic clinical theory of rational&emotive therapy. In: A. Ellis, R. Grieger (eds.):

Handbook of rational*emotive therapy. New York, Springer.
Erikson, E. H. (1964): Insight and Responsibility. New York, Norton.
Federighi, P. (1997): The Guiding Concept — a framework for person&centered approaches. In:

Adults as helpers in learning processes. Barcelona.
Frank, J. D. (1973): Persuasion and Healing. Baltimore, Johns Hopkins University Press.
Frankl, V.E. (1978): The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and humanism. New York,

Simon & Schuster.
Fromm, E. (1947): Man for Himself. Greenwich, CT, Fawcett.
Garrett, A. (1970): Interviewing, Its Principles and Methods. New York, Family Service Association

of America.
Gilbert, T. F. (1978): Human Competence: Engineering Worthy Performance. New York, McGraw&

&Hill.
Goldfried, M. R. (ed.) (1982): Converging Themes in Psychotherapy: Trends in psychodynamic,

humanistic, and behavioral practice. New York, Springer.
Hackney, H. L., Nye, S. (1973): Counseling Strategies and Objectives. Englewood Cliffs, N. J., Pren&

tice&Hall.
Hall, E. T. (1977): Beyond Culture. Garden City, N. J., Anchor Press.
Harris, T. (1969): I'm OK * You're OK: A Practical Guide to Transactional Analysis. New York,

Harper & Row. \^
Hartl, P., Hartlová, H. (2000): Psychologick) slovn!k. Praha, Portál. \
Hartl, P. (1999): Kompendium pedagogické psychologie dosp%l)ch. Praha, Karolinum. 1
Hartl, P. (1997): Komunita ob$anská a komunita terapeutická. Praha, SLON.
Henslin, J. M. (1993): Sociology. Boston, Allyn & Bacon.
Herbert, M. (1986): Psychology for Social Workers. Guildford, London, Oxford, Worcester, Billing

and Sons Ltd.
Honzák, R. (2000): /1; nemoci si bu-p"!telem. St'$e%, 11, *. 1, s. 12&23.
Hopson, B. (1986): Counseling and Helping. In: Herbert, M. (1986): Psychology for Social Workers.

The British Psychological Society and Macmillan.
Illich, I. et al. (1977): The Disabling Professions. London, Marion Boyards.
Illich, I. (1973): Tools of Conviviality. London, Calder & Boyars.
Ivey, A. E. (1971): Microcounseling: Innovations in interviewing training. Springfield, 111., Thomas.

116

6 PORADENSTVÍ

Jarvis, P. (1990): An International Dictionary of Adult and Continuing Education. London, Rout&
ledge.

Júnová, H.: Neverbáln" komunikace. In: Honzák, R. a kol. (1992): Základy léka"ské psychologie,
psychoterapie a psychosomatického p"!stupu. Praha, UK

Kagan, N. (1973): Can technology help us toward reliability in influencing human interaction?
Educational Technology, 13, s. 44$51.

Katz, M. R. (1969): Can computers make guidance decisions for students? New York, College Board
Review, No. 72.

Kerlinger, A. F. (1972): Základy v)zkumu chován!. Praha, Academia, s. 454&466.
Kimble, G. A. (1984): Psychology's two cultures. American Psychologist, 39, s. 833&839.
Ko)*o, J. a kol. (1980): Teória a prax poradenskej psychológie. Bratislava, SPN.
Lamser, V. (1969): Komunikace a spole$nost. Praha, Academia.
Lewis, J., Lewis, M. (1977): Community Counseling: A human services approach. New York, Wiley.
Loughary, J. W, Ripley, T. M. (1979): Helping Others Help Themselves. New York, McGraw&Hill.
Matou)ek, O. (1995): Pot"ebujete psychoterapii? Praha, Portál.
Matou)ek, O. a kol. (2001): Základy sociáln! práce. Praha, Portál.
McMahon, M. O. (1990): The general method of social work practice: A problem*solving approach.

Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall.
Michal, V. (1971): Diagnostické interview. In: /vancara, J. a kol. (1971): Diagnostika psychického

v)voje. Praha, Avicenum.
Miller, G. A., Galanter, E., Pribram, K H. (1960): Plans and the Structure of Behavior. New York,

Holt, Rinehart & Winston.
Nelson&Jones, R. (1992): The Theory and Practice of Counseling Psychology. London, Cassell Edu&

cational Limited.
Nocross, J. C, Wogan, M. (1983): American Psychotherapists of Diverse Persuasions: Characte&

ristics, theories, practices, and clients. Professional Psychology: Research and Practice, 14,
s. 529&539.

Obce, m%sta, regiony a sociáln! slu&by. (1997) Se)ity pro sociáln" politiku. Praha, Socioklub.
Parloff, M. B., Waskow, I. E., Wolfe, B. (1978): Research on therapist variables in relation to process

and outcome. In: S. L. Garfield, A. E. Bergin (eds.) (1978): Handbook of psychotherapy and
behavior change. New York, Wiley.

Raths, L., Hannin, M., Simon, S. (1964): Values and Teaching. Columbus, Ohio, Merrill.
Rogers, C. R. (1980): A Way of Being. Boston, Houghton&Mifflin. +esk( p#eklad: Zp(sob byt! (1998).

Praha, Portál.
Rogers, C. R. (1951): Client*Centered Therapy. Boston, Houghton&Mifflin.
Rogers, C. R. (1957): The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change.

Journal of Consulting Psychology, 21, s. 95&103.
Scally, M., Hopson, B. (1979): A Model of Helping and Counseling: Indications for Training. Leeds,

Leeds University.
Scott Peck, M. (1993): Nevy#lapanou cestou. Praha, Odeon.
Shertzer, B., Stone, S.C. (1980): Fundaments of Counseling. Boston, Houghton&Mifflin.
Skinner, B. F. (1953): Science and Human Behavior. New York, Macmillan.
Smith, P. B. (1975): Controlled studies of the outcome of sensitivity training. Psychological Bulletin,

82, s. 597&622.
Snow, C. P. (1964): The Two Cultures and a Second Look. London, Cambridge University Press.
Strong, S. R. (1968): Counseling: An interpersonal influence process. Journal of Counseling Psy*

chology, 15, s. 215&224.
Truax, C. B., Carkhuff, R. R. (1967): Toward Effective Counseling and Psychotherapy: Training and

practice. Chicago, Aldine.
Tyler, L. (1961): The Work of the Counselor. New York, Appleton&Century&Crofts.
Vaughan, T. (ed.) (1976): Concepts of Counseling. London, Bedford Square Press.
Vymetal, J. (1995): Du#evn! krize a psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace.



II P,ÍPADOVÁ PRÁCE

Wick, R. P. (1986): Interviewing. In: Herbert, M.: Psychology for Social Workers. Guildford, London,
Oxford, Worcester, Billing and Sons Ltd., s. 302&315.

Wills, T. A. (1978): Perceptions of clients by professional helpers. Psychological Bulletin, 85, s. 968 a$
1000.

Yalom, I. D. (1999): Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace.

118

Kapitola 7

Krizová intervence

Yvonna Lucká

Slovo krize & krisis & pocház" z #e*tiny a zna*ilo soudn" proces, v n'm$ vrchol"
spor a docház" k rozsudku, k rozhodnut". Docház" k obratu & k lep)"mu, *i
k hor)"mu. Obecn' krize zna*" vyvrcholen" n'jakého d'je sm'#uj"c"ho k nutné
a neodkladné zm'n' (obratu, katastrof'). V d'ji se rozhoduje o úsp')né nebo
)kodlivé povaze krize a o jej"ch d!sledc"ch pro budoucnost. P#edpokladem dob&
rého rozhodnut" v pr!b'hu krize je schopnost rozli)it mezi podstatn(m a ne&
podstatn(m.

Hezkou ilustrac" vnit#n"ho smyslu krize je i *"nsk( znak pro tento pojem,
kter( je sestaven z dvou podznak!. Jeden z nich ozna*uje nebezpe*", útisk,
druh( p#"le$itost.

7.1 Pojem krize
V(raz krize byl pou$"ván zejména v medic"n' pro obdob", které p#edcház" v(&
razné zm'n' v pacientov' zdravotn"m stavu, a. ji$ ve sm'ru uzdraven", nebo
úmrt". V posledn"ch desetilet"ch se pojem krize stále v"ce pou$"vá v kontextu
jev! psychologického, sociáln"ho a ekologického charakteru.

Po*átky krizové teorie jsou spojeny se jménem Erika Lindemanna, kter( ve
*ty#icát(ch letech 20. stolet" v'noval systematickou pozornost reakc"m lid" na
katastrofu zp!sobenou po$árem. Na jeho práci navázal Gerald Caplan, kter(
krom' klinického pohledu zd!raz%oval kontext komunity. Ta má v(znam pro
pochopen" a uchopen" krize. Caplan t"m p#edznamenává sou*asné trendy pojet"
krize, které zd!raz%uj" komplexn" a psychosociáln" aspekty. V psychosociáln"
oblasti je krize definována jako d!sledek st#etu s p#eká$kou, kterou nejsme
schopni vlastn"mi silami, vlastn"mi vyrovnávaj"c"mi strategiemi, eventuáln'
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za pomoci bl"zk(ch lid" zvládnout v p#ijatelném *ase a navykl(m zp!sobem
(podle Vymetala, 1995).

René Thom (1992), kter( se zab(vá problematikou krize a katastrof, na&
vrhuje tuto definici: „V krizi je ka$d( subjekt, jeho$ stav, kter( se projevuje
zdánliv' bezd!vodn(m oslaben"m jeho regulativn"ch mechanism!, je t"mto
subjektem sam(m vn"mán jako ohro$en" vlastn" existence." Krizi tedy m!$eme
chápat jako subjektivn' ohro$uj"c" situaci s velk(m dynamick(m nábojem, po&
tenciálem zm'ny. Bez n" by nebylo mo$né dosáhnout $ivotn"ho posunu, zrán".

Gerald Caplan (in Pasquali a kol, 1976, prac. p#eklad B.Ba)tecká, 1992)
zd!raz%uje dva základn" principy. Za prvé je to princip homeostázy, kdy na zá&
klad' podn't! z nitra organismu docház" k reakci, k návratu do rovnová$ného
stavu (kybernetick( zp'tnovazebn" model, dynamická rovnováha). Za druhé
je to princip sociáln"ho u*en", kdy jedinec #e)" krátkodobé v(kyvy rovnováhy
automaticky, záva$n'j)" pak cestou pokusu a omylu, pri dal)"m zv()en" nap't"
a subjektivn"ho ohro$en" se pokou)" o inovativn" #e)en". Jestli$e byla pou$itá
strategie úsp')ná, je za#azena do repertoáru chován" jedince. Je vyu$ita i tehdy,
kdy$ úsp')ná nebyla, jedinec se u*" z negativn" zku)enosti.

Kriz" se rozum" situace, která zp!sobuje zm'nu v navyklém zp!sobu $i&
vota, a vyvolává stav nerovnováhy, ohro$en" a stresu. Nem!$e b(t proto #e&
)ena v rámci obvyklého repertoáru vyrovnávac"ch strategi" jedince. P#esahuje
jeho adapta*n" mo$nosti i zdroje b'$n(ch obrann(ch mechanism!. Psychickou
krizi zná ka$d( *lov'k jak z vlastn" zku)enosti, tak ze zku)enosti bl"zk(ch
i vzdálen'j)"ch lid". Pat#" k osobn"mu r!stu a zrán". Na psychickou krizi jako
pozitivn" mezn"k ve v(voji *lov'ka se dá pohl"$et v p#"pad', $e krize je v*as
rozpoznána a p#ekonána, jestli$e se jedinci dostane adekvátn" podpory, prip.
pomoci. V opa*ném p#"pad' m!$e krize ústit v psychickou labilitu, poruchu
zdrav", sociáln" dezorganizaci, co$ v(razn' negativn' ovliv%uje kvalitu $ivota
a ohro$uje základn" jistoty a hodnoty.

Krize se v$dy t(ká *lov'ka jako celku. V pozad" krize lze *asto vysledovat
star)", nezvládnuté konflikty a traumata nebo ned!sledná, povrchn" #e)en"
star)"ch kriz". N'kte#" lidé jsou ke kriz"m p#edur*eni svou p#ecitliv'lost", nai&
vitou, rigiditou, egocentrismem a egoismem. Opakovan' se v praxi potvrzuje,
$e pro zvládán" aktuáln" krize jsou rozhoduj"c" zku)enosti *lov'ka z minu&
l(ch kriz". +"m lépe n'kdy dokázal ve zkou)ce obstát, byl schopen naj"t #e)en"
a v(chodisko, t"m v"ce spoléhá na vlastn" kapacitu. Pakli$e m'l v minulosti
opakovanou zku)enost bezmoci a bezv(chodnosti, t"m mén' je schopen *elit
dal)"mu náporu. To je hlavn" p#"*ina toho, $e na pribli$ne stejn( zát'$ov( pod&
n't m!$eme vid't celou )kálu odpov'd". To, co je pro jednoho impulzem, aby
koncentroval svou kapacitu a krizi konstruktivn' #e)il, m!$e b(t pro druhého
podn'tem ke kolapsu, nekonstruktivn"mu nebo destruktivn"mu chován".
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7.2 P!í#iny krize
Vymetal (1995) p#ipom"ná princip dvoj" kvantifikace. Aby mohla vzniknout
ur*itá reakce organismu, mus" se propojit „vylad'nost organismu" s „vn'j)"m
spou)t'*em".

Jako vn'j(! spou(t'%e krize (precipitory) ozna*uje René Thom (1992) t#i
situa*n" konstelace:
1. Ztráta objektu & nejenom ztráta osoby úmrt"m, rozchodem *i odcizen"m, ale

ztráta *ehokoli, k *emu jsme vázáni a s *"m jsme identifikováni, je vn"mána
jako ohro$en". V praxi pak *asto vid"me, jak ztráta partnera, zam'stnán",
bytu, zdrav", v"ry a podobn' námi mohou velmi ot#ást.

2. Volba & u$ fakt sám, $e kdy$ zvol"me jednu cestu, hodnotu, s sebou nese
vzdán" se jiné, m!$e p!sobit zát'$. Volba mezi dv'ma stejn(mi kvalitami
m!$e zp!sobit to, co se stalo v p#"b'hu o oslu, kter( má stejn' daleko ke
dv'ma kupkám sena & bezradnost a vy*erpán" váhán"m. Jde&li o volbu mezi
dv'ma negativn"mi mo$nostmi, je situace velmi nep#"znivá.

3. Zm'na & zde se projevuje fakt, $e v)e, co se odv"j" „zhruba rovn'", bez
v't)"ch zlom! a skok!, máme tendenci vn"mat jako „dobré". Kvalitativn"
i kvantitativn" skoky v nás podporuj" pocit nepohodl" nebo nejistoty. To
plat" i v p#"pad', $e jde o pozitivn" zlom. Ka$dé krizové pracovi)t' má své
zku)enosti s krizemi, které spust" nenadálé *i velké )t'st" — to m!$e b(t
nap#. v(hra velké sumy pen'z, vytou$ené ot'hotn'n", o pla*"c"ch nev'stách
nemluv'.

Citovan( autor dále uvád" dva vnit#n! spou(t'%e kriz!:

1. Nutnost adaptace subjektu na vlastn" v(voj a zm'ny z toho pramen"c", tzn.,
$e spou)t'*em m!$e b(t práv' neschopnost vyhov't po$adavk!m v(voje. To
m!$eme dob#e vid't u rodin, které maj" problém s odd'len"m dosp"vaj"c"ho
*lena.

2. Jev, kter( naz(váme pojmem hybris (z #eckého hybris = zaslepenost, zpup&
nost). Jsou to ty kroky a strategie, které problém sice ne#e)", ale v nejt'$&
)"ch chv"l"ch umo$n" p#eklenut" situace. Dlouhodob' v)ak nemohou obstát
a jsou zdrojem potenciáln"ch kriz" v budoucnosti. Podle stejného principu
m!$e v akutn" krizi doj"t k reaktivaci osobn"ho „citlivého m"sta", které má
ko#eny v't)inou ji$ v d'tstv".

Klasifikaci $ivotn"ch událost", které se mohou stát spou(t'%em krize, pro&
vedli v )edesát(ch letech 20. stolet" Holmes a Rahe (Honzák, 1994). Ke ka$dé
takové události p#i#adili ur*it( po*et bod! a dlouhodob(m v(zkumem potvr&
dili, $e p#ekro*"&li sou*et bod! v jednom roce 250, je velmi pravd'podobné, $e to
bude m"t negativn" následky v oblasti psychické, somatické nebo ve schopnosti
p#im'#ené sociáln" adaptace. Pro ilustraci uve-me n'které $ivotn" události
a jejich „bodovou hodnotu" (tabulka 7.1).
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Tab. 7.1 Klasifikace vybran$ch (ivotních událostí

Událost Relativní záva+nost

úmrtí partnera/partnerky

rozvod

rozvrat man(elství

uv&zn&ní

úmrtí blízkého +lena rodiny

úraz, onemocn&ní

s,atek

ztráta zam&stnání

usmí!ení, p!ebudování man(elství

odchod do d#chodu

zm&na zdrav, stavu +lena rodiny

t&hotenství

sexuální obtí(e

p!ír#stek do rodiny

zm&na zam&stnání

zm&na finan+ního stavu

úmrtí blízkého p!ítele

p!e!azení na jinou práci

záva(né neshody s partnerem

vysoká p#j+ka pen&z

splatnost p#j+ky

zm&na odpov&dnosti v práci

syn nebo dcera opou"t&jí domov

konflikty s tchyní, tchánem

mimo!ádn$ +in, v$kon

man(el, man(elka nastupují do práce

vstup do "koly, její ukon+ení

zm&na (ivotních podmínek

konflikty s nad!ízen$m

zm&na pracovní doby

zm&na bydli"t&

zm&na církve nebo politické strany

dovolená

Vánoce

100

73

65

63

63

53

50

47

45

45

44

40

39

39

36

38

37

36

35

31

31

29

29

29

28

26

26

25

23

20

20

19

13

12
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Z uvedeného v(*tu je patrné, $e $ivotn" událost, kladná i záporná, na nás
klade nároky. To, zda nás bude omezovat a t"snit, nebo stimulovat k nov(m ak&
tivitám, zále&! na mnoha dal)"ch okolnostech. Krom' ji$ zm"n'n(ch minul(ch
zku)enost" s náro*n(mi okam$iky na)eho $ivota je podstatn( postoj k dané
situaci, to, zda nap#. p#ipou)t"me, $e obt"$e a krize pat#" k $ivotu. Mnoz" lidé,
kte#" za$ili p#"li) ochranitelskou pé*i rodi*! a p#ivykli na to, $e je jim „odme&
táno z cesty ka$dé stéblo nepohodl"", nejsou ochotni p#ekonávat p#eká$ky, ani
na n' nejsou p#ipraveni. Zát'$ pak vn"maj" jako nespravedlivé p#"ko#", které
jim p!sob" n'kdo naschvál. Ve spole*nosti, kde se rod" i um"rá v anonymit'
a kde se do ústran" odstra%uje v)e, co je „nenormáln"'', je málo prostoru pro
zahlédnut" $ivota, k jeho$ celistvosti pat#" i obt"$e. I v'kové obdob", ve kterém
krize p#icház", je *asto rozhoduj"c". To, co zvládne mlad( *lov'k v produktiv&
n"m v'ku, je n'kdy t'$ko p#ekonatelné ve zranitelném obdob" p#echodu nebo
ve stá#".

Uvád" se, $e a$ polovina du)evn"ch kriz" je vyvolána problémy meziosobn"
povahy. Za jednu z nejhlub)"ch propast" je pak pova$ována osam'lost; stav,
kdy *lov'k má pro$itek, $e kolem sebe nemá nikoho, na koho by se mohl obrá&
tit, sv'#it se mu a od koho by mohl o*ekávat podporu a povzbuzen". I t'lesné
oslaben", nemoc nebo znev(hodn'n" jsou okolnosti, které krizi prohlubuj". To&
té$ plat" o vy*erpán", nedostatku j"dla a nemo$nosti uspokojit základn" lidské
pot#eby. Také závislost v)eho druhu (návykové látky, hrac" automaty, práce) je
velmi nep#"zniv(m stavem.

Vojt'chovsk( (in Rieger, 1994) uvád" dal)" faktory, které napomáhaj" vzniku
krize. Sem za#azuje nap#.:

• úpadek základn" mezilidské soudr$nosti;
• zm'nu hodnot v pr!b'hu $ivota jedince;
• nahromad'n" osob v mal(ch prostorech bez posilován" mezilidsk(ch vazeb
a z toho plynouc" odcizen";
• potla*ován" spontánn"ho chován";
• v"ce ambivalentn"ch vztah! mezi jednotlivci, skupinami, národy;
• emigrace, $ivot v jiné kultu#e;
• nerespektován" hranic;
• ztráta autority;
• zrada, p#eru)en" vazby na d#"v'j)" zdroj pomoci;
• rozplynut" o*ekávaného: nezda#" se zkou)ka, dojde k potratu, narozen" de&
fektn"ho d"t'te.

7.3 Chování #lov&ka v krizi
Ka$d( *lov'k se sna$" zát'$ nejd#"ve zvládnout sám. Je velké mno$stv" variant
strategi", kter(ch intuitivn' vyu$"váme, kdy$ jde do tuhého". Namátkou lze
uvést tyto:
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spánek, „zaspat to", schovat se do postele;
pritúlen" (k mamince, partnerovi apod.);
pot#eba vypov"dat se, post'$ovat si, sv'#it se, b&t vysly(en, ut'(en;
pot#eba vyplakat se, vyk#i*et, vynadávat;
vychloubán" se, lhan", p#ekrucován" reality;
intenzivn" pot#eba uzav#"t se do svého soukrom" a v)e si promyslet;
vybit" energie bezc"lnou hyperaktivitou, prac" nebo sportem;
modlitba;
p#"klon k fantazii, um'n";
opit" se nebo n'jak( jin( exces.

7.4 Typy kriz!
Z mnoha pokus! o d'len" a t#"d'n" kriz" uve-me alespo% n'které pohledy.

Podle zp*sobu manifestace je mo$né rozli)it:

• Zjevné krize & krize, které si *lov'k uv'domuje, p#ipou)t" a v't)inou ho
nut" *elit n'*emu, co odporuje jeho sebeobrazu a hodnotovému systému. Sem
mohou pat#it nap#. krize, které souvisej" s rozpadem vztahu, nev'rou, nemoc".
Krize, které jsou pro *lov'ka zjevné, ho v't)inou nut" k hledán" #e)en" nebo
pomoci, co$ je v(hoda vzhledem k dal)"mu pr!b'hu tohoto procesu.
• Latentn! krize & takové, které si *lov'k neuv'domuje a nechce nebo ne&
m!$e )ije p#ipustit. Tento stav m!$e trvat dlouho, v't)inou vede k nev'dom(m,
*asto nev(hodn(m zp!sob!m adaptace. To se m!$e projevit nap#. únikem do
nemoci, k p#"li)né pracovn" aktivit', abúzu návykov(ch látek a jin(m únikov(m
rekc"m. Tyto pak mohou *asem vyvolat krizi zjevnou.

Podle pr*b'hu lze krize d'lit na:

• Akutn! krize, které b(vaj" bou#livé, maj" jasn( za*átek a n'kdy i konec.
B(vaj" reakc" na traumatické $ivotn" události. Krom' nehod a onemocn'n"
vid"me takové krize v souvislosti s nev'rou, rozpadem vztahu, zradou, napade&
n"m, znásiln'n"m, ztrátou základn"ch $ivotn"ch jistot. Lidé v takov(ch situac"ch
*asto vyhledávaj" odbornou pomoc.
• Chronické krize b(vaj" sv(m po*átkem nenápadné, trvaj" dlouho, #ádov'
m's"ce i roky. Nej*ast'ji jde o procesy, které maj" charakter latentn" krize, n'&
kdy vznikaj" nedostate*n(m nebo povrchn"m #e)en"m akutn"ch kriz". N'kdy
souvisej" s mezilidsk(mi vztahy & typick(m p#"kladem je nedo#e)en( konflikt
v man$elstv" *i vztahu. +ast(m d!vodem jsou neuspokojivé sociáln" okolnosti,
jako je chudoba, domác" násil", bezdomovectv" apod. Chronické krize maj" ten&
denci p#er!stat do kriz" akutn"ch, k *emu$ n'kdy sta*" i nepatrn( impuls.

Známá je klasifikace kriz" podle Baldwina (in Pasquali a kol., 1976, prac. p#e&
klad B. Ba)tecká, 1992) podle záva)nosti krize & postupn' od prvn" a$ k )esté
skupin' se krize stává záva$n'j)" a zdroj stresu p#ecház" od vn'j)"ho k vnit#&
n"mu.
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1. Situa%n! krize je událost, která je spu)t'na nep#edv"dateln(m stresem.
Záva$nost je ur*ena subjektivn"m naz"rán"m situace a dostupnost" vyva$u&
j"c"ch faktor!. P#evládaj" vn'j)" spou)t'*e jako ztráta nebo hrozba ztráty
(partnera, zdrav", zam'stnán", anticipace neúsp'chu), zm'na a jej" antici&
pace (rozvod, zm'na zam'stnán", $ivotn"ho rytmu, emigrace) a volba.

2. Tranzitorn! krize & neboli krize z o*ekávan(ch zm'n & souvis" s t"m,
$e jedinec nebo cel( systém, nap#. rodinn(, se mus" b'hem $ivota utkat
s #adou p#irozen(ch p#eká$ek, které jsou dány v(vojov(mi nároky. Tyto
p#edv"datelné procesy r!stu a zrán" jsou vázány na ur*ité *asové obdob".
E. H. Erikson na základ' psychoanalyti*ke teorie ovlivn'né kulturn" antro&
pologi" vytvo#il osm kategori" pro periodizaci jednotliv(ch v(vojov(ch stadi"
jedince a dob#e v nich podstatu tranzitorn"ch kriz" postihuje.

3. Krize pramen!c! z náhlého traumatizuj!c!ho stresu jsou spou)t'ny
mocn(mi vn'j)"mi stresory, které *lov'k neo*ekává a nad nimi$ nemá
tém'# $ádnou kontrolu. Lidé se tak mohou c"tit vznikl(mi událostmi zdrceni
a ochromeni. P#"kladem takové události m!$e b(t náhlé úmrt" bl"zké osoby,
znásiln'n", vále*n( stres, p#"rodn" a jiné katastrofy. Na takové události
nem"vaj" lidé p#edem vytvo#ené vzorce chován" a ve stavu )oku pot#ebuj"
podporu.

4. Krize zrán! vypl(vaj" sp")e z v(vojové dynamiky jedince. V kontextu mezi&
lidsk(ch vztah! je jedinec konfrontován s úkoly, které jsou pro n'j $ivotn'
d!le$ité, ale zárove% v nich selhává, co$ souvis" s n'kter(mi nedo#e)en(mi
a nedokon*en(mi tématy jeho p#edchoz"ho v(voje. V't)inou se to t(ká té&
mat bezpe*", jistoty, intimity, závislosti, úzkosti, hranic, moci *i bezmoci,
sexuality a identity.

5. Krize pramen!c! z psychické poruchy má stejn' jako p#edchoz" typ pod&
klad v ne#e)en(ch nebo provizorn' #e)en(ch v(vojov(ch úkolech. Je v)ak
pravd'podobné, $e ko#eny obt"$" budou sm'#ovat do ran'j)"ch v(vojov(ch
stadi" jedince. Klienti s touto kriz" m"vaj" zku)enost s psychiatrickou lé*&
bou. Spou)t'*em zde m!$e b(t cokoli z v()e uvedeného, je to v)ak umocn'né
velkou zranitelnost" jedince.

6. Psychiatrické neodkladnosti jsou krize, které s sebou nesou vysok( stu&
pe% naléhavosti. Pat#" sem akutn" stavy, které mohou, a nemusej" provázet
psychické onemocn'n", nebo stavy spojené s intoxikac". Problémem b(vá
nap#. kontrola siln(ch emocionáln"ch impuls!, vra$edné nebo sebevra$edné
chován".

Krom' t#"d'n" kriz", které p#evá$n' *erpaj" z klinického pohledu, se od sedm&
desát(ch let 20. stolet" stále v"ce prosazuje ekologick( pohled na tuto proble&
matiku. Ten zd!raz%uje vliv a sou*innost s vlivy, které jsou spojeny se zhor)o&
ván"m $ivotn"ho a sociáln"ho prost#ed". Upozor%uje na krize spojené s rasovou
a etnickou problematikou, se sni$ován"m fyzického a du)evn"ho zdrav" popu&
lace a s nedostupnost" adekvátn"ch sociáln"ch zdroj! a slu$eb. Domác" násil",
zneu$"ván" v)eho druhu, chudoba, bezdomovectv" a nezam'stnanost vytvá#ej"
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silové pole, v n'm$ docház" v(razn' *asto k naru)en" stability jednotlivce i ce&
l(ch systém!.

7.5 Pr*b&h krize
Jednotlivé fáze popsal Caplan (in Pasquali a kol., 1976, prac. p#eklad B. Ba)&
tecká, 1992):
1. Jedinec vn"má ohro$en"; d!sledkem je zv()en" úzkosti. Aktivuje proto vy&

rovnávac" strategie. Neosv'd*"&li se, nastupuje druhá fáze.
2. Neú*innost vyrovnávac"ch mechanism! v prvn" fázi vede k dal)"mu zmatku,

pocitu zranitelnosti a nedostatku kontroly nad situac". Objevuj" se tendence
vyrovnat rovnováhu náhodn(m zp!sobem. Jestli$e se nezda#" redukovat
úzkost a #e)en" se neobjevuje, jedinec vstupuje do dal)" fáze.

3. V této fázi se jedinec pokus" o p#edefinován" krize s nad'j", $e d!v'rn'
známé vyrovnávac" prost#edky budou úsp')né. Nové zp!soby #e)en" pro&
blém! mohou rovn'$ p#inést rozuzlen". Jedinec si je v't)inou schopen p#i&
pustit pocity a d'lat rozhodnut", která ho mohou vrátit na p#edkrizovou
úrove% fungován". Jestli$e se to nezda#", krize se prohlubuje. V této fázi je
*lov'k nejv"ce otev#en pomoci.

4. Tato fáze se vyzna*uje záva$nou psychickou dezorganizac". Úzkost m!$e
p#er!sta t do stav! paniky a objevuj" se hlub)" kognitivn", emocionáln" a psy&
chologické zm'ny. V této fázi se jev" odborn( zásah jako nejproduktivn'j)"
opat#en".

+asto diskutovan( je %asov& rámec, v n'm$ krize prob"há. P#evládaj"c" ná&
zor, $e krize je krátkodob( proces, je v(zkumy zpochyb%ován. A*koli plat", $e
rozhoduj"c" doba pro zpracován" krize je asi 6&8 t(dn!, je z#ejmé, $e pro skute*&
nou integraci extrémn" psychické zát'$e je zapot#eb" mnohem del)" doby. Nen"
v(jimkou, $e tento proces trvá mnoho m's"c!, n'kdy i let.

Jestli$e se nezda#" vyrovnat vliv stresor!, objevuj" se alarmuj"c" signály
a docház" ke krizovému stavu. Je to vyvrcholen" b'$né psychické nestability.
Je hrani*n"m jevem, kter( je)t' nen" nemoc" ve vlastn"m slova smyslu, ale nen"
stavem plného psychického normálu, *lov'k subjektivn' pro$"vá „vykolejen"",
které b(vá doprovázeno nespecifick(mi somatick(mi obt"$emi, jako je únava,
p#edrá$d'nost , nespavost, nechutenstv" nebo pocity hladu, bolesti, vzn'tli&
vost apod. Krizov& stav se té$ hlás" tenz", úzkost", bezradnost" a smutkem.
V krizovém stavu je *lov'k v"ce ohro$en psychosociáln" zát'$". Nej*ast'j)"mi
ukazateli tu b(vaj" (Eis, 1994):

1. Pocit zm'n'né t'lesné celistvosti, ztráta pocitu dobrého zdrav".
2. Pro$itek zm'ny ve vlastn"m sebeuspokojen" (zv(raz%uj" se pocity nejistoty,

které postupn' s"l").
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3. +lov'k pro$"vá naru)enou emo*n" rovnováhu doprovázenou pocitem vnit#&
n"ho nebo vn'j)"ho ohro$en".

4. Stav nejistoty se prohlubuje ve vztahu k sociáln"m rol"m a sociáln"m úko&
l!m.

5. Vzniká pocit ohro$en" $ivota, objevuje se s t"m spojené $ivotn" bilancován"
provázené obavami z vlastn" nedosta*ivosti.

Zku)enosti potvrzuj", $e je rozhoduj"c", zda *lov'k nalezne v rozmez" prvn"ch
4&6 t(dn! od vzniku krize zp!sob, jak zá$itek akceptovat, #e)it a integro&
vat. Krizové stavy ve svém v(voji bu- odezn"vaj" samy, nebo maj" tendenci
se prohlubovat a vyvolávat poruchu nebo onemocn'n", eventuáln' se stávaj"
chronick(mi.

Nepoda#"&li se krizov( stav zvládnout, obvykle se prohlubuje a m!$e vést
k syndromu psychického ohro)en!. Ten se projevuje nap#. nesnesitelnou
úzkost", neúnosn(mi pocity viny, studu, sn"$en"m sebehodnocen" a m!$e se
objevovat Ringel!v presuicidáln" syndrom. Ten je charakterizován zejména
tzv. dynamick(m zú$en"m psychického pole, tzn., $e se sni$uje schopnost vn"&
mat druhé lidi, sebe, hodnoty. Prosazuj" se staré, fixované vzory chován", miz"
kreativita a potla*enou agresivitu zam'#uje *lov'k proti sob'. Posti$en( *lov'k
pak nedoká$e vyu$"t energii pro vy#e)en" problému a rozv"j" se typické únikové
chován", jak(m je út'k od zdroje ohro$en" (z domova), út'k za ochranou a pé*"
(do nemoci, regrese, k matce), út'k do sv'ta fantazie, sn! a nereáln(ch plán!,
a bohu$el & n'kdy i út'k od $ivota.

Setkáme&li s *lov'kem v akutn" krizi, m!$eme b(t zasko*eni zvlá)tnostmi
v chován" a projevech. Pro pochopen" t'chto, n'kdy i hrub(ch a nápadn(ch
zm'n je u$ite*né b(t dob#e informován o akutn!ch reakc!ch na stres. Tyto
reakce souvisej" s velmi star(mi obrann(mi mechanismy, kter(mi jsme v)ichni
vybaveni a které p!vodn' slou$ily k zachován" $ivota v situaci ohro$en". Jsou
#"zeny vegetativn' a vybavuj" se okam$it' a spontánn' tehdy, kdy$ se objev"
v(razn( stresor. Tyto rekce nej*ast'ji pozorujeme bezprost#edn' po podn'tu,
kter( krizi spustil, ale obecn' sem #ad"me reakce v prvn"ch 2&3 dnech po
dopadu zát'$e. Podle charakteru projev!, které pozorujeme u zasa$en(ch osob,
je m!$eme d'lit na aktivn" a pasivn" reakci na stres.

P#i aktivn! reakci se ve vegetativn"m systému prosad" sympatikus. N'kdy
se o n" hovo#" jako o reakci „fight or flight" (boj, nebo út'k). C"lem zm'ny v orga&
nismu je p#ipravit t'lo na rychlou a produktivn" akci, tak$e m!$eme pozorovat
zrychlen( tep a dech, prokrven" a nap't" ve svalech, zrudnut". Velmi *asto se
projevuje neklid, p#echázen", bohatá mimika i gestikulace a emo*n" projevy
v)eho druhu. Agresivita nebo autoagresivita nejsou v(jimkou. Typick( je p#e&
kotn(, neuspo#ádan( slovn" projev, n'kdy vulgarita. +lov'k v takové situaci
se *asto domáhá pomoci i neadekvátn"m zp!sobem, b(vá obt"$n( a neodbytn(.
+"m hlub)" je rána a *"m v't)" je zranitelnost osoby, t"m bizarn'j)" obraz m!$e
vzniknout. V krajn"ch polohách této reakce se m!$eme setkat s projevy, které je
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obt"$né rozli)it od dezorganizovaného chován" du)evn' nemocného *lov'ka. Re&
akce v't)inou netrvá dlouho a zejména p#i adekvátn" pé*i beze zbytk! odezn".

U tzv. pasivn! reakce p#eva$uje funkce parasympatiku. N'kdy se tato
reakce naz(vá reakce „mrtv( brouk", proto$e p#ipom"ná primitivn" obrann(
mechanismus, kter( vyu$"vaj" zejména ni$)" $ivo*ichové. T'lesné pochody se
sni$uj", nápadná je bledost a strnulost nebo ochablost. +lov'k stoj" jak „soln(
sloup", v't)inou se neprojevuje a ni*eho nedo$aduje. Jeho skute*n( stav tak
m!$e uniknout pozornosti a nedostane se mu adekvátn" pomoci a podpory.
Myln' m!$e b(t pova$ován za state*ného nebo necitlivého *i „rozumného". Ve
skute*nosti tato rekce sv'd*" pro hlub)" )okovou reakci, ne$ je popsána u reakce
aktivn", a m!$e skr(vat pro$itek depersonalizace, derealizace a hluboké diso&
ciace. Jedinec, kter( se v zát'$i projevuje nápadn' klidn', by nem'l uniknout
pozornosti odborn"ka.

Reakce na traumatizuj"c" podn't se mohou objevit i se zpo$d'n"m n'kolika
t(dn! i m's"c!, pak mluv"me o posttraumatick&ch reakc!ch. Objevuj" se
zejména u lid" s dobr(mi obrann(mi mechanismy, dobrou sebekontrolou nebo
u t'ch, kte#" si nemohou v akutn" situaci „dovolit" reagovat, nap#. matka, která
se mus" sama postarat o d"t'. Nej*ast'ji se objevuj" psychosomatické obt"$e, je$
*lov'k nespojuje s událost", která trauma vyvolala, podrá$d'nost nebo nápadná
únava, poruchy spánku *i bolesti, pro n'$ se nenacház" vysv'tlen".

7.6 ,e"ení krize: svépomoc a vzájemná pomoc
V't)inu zát'$ov(ch situac" a $ivotn"ch kriz" lidé nepochybn' p#ekonávaj" bez
profesionáln" pomoci. To, zda *lov'k vyhledá, nebo nevyhledá odbornou po&
moc, závis" nejenom na tom, jak je schopen vyu$"t vlastn" potenciál, *i zda má
k dispozici podporu v okol", ale také na dostupnosti slu$eb a jejich kvalit'.

Svépomoc" rozum"me zejména ty postupy, které napomáhaj" „p#eoriento$
ván!m" zam'#en" ohro$ené osoby. Sem m!$eme nap#. #adit:

• Zam'#en" na náhradn" aktivitu. Je pom'rn' *asté, $e osoby v krizi maj"
sklon k nadm'rnému v(konu v práci, co$ je typi*t'j)" pro mu$e, $eny zas mo&
hou m"t sklon k neadekvátn"mu pokl"zen", n'kdy m!$eme pozorovat tendenci
nakupovat. Zejména u mlad(ch lid" se m!$eme setkat s t"m, $e nevydr$" doma
a chod" se „povyrazif.
• Tendence n'co zm'nit, vedená p#edstavou, $e pom!$e „zm'nit aspo% to, co
zm'nit mohu". Nen" v(jimkou, $e osoby v t"sni m'n" prost#ed" (út'ky, p#est'&
hován", cestován", emigrace), n'kdy mohou volit zm'nu partnera, zam'stnán",
ale také m!$e doj"t k radikáln"m zm'nám v $ivotn"m stylu.
• Nárazová tendence k abúzu alkoholu, psychofarmak apod. C"lem a smyslem
tohoto po*"nán" je „nec"tit" zdrcuj"c" a ohro$uj"c" pocity beznad'je, smutku,
ohro$en" a znehodnocen".
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• Tendence vyhledávat magické praktiky souvis" s p#edstavou, $e pomoc nebo
#e)en" p#ijde zven*", jakoby zázrakem & proto také lnut" k c"rkv"m, p#"padn'
k nábo$ensk(m sektám je v krizi vy))". N'kdy m!$eme vid't zv()en( zájem
o tzv. p#"rodn" lé*en".
• Obecn' m!$eme pozorovat sklon k potla*en" zra%uj"c"ch vzpom"nek, k den&
n"mu sn'n".
Vzájemná pomoc má v krizi zna*n( v(znam, odborné koncepce s n" v$dy
po*"taj". Velk( a nezastupiteln( vliv má rodina; *asto lze pozorovat v situaci
záva$né zát'$e p#"klon k rodinn(m p#"slu)n"k!m, a to i v p#"pad', $e jinak
tyto vztahy nejsou ani *asté, ani hluboké. Také vztahy s p#áteli, spolupra&
covn"ky, spolubydl"c"mi nab(vaj" velkou d!le$itost. Smyslem vzájemné pomoci
je v't)inou vytvo#en" akceptuj"c"ho, nestresuj"c"ho prost#ed", ve kterém zasa&
$en( *lov'k m!$e uspokojit pot#ebu b(t vyslechnut a pochopen, za$ije empatii,
ú*ast.

V rámci svépomoci a vzájemné pomoci se krom' t'chto podp!rn(ch a auto&
sana*n"ch proces! objevuj" jak u posti$en(ch, tak u pomáhaj"c"ch v hojné m"#e
psychické obranné reakce jako bagatelizace, racionalizace, intelektualizace,
pop#en" nebo rezignace. Tendence k agresivit' *i regresi nejsou v(jimkou. Ri&
zikem svépomoci a vzájemné pomoci m!$e b(t ji$ v()e zm"n'ná „hybiis", tzn.
náhradn", do*asné #e)en", ohro$en" abúzem návykov(ch látek a neadekvátn"m
hodnocen"m situace pod vlivem „tunelového vid'n"". Následkem nep#im'#en'
zpracované krize m!$e b(t i sebevra$edné chován".

7.7 Krizová intervence
Krizová intervence je specializovaná pomoc osobám, které se ocitly v krizi. Ne&
jedná se o individuáln" psychoterapeutick( zásah, ale také o zásah na úrovni
rodiny, o sociáln" intervenci a v nutn(ch p#"padech také o intervenci psychofar&
makologickou, prip. spojenou s krátkodobou hospitalizac". V(voj tohoto speci&
fického postupu ovlivnily jak deskript"vni studie v oblasti traumatické neurózy
a pochopen" v(znamu práce s nepatologick(m smutkem, tak rozkv't psycho&
anal(zy a dal)"ch psychoterapeutick(ch sm'r!. Pr!kopn"kem v této oblasti
byl Erik Lindemann, kter( ve *ty#icát(ch letech 20. stolet" ukázal, $e b'hem
osmi a$ deseti sezen" lze prost#ednictv"m práce se smutkem úsp')n' zvládnout
i velmi vá$né krize souvisej"c" s velkou ztrátou. Jin" odborn"ci pak studovali
následky katastrof r!zného druhu a rozm'ru.

Sledujeme&li historické informace o krizové intervenci, je patrné, $e zpo&
*átku p#eva$uje sp")e psychologick(, klinick( pohled a praxe, zat"mco od sedm&
desát(ch let 20. stolet" se v"ce prosazuje aspekt ekologick(, environmentálni.
Poukazuje se na deficit ve slu$bách, které by mohly prosp't t'm, kdo se vlivem
chudoby, nezam'stnanosti, násil" a r!zného zneu$"ván", t#"dn", rasové a et&
nické diskriminace ocitaj" v silovém poli, v n'm$ krize, jej" projevy a následky
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jsou jevem velmi *ast(m. Krizová intervence poskytovaná osobám, jejich$ $ivot
nese pe*e. takového chronického znev(hodn'n", mus" b(t zac"lena na socio&en&
vironmentáln" konflikt, kter( individuáln" krizi obklopuje; prioritn"m c"lem je
podpo#it vyu$"ván" vn'j)"ch zdroj!, prip. jejich dostupnost. Na druhém konci
tohoto kontinua jsou osoby, pro n'$ jsou b'$né zdroje dostupné; u nich je kri&
zová intervence zam'#ena na psychologickou podporu intrapsychick(ch rezerv
a schopnost jich adekvátn' vyu$"t. Kvalita a ú*innost krizové intervence v$dy
závis" na dobrém odhadu tohoto aspektu a *in" tak práci s osobou v krizi velmi
pestrou a neopakovatelnou. Jinak #e)"me nedostatek prost#edk! a úzkost s t"m
souvisej"c" u bezdomovce, hrá*e závislého na automatech, samo$ivitelky, která
p#i)la o zam'stnán", chronicky nemocného *lov'ka nebo osoby, která se stala
ob't" $iveln" katastrofy.

Od klasické psychoterapie se krizová intervence U)" v mnoha ohledech. B(vá
krat)", n'kdy se omez" najeden kontakt, v't)inou nep#esahuje )est setkán". Je
zam'#ena na zvládnut" akutn"ho problému, sna$" se postihnout biopsychoso&
ciáln" vazby a intervenovat v n'kolika rovinách; proto se na #e)en" *asto pod"l"
v"ce odborn"k! & krom' psycholog! a psychiatr! to b(vaj" sociáln" pracovn"ci,
léka#i, pedagogové. N'kdy je zapot#eb" i právn" konzultace. B'$nou strategi" je
p#izván" rodinn(ch p#"slu)n"k!, nebo jin(ch, pro klienta v(znamn(ch osob.

Krize, zejména hluboká a rozvinutá, vy$aduje odborn( a zasv'cen( p#"stup.
V praxi se stále setkáváme s mylnou p#edstavou, $e ka$d(, kdo pracuje

s lidmi vjakékoli pomáhaj"c" profesi, a. u$ jde o léka#e, psychologa, nebo jiného
odborn"ka, um" pracovat s kriz". Krizová intervence je speciáln" dovednost, k je&
j"mu zvládnut" je t#eba proj"t v(cvikem, kter( obsahuje teoretickou i praktickou
*ást; supervize by zejména zpo*átku m'la b(t samoz#ejmost". S pot')en"m lze
sledovat, $e takov(ch v(cvik! p#ib(vá a $e jsou otev#eny v)em pomáhaj"c"m
profes"m. Doba, kdy se lidé v krizi obraceli v(hradn' na léka#e a psychology,
je minulost" & se vznikem celého spektra státn"ch i nestátn"ch za#"zen", která
nab"zej" své slu$by, neustále vzr!stá pot#eba p#ipravit pracovn"ky na situaci,
kdy se s klientem v takové situaci potkaj". Následuj"c" text se sna$" nab"dnout
základn" axiomy této práce.

Krizová intervence je zásah v dob' krize, kter( se sna$" minimalizovat ohro&
$en" klienta, objevit a pos"lit jeho schopnost vyrovnat se se zát'$" tak, aby jeho
adaptace pos"lila jeho r!st a integritu a aby se pokud mo$no p#ede)lo negativ&
n"m, destruktivn"m zp!sob!m #e)en" situace. Nab"z" pat#i*nou pomoc (Rieger,
1997) s c"lem usnadnit komunikaci, navrátit sebed!v'ru, vyjád#it emoce, mo&
bilizovat podporu a umo$nit co nejp#iléhav'j)" odhad jádra problému.

Principy krizové intervence
Pomoc by m'la b(t pokud mo$no okam$itá. Klient v krizi by m'l b(t o)et#en
co nejd#"ve. Odlo$en" kontaktu & na ráno, objednán" za n'kolik dn" & m!$e
v(razn' prohloubit bezmoc a zv()it autoagresivn" chován". Dostupnost linek
d!v'ry a krizov(ch center 24 hodin denn' je v tomto ohledu nenahraditelná.
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Pomoc by m'la b(t snadno dosa)itelná. Budován" s"t' krizov(ch center
a linek d!v'ry, následn(ch slu$eb, jako$ jejich zviditeln'n", je jedn"m z princip!
modern" a komplexn" pé*e o obyvatelstvo. V rámci primárn" pé*e je t#eba na
mo$nost vyu$"ván" t'chto slu$eb v p#"pad' nutnosti upozor%ovat ji$ od d'tského
v'ku. Dosa$itelnost zvy)uje um"st'n" v centru m'sta, v dosahu ve#ejné do&
pravy apod. Subjektivn" bariéry jsou snáz p#ekonatelné, kdy$ kontaktn" m"sto
nen" p#"mo provázáno s jin(m, zejména psychiatrick(m za#"zen"m.

Pé*e by m'la b(t kontinuáln!. Bylo by optimáln", aby klient, kter( v krizi
navázal kontakt s odborn"kem, s n"m mohl dále pokra*ovat na #e)en" svého
problému. To nen" v$dy mo$né; kvalitn" p#edáván" informac" mezi kolegy v)ak
m!$e v(razn' omezit nep#"jemn( zá$itek klienta, $e mus" v)e znovu dopo&
drobna vyl"*it. Také vyhledán" adekvátn"ch následn(ch odborn(ch slu$eb, po&
moc p#i navázán" kontaktu s nimi, je sou*ást" pocitu dobré kontinuity pé*e,
zejména u t'$k(ch traumatick(ch kriz".

Pé*e by m'la m"t definované minimáln! c!le. Krizová intervence nen"
zásah, kter( by m'l vy#e)it v)echny problémy, je$ klient p#edkládá. Má pod&
po#it klienta v tom, aby se jeho schopnost c"tit, uva$ovat a hledat #e)en" co
nejrychleji dostala na obvyklou nebo aspo% funk*n" úrove%. N'kdy se #"ká,
$e dobrá krizová intervence kon*" tam, kde klient dosáhne schopnosti pro$"&
vat a nahl"$et svou situaci a je schopen hledat za odbornou pomoc" své #e)en"
a také dal)" pomoc, je&li zapot#eb". Na praktické úrovni to znamená v'domé
zac"len" pozornosti pomáhaj"c"ho jen na n'které aktuáln" problémy, které *asto
souvisej" s pot#ebou bezpe*".

Prevence mo)ného zhor(en! stavu je dal)"m v(znamn(m aspektem
práce pomáhaj"c"ho. Jak bylo zm"n'no v()e, schopnost ode*"tat signály ohro&
$en", zejména agresivn"ho nebo autoagresivn"ho chován", pat#" k nepominutel&
n(m dovednostem pomáhaj"c"ho. Tomu bude v textu je)t' v'nována pozornost.

Pé*e by m'la po%!tat s kontextem klientov&ch vztah*. V$dy je t#eba
m"t na mysli, $e *lov'k je sou*ást" rodiny, vztahu, pracovn"ho *i p#átelského
spole*enstv". Ocitne&li se v krizi, rezonuj" v)echny systémy, v nich$ se nacház",
a naopak krize v systému mohou m"t vliv na jedince a mohou krizi spou)t't.
Znalost t'chto princip! a schopnost z nich *erpat pri krizové intervenci je vel&
k(m p#"nosem a zmen)uje riziko plochého, povrchn"ho a nefunk*n"ho zásahu.

Pomoc by m'la b(t aktivn!, je$li to nutné, direktivn!. Pokud jde o teo&
rii, eklekticky zam'#ená. Na rozd"l od terapeutick(ch postup! v u$)"m slova
smyslu má direktivn" p#"stup své opodstatn'n" zejména tam, kde jasn( a pevn(
postoj intervenuj"c"ho sni$uje ohro$en" klienta a nahrazuje tak kriz" rozost#e&
nou schopnost klienta orientovat se v realit'. Intervenuj"c" také mus" aktivn'
podporovat klientovu energii a p#ipravenost jednat; mus" vyb"zet a nab"zet.
Udr$et svou úrove% aktivity a energie, nenechat se klientovou situac" stáhnout
do roviny bezmoci a bezradnosti a zárove% klientem nemanipulovat je prub"#&
sk(m kamenem kompetence v tomto oboru. Eklektické zam'#en" znamená
p#ipravenost pou$"t z teoretického a technického arzenálu v)e, co klienta pod&
poruje a co mu prosp"vá. Setrváván" na jednom terapeutickém postupu nebo
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technice za ka$dou cenu se m!$e ukázat jako velmi neprodukt"vni a$ po)ko&
zuj"c". Jistá úrove% ochoty a schopnosti vyj"t vst#"c pot#ebám klienta a )iroké
spektrum mo$n(ch p#"stup!, kter(mi intervenuj"c" disponuje, jsou oprávn'&
n(mi po$adavky na zp!sobilosti pomáhaj"c"ho.

Pomoc by m'la b(t poskytována v co nejmén' omezuj!c!m prost#ed!.
M'lo by b(t pravidlem, $e p#i hledán" #e)en" krize vyu$ijeme v)echny mo$nosti,
které jsou v souladu s p#án"m klienta a co nejmén' jej ohroz" a determinuj"
do budoucnosti. Nap#"klad hospitalizace na krizovém centru by m'la b(t na&
b"dnut a tam, kde byly vy*erpány mo$nosti rodiny nebo jiného podp!rného so&
ciáln"ho systému, které by klient preferoval. Hospitalizace na psychiatrickém
odd'len" je vhodná jen tam, kde je k tomu indikace a vy*erpaly se mo$nosti
sociáln"ho okol" klienta a krizového odd'len". Hospitalizace, u$"ván" lék! i kon&
takt s jakoukoli represivn" slo$kou státn" moci by m'ly b(t v$dy dob#e zvá$eny.
Jako pomáhaj"c" bychom se m'li vyvarovat v)eho, co zvy)uje jen na)e bezpe*"
bez ohledu na bezpe*" a profit klienta. Dobrá znalost právn"ho rámce je nutná &
zvy)uje jistotu intervenuj"c"ho a p#edem #e)" n'která dilemata.

Proces krizové intervence

P#i práci s klientem v krizi je t#eba postupn' v'novat pozornost t'mto oblastem:

1. Okam)itá redukce ohro)en!
Od prvn"ho okam$iku kontaktu s osobou v krizi je nutné pozorn' sledovat
v)echny signály, které sv'd*" o riziku a nebezpe*". Nap#"klad intoxikace
vy$aduje rychl( léka#sk( zákrok, pozornosti by nem'lo uniknout zran'n"
nebo somatické obt"$e, které mohou poukazovat na t'lesné ohro$en". Roz&
poznat a odli)it je od vegetativn"ho doprovodu akutn" reakce na stres je n'&
kdy velmi sv"zelné. Stejn' tak náro*né je rozeznat p#"znaky po%!naj!c!ho
%i akutn!ho psychotického stavu, proto$e chován" *lov'ka v krizi m!$e
p#echodn' v mnohém na tento stav upom"nat. Tady podle v)ech dostupn(ch
informac" docház" nej*ast'ji k p#ehmat!m & neadekvátn" hospitalizace a or&
dinace lék! m!$e pr!b'h krize velmi prohloubit. Krizová pracovi(t' zde
mohou v(znamn' p#isp't t"m, $e nab"dnou bezpe*né prost#ed", v n'm$ se
krize a jej" projevy mohou probarvit do z#eteln'j)"ho obrazu, *"m$ se zv()"
pravd'podobnost, $e zvolené #e)en" je co nejadekvátn'j)".
Sou*asn' je d!le$ité pátrat po tom, zda kriz" nen" ohro$en n'kdo jin(, s k(m
pomáhaj"c" nen" v p#"mém kontaktu. Nen" v(jimkou, $e se na pomáhaj"&
c"ho obrát" nap#. matka velmi rozru)ená domác"m násil"m nebo konfliktem,
která si pln' neuv'dom" dosah toho, $e doma ponechala malé d'ti. Po&
dobn( problém p#edstavuje nap#. rodi*, kter( p#ijde #e)it újmu zp!sobenou
agresivn' se chovaj"c"m du)evn' nemocn(m potomkem. Rodi* pritom nen"
schopen pln' vid't rizika toho, $e dekompenzovan( nemocn( je doma bez
dozoru a ochrany.
Tam, kde jsou nazna*ené nebo projevené signály hroz"c" sebevra$dy, je t#eba
p#ednostn' koncentrovat s"ly na klientovu podporu a ochranu.
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2. Prvn! odhad situace a jej! posouzen!
Zji)t'n" a posouzen" aktuáln"ho stavu klienta je kl"*ové. Sledujeme jeho
schopnost komunikace a orientace v realit', jak(mi prost#edky a co se
sna$" sd'lit. Pátráme po typick&ch stresov&ch projevech a sna$"me
se dozv'd't, co m!$e b(t spou)t'*em krize, kdy a jak situace za*ala, co byla
ta posledn" kapka, jak vyhledal pomoc. N'kdy je kontakt s klientem tak
obt"$n(, $e nemáme k dispozici skoro $ádné informace o minulosti nebo ak&
tuáln" situaci. Pak nezb(vá ne$ trp'livou a klidnou p#"tomnost" podporovat
komunikaci. Psychiatrická anamnéza, informace o specifické zranitel&
nosti klienta nap#. v souvislosti s násil"m v minulosti nám mohou pomoci
zvolit adekvátn" dal)" krok.
Rovn'$ je d!le$ité zkoumat o*ekáván" a p#án" klienta, ptát se na to, co ji$
v rámci krize vyzkou)el a co se neosv'd*ilo, co mu pomohlo v minulosti a na
co se m!$e sám u sebe spolehnout. Krizi a postoj k n" nám m!$e pomoci
posoudit odpov'- klienta na dotaz, jak by situace vypadala, kdyby do)lo
k dobrému #e)en".

3. Formulace hypotézy
Odhad situace, dokreslen( dostupn(mi informacemi, nám umo$n" vytvo#it
hypotézu o vzniku a pr!b'hu krize a také odhad prognózy. Je nutno zvá$it,
zda klient je na správném m"st', nebo zda pot#ebuje jiného odborn"ka *i
za#"zen". Do hypotézy té$ pat#" odhad schopnosti klienta vyu$"vat svou
kapacitu a rozeznán" prost#edk! podpory, na které pozitivn' reaguje.

4. Intervence
D!le$it(m krokem je pokus o zji)t'n" hypotézy t(kaj"c" se p#"*in krize,
kterou má sám klient. Postupn' z n" m!$e vznikat verze, ji$ mohou sd"let
klient i intervenuj"c" odborn"k a tak nacházet spole*n( jazyk. Ten, kdo
poskytuje pé*i, by m'l jasn' dát najevo, $e chápe klientovy pro$itky a $e
neobvyklé pocity a projevy jsou normáln" reakc" na „nenormáln"" situaci.
Velmi podp!rné je dávat nad'ji a nab"zet mo$nost, $e krize má sv!j smysl
a m!$e p#inést i obrat k pozitivn" zm'n'. To je vhodné nap#. u vztahov(ch
kalamit. Klient by m'l c"tit na)i ochotu b(t k dispozici, bezpe*" v)ak vytvá#"
zejména respekt k pot#ebám klienta, k jeho osobn"mu tempu a mo$nostem.
Zá$itek, $e má dost *asu na to, aby se vypov"dal a uvolnil emoce, je *asto
rozhoduj"c". Proces vyrovnáván! se s kriz! navozuj" nap#. tyto otázky:

Jak jste zat!m "e#il krizi?
Co se zda"ilo a cone?
Byl jste v minulosti vystaven n%jaké t%&kosti? Co se tehdy osv%d$ilo? Co

v!te, &e va#i bilanci zhor#ilo?
Na koho se ve svém okol! m(&ete spolehnout a v $em?
+eho se nejv!c obáváte?
Co m(&ete zm%nit hned, co pozd%ji?

V krizové intervenci nen" m"sto pro moralizován", pou*ován" a posuzo&
ván". I radit je o)idné: to lze jen, kdy$ je co a kdy$ klient chce.
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Zejména u záva$n(ch kriz" je pom'rn' *asté, $e klient vyhledává fyzick&
kontakt s t"m, kdo o n'j pe*uje. Je to dáno v&vojovou regres!. Fyzick(
kontakt, kter( respektuje pot#eby klienta, je mocn( nástroj podpory a zklid&
n'n", zejména tam, kde t'lesné komponenty akutn" reakce na stres vystu&
puj" do pop#ed". V'domé a bezpe*né vyu$it" tohoto komunika*n"ho kanálu
v)ak vy$aduje speciáln" v(cvik a p#esahuje mo$nosti tohoto textu.
Za u$ite*né pova$uji pravidlo, které se traduje mezi pomáhaj"c"mi profesi&
onály v anglosask(ch zem"ch: S klientem v krizi jednejte jako s lekav(m
kon'm. Ned'lejte nic náhle a p#ekotn'. Neme%te nenadále hlas ani polohu.
Dob#e naopak na klienta p!sob", kdy$ mu vysv'tl"te a okomentujete v)e,
co d'láte, nap#.: „Te-zatelefonuji sest#e na odd'len", abych zjistil... dojdu
si do sk#"n' pro dal)" pap"ry... odml*ela jsem se, proto$e jsem p#em"tala
o tom, co jste mi #ekla..." Takové chován" podpo#" pocit bezpe*" a zabra%uje
rozvoji paranoidn" percepce.

Krizová intervence je u c"le, kdy$ je klient schopen c"tit a vyjad#ovat emoce, je
zorientován v realit', chápe svoji situaci, je schopen p#edj"mat následky a za&
*"ná v"ce *i mén' autonomn' uva$ovat o mo$nostech v bl"zké budoucnosti. Je
schopen spolu s odborn"kem volit varianty dal)" pé*e nebo jiná opat#en", pokud
jsou nezbytná. Intervenci je vhodné zakon*it rekapitulac" a vyjasn'n"m, jaké
má klient mo$nosti, kdyby se situace op't zhor)ila. Za prosp')né té$ pova$uji
projevit zájem o klient!v osud, a$ krizi p#ekoná. Náv)t'va m!$e pomáhaj"c"ho
pot')it t"m, $e klient situaci zvládl, a zárove% mu m!$e p#inést u$ite*nou zp't&
nou vazbu. V náro*n(ch pomáhaj"c"ch profes"ch m!$e p!sobit proti syndromu
vyho#en".
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Kapitola 8

Mediace

Ta,ána .i#ková, Helena Stôhrová

8.1 Principy konstruktivních !e"ení konfliktu
Ka$d( z nás máme jiné p#edstavy o $ivot', jiná o*ekávám, jiné zku)enosti,
jiné informace, jiné hodnoty a známe jiné styly #e)en" konflikt!. Jsme tak
vlastn' v $ivot' p#ed ka$d(m jednán"m, vyjednáván"m a #e)en"m nejr!zn'j)"ch
spor! „naprogramováni", ani$ o tom v"me. Proto$e je nás mnoho, je i mnoho
o*ekáván", názor! a #e)en". Z toho p#irozen' vznikaj" konflikty a ty se stávaj"
neodd'litelnou sou*ást" na)eho $ivota. Spole*n(m rysem takov(ch konflikt! je
to, $e p#isp"vaj" k vytvá#en" napjaté atmosféry. Proto se nem!$eme divit, $e
v't)ina lid" se domn"vá, $e konflikt je pouze negativn" a destruktivn" proces.
Konflikt je v)ak také impulzem ke zm'n' a p#ehodnocen" vztah!, a to tehdy,
je&li #e)en efektivn'.

Mnoho konflikt! mohou vy#e)it lidé sami, mnoho konflikt! je v)ak v rámci
vlastn"ch sil ne#e)iteln(ch a k uspokojivému #e)en" m!$e napomoci prost#ed&
n"k. N'kdy se lidé obracej" na soudce, kter( v)ak mus" respektovat formáln"
postupy a autoritativn' rozhodne za ú*astn"ky. Plat" domn'nka, $e rozhodnut",
které je op#eno o normu, je spravedlivé a definitivn". Nejednou se v)ak stává,
$e rozsudek nen" stranami akceptován, a tak nap't", které s problémem a ne&
dorozum'n"m vzrostlo, se dále stup%uje a ni*" ú*astn"ky nebo osoby na nich
závislé (nap#. rodi*e a jejich d'ti v souvislosti s rozvodem).

Jedn"m z nov(ch prost#edn"k! v oblasti mimosoudn"ho vyjednáván" je me&
diator. Mediace je alternativn" metoda pro #e)en" spor!, která pomáhá sni$ovat
p#eká$ky v komunikaci a podporuje sociáln" sbli$ován" lid". Je to metoda, která
má v demokratické spole*nosti své pevné m"sto a v posledn"ch deseti letech se
stává pomocnou technikou pro #e)en" spor! i u nás.
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Mediace napomáhá #e)it konflikt konstruktivn', následuj"c"mi zp!soby:
• Vede lidi od negativn"ch zá$itk!, které konflikt vyvolaly, k pozitivn"mu cho&
ván". Napomáhá lidem vzájemn' si porozum't a respektovat zájmy a motivy
druhé strany. Také umo$%uje popsat vlastn" zájmy, d!vody a motivy, které
ovliv%uj" chován" a dal)" o*ekáván".
• Pracuje s emocemi, které k $ivotu a konfliktu pat#", a to tak, $e podporuje
jejich identifikaci a trvá na jejich slovn"m vyjád#en". Jsou&li emoce popsány
a uznány, ustoup" do pozad" a m!$e se obnovit pot#ebné racionáln" uva$ován"
a konán".
• Pomáhá stranám rozhodovat samostatn'. T"m se akté#i problému stávaj"
ú*astn"ky, kte#" mohou rozhodovat o vlastn"ch $ivotech a p#ijat(ch #e)en"ch.
• Proto$e ú*astn"ci sporu v mediaci pracuj" na v(sledku vlastn"mi silami, c"t"
k n'mu (k dohod') ur*itou odpov'dnost, a t"m je zaji)t'na perspektiva dal)"ho
sou$it" a respektován" dohodnutého.
• Klade se p#i n" d!raz na budoucnost. Minulost je d!le$itá pro pochopen"
pot#eb, zájm!, schopnost" a reakc". A práv' proto, aby se minulé konflikty ji$
neopakovaly, buduj" se spole*n' pravidla nového sou$it".
• Dohoda je závazná, ale nikoli kone*ná. Proto$e se p#i n" o)et#uj" pot#eby,
zájmy, pocity a úmysly ka$dé ze stran a reaguje také na zm'ny a podm"nky
okol", po*"tá se zm'nami v budoucnosti a flexibiln' se dopl%uje.
• Mediace má své postupy a proces je stejn( pro v)echny ú*astn"ky. Odli)né
jsou v)ak situace, *as, problematika a záv'ry ka$dé media*n" kauzy.
• Mediace je aktivn" a strukturovan( proces, kter( je zam'#en( na vytvo#en"
praktické dohody konkrétn"ho p#"padu nebo sporu. Dobr( mezilidsk( vztah je
$ádouc", i kdy$ druhotnou zále$itost", vypl(vaj"c" z úsp')n' vyjednané a obou&
strann' p#ijatelné dohody.

8.2 Mediace % metoda vyjednávání
zalo+ená na zájmech

P#i jakémkoli #e)en" sporu, i p#i klidném jednán", se lidé pokou)ej" n'co z"skat.
Zaj"maj" se o to, jestli vyhraj", nebo prohraj" a pr!b'$n' sleduj" v(sledek. Bylo
by v)ak vhodné zab(vat se je)t' dal)"m aspektem procesu & t"m, jak( vztah
maj" lidé k tomu, s k(m spor #e)". V úvahu p#itom berou (prip. m'li by brát), zda
s n"m budou je)t' v budoucnu jednat a spolupracovat, $"t vedle n'ho, setkávat
se s n"m apod. Jestli$e p#i #e)en" r!zn(ch situac" obecn' respektujeme oba
aspekty, rozeznáváme p't r!zn(ch styl! #e)en" konflikt!:

p#izp!soben" se,
prosazen" se,
únik,
kompromis,
dohodu neboli konsenzus.
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Marie a Pavel se po desetiletém man(elství rozvád&jí a nemohou se domluvit, jak
budou pe+ovat o své dv& d&ti % devítiletou Ani+ku a p&tiletého Honzíka. Pot!ebují
také vypo!ádat sv#j majetek, kter$ tvo!í byt, vybavení bytu, chalupa, t!i roky staré
auto a úspory.

P#izp*soben ! se je styl #e)en", p#i kterém se jeden z dvojice, obvykle ten
slab)", vzdá dobrovoln' v)eho, nebojuje za sebe a z#"ká se sv(ch pot#eb ve
prosp'ch druh(ch. Pavel si chce zachovat vztah k d'tem a po rozvodu odejde
ze scény. Marie chce d'ti do své pé*e, a proto pot#ebuje byt s vybaven"m, auto
a chalupu. Pavel nav)t'vuje d'ti tehdy, kdy mu to Marie dovol". Pokud mu
zále$" opravdu jen na tom, aby své d'ti ob*as vid'l, m!$e b(t i spokojen(.
Pokud v)ak *ekal v"ce, je frustrovan(, za*"ná m"t vnit#n" konflikt a obvykle po
*ase $ádá zm'nu.

Prosazen! se je styl, kdy jeden z dvojice klade d!raz na v(sledek a jde
mu jen o prosazen" vlastn"ch názor!, c"l!, a p#itom v!bec nezohled%uje vztah
k druhému, se kter(m p#"pad #e)". Prosazuje v)e zcela autoritativn', je neú&
stupn(, má v"ce moci, pen'z a vlivu. Marie, která si nechává v)e, nebere v!bec
v potaz pot#eby a zájmy Pavla, otce spole*n(ch d't". Neuv'domuje si, $e t"m
ubli$uje sv(m d'tem, Pavlovi i sama sob'.

Únik je styl #e)en", kter( nastává tehdy, kdy$ o v'ci nediskutujeme, odlo&
$"me #e)en" *i v(sledek a neudr$"me ani dobr( vztah k druhé stran'. +asto
se nám problém vrac" obvykle jako bumerang zpátky. Pavel i Marie se dál há&
daj" nebo vedou tichou domácnost, hospoda#" odd'len' apod. Neud'laj" $ádné
rozhodnut" a v)e se odkládá. Atmosféra v takovéto rodin' je pro v)echny zú&
*astn'né nezdravá a$ zni*uj"c".

Kompromis je zp!sobem #e)en" konfliktu, p#i kterém ob' strany n'co z"s&
kaj", v n'*em ustoup" a zachovaj" si do jisté m"ry i dobré vztahy. Uspokoj" jen
z*ásti své pot#eby a zájmy. Mnohdy je tento styl omylem pokládán za nejlep)"
mo$né #e)en". Marie a Pavel se dohodnou, $e si ka$d( vezme polovinu vybaven"
bytu, chalupu dostane Marie a Pavel byt. Auto prodaj" a ka$d( si vezme polo&
vinu ze z"skan(ch pen'z v*etn' poloviny úspor. Marie má ve své pé*i Honz"ka
a Pavel zase Ani*ku. Rodi*e se s d'tmi, které nemaj" v pé*i, st(kaj" jednou za
*trnáct dn" o v"kendu.

Dohoda je styl nejefektivn'j)" a *asov' nejnáro*n'j)". Je zalo$en na napl&
n'n" zájm!, c"l! a pot#eb v)ech zú*astn'n(ch stran, a i t'ch, kte#" jsou na nich
závisl". Umo$n" zachován" dobr(ch vztah! v)ech ú*astn"k!, a tud"$ i mo$nost
spolupráce v budoucnosti. Tento styl #e)" sou*asnou situaci a budoucnost. Ma&
rie a Pavel si uv'dom", $e se sice jako man$elé rozcházej", ale nadále z!stávaj"
rodi*i a cht'j" d'ti oba dva dob#e vychovávat. Dohodnou se na st#"davé pé*i
o ob' d'ti s m's"*n"m intervalem. D'ti se mohou kdykoli na rodi*e obrátit,
a dokonce mohou v)ichni i spole*n' #e)it nastalé problémy. Marie a Pavel pro&
daj" byt a chalupu a ka$d( z"ská polovinu ze spole*n' u)et#en(ch pen'z. Nové
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byty si po#"d" v jedné *tvrti, aby d'ti m'ly z obou byt! bl"zko do )koly a )kolky.
Auto si nechá Marie, která má ni$)" plat a nemá mo$nost koupit si nové. Pavel
si vezme v(po*etn" techniku a men)" *ást z vybaven" bytu.

Domluv" si pravidla, která budou platit o svátc"ch a o prázdninách, v*etn'
jednoho spole*n' tráveného t(dne v roce.

Následná dohoda uspokojuje nejd!le$it'j)" pot#eby a zájmy obou stran, Ma&
rie, Pavla i jejich d't". Jsou v n" o)et#eny:
• v'cné zájmy — pen"ze, bydlen", vybaven" bytu;
• proceduráln" zájmy — je o)et#ena pot#eba ur*itého chován" a zp!sob, jak
budou akce prob"hat, dohoda o term"nech a pravidlech vyjednáván" v p#"pad'
nov(ch problém! apod.;
• vztahové a psychologické zájmy & pot#eba Pavla a Marie b(t s d'tmi a m"t
vliv na jejich v(chovu, pot#eba d't" b(t s ob'ma rodi*i, pot#eba obou rodi*!
budovat si vlastn" $ivot nezávisle na druhém.
Aby mohli Pavel a Marie vyjednávat kooperuj"c"m zp!sobem na základ' zá&
jm!, a nikoli pozic (ty reprezentuj" v(roky typu: „Já mus"m m"t byt, mám na
n'j v't)" právo." „Já chci auto." „Jsi nespolehliv( *lov'k." „Jsi neschopná $en&
ská."), musej" dlouze mluvit o sv(ch pot#ebách, mo$nostech, obavách a emo&
c"ch. Také o pot#ebách a zájmech d't", které jsou na nich závislé. V tak t'$ké
situaci, jako je rozvod, je *asto velice nesnadné doj"t k uspokojivé dohod' ve
v)ech v'cech. Zde m!$e po souhlasu obou man$el! napomoci profesionáln" me$
diator. Ten garantuje proces vyjednáván" zalo$en( na porozum'n" rozd"l!m
mezi vy#*en(mi stanovisky (pozicemi) stran a jejich skute*n(mi zájmy, které
se strany sna$" prost#ednictv"m prosazen" sv(ch stanovisek uspokojit. Je jako
potáp'* v mo#i mezi dv'ma ledovci, které p#edstavuj" dv' strany sporu (strana
A a strana B). /pi*ky, které jsou vid't nad hladinou, reprezentuj" jen malou
*ást celého ledovce. V na)em p#"pad' to jsou v()e uvedené pozi*n" v(roky. Pro&
to$e mnohdy sp'cháme a reagujeme na to, co sly)"me a vid"me, nem!$eme
vytvo#it dohodu zalo$enou na v)ech zájmech. Dohoda vytvo#ená jen na pozi&
c"ch je tém'# nereálná a nemá obvykle dlouhé trván". Mediator je v)ak vybaven
dovednostmi, kter(mi um" zájmy, motivy a d!vody jednán" odhalit; jako potá&
p'*, kter( se pono#" pod hladinu s p#"stroji a prozkoumá skrytou *ást ledovce
a zjist", kde jsou spojené a kde je mo$ná základna pro spolupráci. ,"káme j"
oblast shodn(ch nebo podobn(ch zájm!, p#i*em$ rozeznáváme i zájmy proti&
ch!dné, jak nám to p#ibli$uje obrázek 8.1. C"le, pot#eby a skute*né zájmy maj"
lidé v hlav' a srdci, jen je t#eba um't je vytáhnout na sv'tlo. K tomu je nutná
dovednost neboli profesionáln" vybavenost mediátora.

8.3 Metoda mediace a její cíle
Mediace je neformáln", strukturovan( proces #e)en" konflikt!, p#i kterém me&
diator jako nezávislá a nezaujatá osoba pomáhá stranám identifikovat jejich
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Obr. 8.1 Oblasti protich#dn$ch, podobn$ch a shodn$ch zájm# v procesu vyjednáváni

Oblast shodn$ch zájm#

' Oblast podobn$ch zájm# '

Oblast protich#dn$ch zájm#

zájmy a podporuje je v hledán" spole*n(ch praktick(ch a reáln(ch #e)en" v bo&
dech, které zp!sobily konflikt. Podporuje klienty v hledán" spole*né sm"rné
cesty a ve vytvo#en" vzájemn' p#ijatelné dohody, která m!$e b(t v ur*ité form'
právn' závazná. Pomáhá jim vyhledávat taková #e)en", která uspokoj" ob'
strany, ani$ by doporu*oval nebo na#izoval podobu v(sledného #e)en".

V mediaci ti, kdo rozhoduj" o v(sledku sporu, jsou sami ú*astn"ci media*n"ho
procesu.

C"lem a v(sledkem mediace je jasn' formulovaná, srozumitelná a prakticky
uskute*nitelná dohoda, na jej"$ podob' se pod"lej" v)ichni ú*astn"ci media*n"ho
procesu. Dohoda zahrnuje konkrétn" postupy #e)en", rozd'len" odpov'dnosti,
úkol! i sankc" za jej" nedodr$en". Dohoda má p"semnou podobu a stvrzuje se
podpisy stran i mediátora. Tak podle závazkového práva m!$e nab(vat charak&
teru právn" smlouvy. Kone*nou podobu mohou jednotlivé strany konzultovat
se sv(mi právn"ky nebo jin(mi odborn"ky.

8.4 Principy mediace a její v)hody
Mediace je jako specifick( postup charakterizována ur*it(mi principy. Mezi
n' pat#":

• Nestrannost & jde o nezaujatost mediátora a schopnost p#istupovat ke stra&
nám bez p#edsudk!. Aby byl tento princip zachován, tak v p#"pad', kdy si
mediator uv'dom", $e p#"pad nezvládá (m!$e nap#. stranit jedné, „sympati*&
t'j)"" stran'), m'l by ihned odstoupit a p#edat p#"pad kolegovi.
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• Vyvá$enost & jde o zabezpe*en" toho, aby se strany rovnom'rn' pod"lely na
procesu #e)en" sporu. V praxi to znamená, $e mediator zaji).uje, aby ka$d( m'l
stejn( *as a stejnou mo$nost vyjád#it se ke v)em p#edm't!m jednán". Aby ani
jedna strana nec"tila, $e j" mediator nadr$uje nebo ubli$uje a stav" se tak na
stranu druhého.
• Neutralita — jde o nehodnot"c" postoj mediátora ke klient!m, co$ v praxi
znamená, $e mediator respektuje názory, postoje a návrhy stran a neprosazuje
vlastn" názory a #e)en".
• Nezávislost & jde o to, $e mediator nen" finan*n', vztahov' nebo psychicky
propojen se $ádnou ze stran sporu. Proto by mediator nem'l pomáhat mediovat
kauzy sv(ch p#"buzn(ch a znám(ch. Tam by p#irozen' nemohl zajistit svoji
nezávislost.
Dodr$ován" t'chto princip! pomáhá zabezpe*it to, $e strany vn"maj" pomoc
t#et " osoby & mediátora & p#"zniv' a pozitivn'. Povinnost" mediátora je odstou&
pit od kauzy, kdy$ nen" schopen tyto principy dodr$et.

V(hodou mediace je, $e je mén' nákladná ne$ soudn" #"zen", p#edstavuje
obvykle men)" psychick( ot#es ne$ soudn" spor a strany mohou rychleji a s v't)"
)anc" navázat p#"m( kontakt. Mohou utvá#et #e)en", která ob'ma stranám
vyhovuj".

8.5 Role a dovednosti mediátora
Mediator je )kolen( profesionál se specifick(mi dovednostmi, odborn(mi zna&
lostmi, analytick(mi schopnostmi a zku)enostmi. Ty vyu$"vá k usnadn'n" ko&
munikace mezi sporn(mi stranami a k efektivn"mu veden" a strukturován"
media*n"ho procesu.

Hlavní úkoly mediátora
1. Vysv'tlit proces mediace, jej" fáze a postupy:

• objasn" ú*astn"k!m principy mediace, postup media*n"ho procesu, roli
mediátora;
• z"ská souhlas s pravidly mediace a vyjedná podm"nky, kter(mi se budou
v)ichni zú*astn'n" v procesu #"dit.

2. Usnadnit komunikaci a b(t odpov'dn( za proces:

• vytvá#" bezpe*nou, d!v'rnou a konstruktivn" atmosféru media*n"ho jed&
nán";
• zkoumá potenciály stran pro kooperativn" jednán" a rozhodován";
• obrac" pozornost stran od strategi" pozi*n"ho vyjednáván" ke strategi"m
vyjednáván" zalo$eného na zájmech a u*" strany vzájemn' kooperativn'
vyjednávat;
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• napomáhá a podporuje diskusi a roz)i#uje pohledy diskutuj"c"ch;
• umo$%uje stranám sledovat dosahovan( pokrok a posléze p#evz"t #e)en"
do vlastn"ch rukou;
• u*" sporné strany vzájemn' si naslouchat a vym'%ovat informace.

3. Shroma$-ovat informace o daném p#"padu a pracovat se stanovisky, emo&
cemi a postoji klient!:
• chápe, jak strany na konflikt nahl"$ej" a jak s n"m nakládaj";
• rozum" neverbáln" komunikaci, projev!m signalizuj"c"m nap't", stup%o&
ván" agrese nebo nesouhlasu stran a pracuje s nimi;
• aktivn' stranám naslouchá a pracuje s jejich emocemi tak, aby vytvo#il
prostor pro racionáln" #e)en";
• zji).uje aktuáln" zájmy a pot#eby sporn(ch stran.

4. Analyzovat informace, definovat sporné body & budouc" p#edm'ty jednám,
rozli)ovat jejich d!le$itost:
• chápe, jak strany pro$"vaj" realitu a toto jejich pojet" rozpozná a dává
mu nov( rámec p#ijateln( pro ob' strany;
• napomáhá stranám pochopit spor, vzájemné pot#eby a zájmy;
• zkoumá, jak zú*astn'né strany vn"maj" v(hody a nev(hody zm'n prob"&
haj"c"ch v sou*asnosti;
• zprost#edkovává sporn(m stranám pot#ebné a nezbytné informace pro
dohodu;
• strukturuje proces vyjednáván" a konfliktn" situaci rozd'luje na #e)i&
telné problémy.

5. Zprost#edkovat dohodu, zva$ovat jednotlivé návrhy a pomáhat se sepsán"m
spole*né dohody:

• povzbuzuje strany p#i hledán" v)ech mo$n(ch #e)en" jednotliv(ch pro&
blém! a pomáhá jim ur*it kritéria, podle kter(ch budou navr$ená #e)en"
zkoumat;
• je odpov'dn( za kvalitu media*n" dohody, a ne za v(sledek, k jakému
strany do)ly.

K dovednostem efektivn" komunikace pat#" zejména znalost technik aktiv$
n!ho naslouchán! (viz té$ kapitoly 5.4 a 6.4).

Mediator zná rozd"ly mezi zav#enou otázkou (na ni se odpov"dá ano nebo ne) a otev#enou
otázkou (ta poskytuje naslouchaj"c"mu )irokou odpov'-). Otev#ená otázka za*"ná sl!vky jak,
kdy, kolik, kde, z jakého d!vodu, tedy nikdy ne slovesem. Nap#"klad otázka: „Jednal jste
s nimi?" mediátorovi p#inese odpov'di „ano", nebo „ne". Otázka: „S k(m jste o tom jednal?" mu
dá v"ce mo$nost", nap#. „s matkou, se sousedkou, s t#"dn" u*itelkou...". To znamená, $e pou$"vá
techniku objasn'n".

Mediator aktivn' naslouchá, tzn. nejen se vhodn' ptá, ale sna$" se pochopit slova *i my)&
lenky druhého. P#i parafrázován! zopakuje, jak rozum'l tomu, co druh( #"kal, a ujist" se, $e
mu porozum'l správn'. Strana, které naslouchá, se v't)inou uklidn" a ov'#" si, $e je respekto&
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váno to, co uvád". V p#"pad' nepochopen" uvede v'ci na pravou m"ru. Nap#"klad: „Jestli jsem
vám, Pavle, dob#e rozum'l, #"káte, $e se chcete pod"let na v(chov' d't", proto$e je d!le$ité, aby
m'ly mo$nost porozum't také mu$skému vzoru chován". Jako otec máte kde s d'tmi pob(vat
a v'novat se jim. Je to tak?" Vedlej)"m efektem u$it" této techniky v mediaci je také to, $e
zprost#edkovává porozum'n" vn"mán" jedné strany stranou druhou (Mari").

P#i zrcadlen! se pokus" slovn' vyjád#it pocity, které druh( pro$"vá, resp. jak na n'ho
p!sob" (nastavuje zrcadlo), nap#.: „Vid"m, $e vás tráp" to, $e..." Strana, která je zrcadlena,
se obvykle zklidn". Je to proto, $e mediator uznává pocity, které pro$"vá a nebagatelizuje je.
Zárove% ukazuje, $e emoce k $ivotu pat#" a bez jejich zvládnut" a pochopen" se klient nem!$e
chovat racionáln'. Pokud se v odhadu toho, co pro$"vá, splete, klient ho oprav". Op't zde
funguje vedlej)" efekt pro druhou stranu.

P#i shrnut! sumarizuje fakta a pocity s nimi spojené. Nap#"klad: „Vám jde tedy o v(chovu
va)ich d't", které máte rád. Také o zaji)t'n" bydlen", proto$e kdy$ jste bez st#echy nad hlavou,
nem!$ete se vyspat a soust#edit se na práci a to vás znervóz%uje. A pak je)t' chcete mluvit
o reálné v()i aliment!, proto$e máte strach, $e je nebudete schopen platit v takové v()i, jak
Marie po$aduje. Je to tak?"

K d!le$it(m dovednostem dále pat#" práce s pozi*n"mi v(roky klient!. Jde o to,
aby nenastala situace, kdy klienti stoj" tvrd' na sv(ch pozic"ch, z nich$ nejsou
sami schopni ustoupit. Nap#"klad Pavel: „Já tam nechci." Marie: „To jsi #"kal
v$dycky, nen" na tebe spolehnut"." Pavel dodá: „Na tebe taky ne, nikdy jsi mi
nic neschválila." Marie pokra*uje: „Jsi jako tv!j otec, po#ád bys k#i*el a cht'l
v)echno po svém..."

Pozornost od t'chto pozi*n"ch v(rok! a st"$nost" obrac" mediator pomoc"
techniky p#erámcován! k zájm!m, motiv!m a pot#ebám zú*astn'n(ch stran,
nap#.: „Oba máte obavu, $e se dohoda nedodr$", a oba také pot#ebujete m"t mo$&
nost #"ci sv!j názor a diskutovat o n'm. Marie, vy pot#ebujete o v'cech mluvit
v klidu a vám, Pavle, jde o mo$nost nést za n'co odpov'dnost." „Co byste po&
t#eboval vy, Pavle, aby dohoda mohla fungovat? A co je v této souvislosti pro
vás zejména d!le$ité?" Pak dáme slovo Marii.

Dále by m'l mediator velmi dob#e ovládat zásady kooperativn"ho vyjedná&
ván" a um't je aplikovat. V praxi to bude znamenat, $e Pavla i Marii povede ke
vzájemnému zohledn'n" obou dimenz" vyjednáván" & v(sledku (nap#. pot#ebu
zajistit odpov"daj"c" byt pro jednoho i druhého a se z#etelem k pot#ebám d't",
s d!razem na reálné finan*n" mo$nosti) i vztahu (rozvád'j"c" se man$elé jsou
rodi*e d't", tzn. $e se budou st(kat p#i #e)en" problém! d't" a situac" m'n"c"ch
se s jejich v'kem, s finan*n"mi po$adavky uspokojuj"c"mi jejich pot#eby).

Jedn"m z nástroj!, které mediator pou$"vá, jsou vizuáln" prost#edky, nej&
lépe tabule s velk(mi otá*ec"mi listy pap"ru a barevné fixy. Pomoc" t'chto ná&
stroj! mediator zaznamenává v)echny spole*n' definované p#edm'ty jednán"
ve druhé fázi mediace. A rovn'$ tak návrhy ú*astn"k! k jednotliv(m p#edm'&
t!m jednán" ve *tvrté fázi, které se eliminuj" na základ' dohodnut(ch kritéri"
a v(sledek tak slou$" jako podklad k sepsán" kone*né dohody.

Dal)"m nástrojem jsou tvrdé podlo$ky, pap"ry a tu$ky pro ú*astn"ky, aby si
mohli d'lat poznámky v dob', kdy má slovo druhá strana.
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Mediator by se m'l vyvarovat následuj!c!ch postup*:

radit stranám;
hodnotit jejich názory a skutky & moralizovat;
dávat najevo, zeje )okován;
psychoanalyzovat, rozeb"rat nev'domé motivy ú*astn"k!;
chovat se dominantn';
prosazovat v(klad jedné strany;
provád't k#"$ov( v(slech;
nechat jednu ze stran, aby situaci #"dila;
chovat se pov()en';
prosazovat vlastn" hodnoty a #e)en";
nutit n'koho, aby #ekl n'co, co si nemysl";
vnit#n' stát na stran' ob'ti (v rámci mediace v trestn'právn! oblasti).

8.6 Proces mediace a jeho fáze
Nultá fáze mediace: P!íprava
C"lem je:
• z"skat klienty pro mediaci;
• ov'#it si, zda cht'j" sv!j konflikt #e)it;
• podat v)echny pot#ebné informace, které strany pot#ebuj" k rozhodnut! pod&
stoupit media*n" proces, nebo ho odm"tnout;
• dojednat term"n a m"sto prvn"ho spole*ného setkán";
• domluvit v()i honorá#e (v komer*n" oblasti).

Jak to ud'lat:
• vysv'tlit, co je to mediace, jej" zásady, principy a v(hody;
• rozhodnout o vhodnosti p#"padu k mediaci a odm"tnout podrobné informace
o p#"padu;
• koordinovat mo$né term"ny setkán" a informovat o délce media*n"ho sezen";
• poznamenat si kontakty na ob' strany, p#edat kontakty na mediatory (v ko&
mer*n" sfé#e i.domluvit honorá#).

Mo$né t'$kosti v nulté fázi a co by mohlo pomoci:
• Kdy$ po telefonickém jednán" nen" klientovi jasná funkce mediátora a vlast&
n" proces mediace. Sejdeme se s n"m osobn' a korigujeme jeho o*ekáván".
• Klient s mediaci nesouhlas". Ujist"me se, $e jsme mu efektivn' naslouchali,
a také, zda on rozum'l nám. Zeptáme se ho, co se stane, kdy$ se s druhou
stranou nedohodne a jaké si mysl", $e má )ance u soudu. Rozhodnut" p#ijmeme
a nab"dneme mu, $e se na nás m!$e kdykoliv obrátit.
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• Klient se nás sna$" z"skat na svoji stranu a o*ekává ná) souhlas s jeho
„pravdou". Zopakujeme roli mediátora a principy a zásady mediace a ujist"me
se, $e nám klient rozum'l.

1. fáze mediace: Zahájení
C"lem je:
• p#iv"tat, vzájemn' se p#edstavit;
• vysv'tlit postup a úlohy mediátor!, základn" pravidla jednán";
• navodit pozitivn" ovzdu)".

Jak to ud'lat:
• p#iv"tat ú*astn"ky;
• p#edstavit se navzájem (dohoda o jménech);
• vysv'tlit principy mediace & jak se bude p#i jednán" postupovat, tzn.:

& v *em spo*"vá mediace a role mediátora;
& co je ú*elem setkán";
& vysv'tlen" základn"ch pravidel (*as, kompetence, poznámky, oslovován",
d!v'rnost, neskákat si do #e*i...);
& z"skán" souhlasu pro v)echna pravidla.

Mo$né t'$kosti v prvn" fázi a co by mohlo pomoci:
• Jedna ze stran nechce p#ijmout n'které z pravidel. Klidn(m a srozumitel&
n(m zp!sobem vysv'tl"me, pro* jsou jednotlivá pravidla v mediaci d!le$itá.
Pokud odpor trvá, zjist"me, jaké má strana d!vody, a pokus"me se je o)et#it.
Objas%ujeme a zrcadl"me.
• Stane&li se, $e se n'kdo z ú*astn"k! sna$" z"skat mediátora na svou stranu,
zopakujte jasn', co mediator v procesu mediace d'lá, a zmi%te se i o tom, co
zásadn' ned'lá.

2. fáze mediace: Mediáto!i naslouchají stranám
C"lem je:

• naslouchat ú*astn"k!m;
• porozum't, jak situaci vid" ú*astn"ci;
• vyjád#it, v *em spo*"vá konflikt & p#edm't jednán".
Jak to ud'lat:

• rozhodnout, v jakém po#ad" budou strany hovo#it (obvykle iniciátor za*"ná
jako prvn");
• dát prostor ka$dé stran';
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• aktivn' naslouchat s ú*elem:
& shromá$dit informace;
& popsat pocity;
& ujasnit si jádro problému a odhalit zájmy sporn(ch stran;
& shrnout problémy a zájmy sporn(ch stran;
& ur*it p#edm'ty dot(kaj"c" se obou stran a zvolit nejsnáze #e(iteln& p#ed$
m't jako prvn" v po#ad";
& ocenit ú*astn"ky za snahu objasnit problémy.

Mo$né t'$kosti ve druhé fázi a co by mohlo pomoci:
• Jedna *i ob' strany poru)uj" pravidlo neskákán" si do #e*i. D!razn' opakujte
dohodnutá pravidla a vysv'tlete, v *em jsou u$ite*ná p#i #e)en" konfliktu. Po&
kud jste to neud'lali v p#edcházej"c" fázi, dejte ka$dé stran' pap"r a tu$ku s t"m,
aby si poznamenali v)e, co je napadá, kdy$ druhá strana mluv". Ujist'te je, $e
budou m"t dostatek prostoru k vyjád#en". Pou$ijte zes"lené neverbáln" signály
zabra%uj"c" skákán" do #e*i. Pokud nic nezab"rá, ud'lejte odd'lená jednán".
• Jedna nebo ob' strany mluv" nesouvisle a p#eskakuj" z jednoho tématu na
druhé. U$ite*né je p#ibrzdit stranu, která moc mluv" a p#eb"há od jednoho pro&
blému k druhému. Objas%ujeme, parafrázujeme, shrnujeme a ptáme se, zda
je je)t' n'co, co by cht'li dodat. Zapi)te podstatu toho, co strana #ekla a co
konkrétn' souvis" se sporem na tabuli.

3. fáze mediace: Strany naslouchají jedna druhé
C"lem je:

• pomoci ka$dé ze sporn(ch stran pochopit, jak vn"má konflikt druhá strana.

Jak to ud'lat:

• vybrat nejsnáze #e)iteln( bod jednán" a dbát na to, aby strana neuh(bala
od v'ci;
• p#erámcovávat pozi*n" v(roky a vytvá#et prostor pro kooperativn" jednán";
• napomáhat rozhovoru tak, aby si strany vzájemn' efektivn' naslouchaly;
• strany zformuluj" sv!j náhled na stanovisko druhé strany, ov'#it si, zda
rozum" a chápou zájem a pocity druhé strany;
• potvrdit:

& v kter(ch bodech se strany vzájemn' chápou;
& pokrok, jeho$ v jednán" dosahuj";
& op't pochválit p#"tomné za snahu #e)it konflikt.

Mo$né t'$kosti ve t#et" fázi a co by mohlo pomoci:

• V p#"pad' „zaseknut"" po$ádejte strany, aby si vym'nily role a um'ly na v'c
nahlédnout o*ima druhé strany. To znamená, $e se p#"mo zeptáte, co by d'lala
jedna strana, kdyby byla na m"st' (v roli) druhé strany.
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• Nepom!$e&li v()e uvedené, vra.te klienty do doby, kdy situace nebyla kon&
fliktn", a po$ádejte je, aby uvedli, co a jak v té dob' fungovalo (nap#. kdy$ se
st'hovali do nového bytu, kdy$ se narodilo prvn" d"t').

4„ fáze mediace: Hledání mo(n$ch !e"ení

C"lem je:
• pomoci sporn(m stranám hledat mo$ná #e)en" ku prosp'chu v)ech.
Jak to ud'lat:

• znovu zformulovat problém, kter( má b(t #e)en;
• strany maj" p#edkládat návrhy (burza nápad!), ty zaznamenávat na tabuli
nebo velk( pap"r;
• vybrat návrhy, které obsahuj" sty*né body a jsou pro ob' strany p#ijatelné
a vylou*it ty, které jsou nep#ijatelné;
• diskuse o spole*n(ch návrz"ch.
Mo$né t'$kosti ve *tvrté fázi a co by mohlo pomoci:
• Stane&li se, $e po vylou*en" v)ech #e)en" nep#ijateln(ch pro jednu i druhou
stranu na tabuli nic nezbude, je u$ite*né ptát se stran, jakou maj" p#edstavu
o tom, co bude následovat, kdy$ se nedohodnou. Po vyslechnut" stran je vra.te
znovu k ji$ zkouman(m a vylou*en(m návrh!m. Návrhy zkoumejte podle dal&
)"ch kritéri", které vyjednáte se stranami.
• Stane&li se, $e ani pak strany k ni*emu nedojdou, toto téma uzav#ete jako
dohodu o nedohod' a p#ejd'te na dal)" téma.

5. fáze mediace: Dosa(ení dohody

C"lem je:

• pomoci stranám dosp't k vzájemn' p#ijatelnému #e(en! t'ch návrh*, na
nich$ se ob' strany p#edb'$n' shodly.
Jak to ud'lat:

strany p#edlo$" revidované návrhy #e)en";
pracovat na konkrétn" dohod' KDO, KDE, KDY a JAK;
shrnout to, na *em se strany dohodly;
p#ej"t na dal)" bod jednán" a pracovat s n"m obdobn' od 4. fáze;
ocenit jednán" p#"tomn(ch stran.

Mo$né t'$kosti v páté fázi a co by mohlo pomoci:
• Jedna ze stran nebo i ob' nerozum", pro* je nutné dohodu sestavit v kon&
krétn" a detailn" podob'. Vysv'tlete zásady media*n" dohody a jejich u$ite*nost.
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6. fáze mediace: Sepsání dohody a záv&r media+ního procesu
C"lem je:
• sepsat dohodu tak, aby byla vyvá$ená, reálná, konkrétn", *asov' vymezená,
dosa$itelná a m'#itelná.
Jak to ud'lat:
• u$"vat neutráln" slova;
• uvést jednotlivé body a jejich polo$ky odd'len';
• vyvarovat se mo$n(ch nejasnost" a dvojzna*nost";
• zam'#it se na chován" a jednán" ú*astn"k! dohody;
• vyhnout se nevhodnému pou$"ván" právnick(ch term"n! & u$"vat jazyk"
stran;
• psát *iteln';
• zabudovat alternativn" #e)en", vytvo#it tzv. pojistky (co se stane, kdy$...);
• napsat návrh, p#e*"st ho nahlas a ujistit se, $e zápis je srozumiteln( a od&
pov"dá p#án" stran;
• podepsat dohodu (strany i mediator).

Je t#eba vz"t v úvahu:

• *áste*né, prozat"mn" dohody;
• datum a *as p#")t"ho setkán" (pokra*uje&li mediace);
• p#edm't jednán" dal)"ho setkán";
• dohodu o nedohod'.

Záv'rem je t#eba se s ú*astn"ky mediace rozlou%it a ocenit jejich snahu p#isp't
k nalezen" p#ijatelného #e)en".

Mo$né t'$kosti v )esté fázi a co by mohlo pomoci:
• Stane&li se, $e jedna ze stran p#ed kone*n(m podpisem odm"tne dohodu
podepsat, ptejte se, z jak(ch d!vod!. Je toti$ mo$né, $e chce dohodu konzulto&
vat s n'kter(m z odborn"k! nebo *lenem rodiny. Zeptejte se, z jak(ch d!vod!
pot#ebuje konzultaci odborn"ka, a d'lejte v)e pro to, abyste tomu porozum'li
vy a hlavn' druhá strana. Dojednejte p#esn( term"n, dokdy bude konzultace
provedena a kdy a kde se strany s mediátorem op't sejdou. Vysv'tlete, $e
v p#"pad' pot#eby je mo$né, aby odborn"k byl p#"tomen záv're*nému podpisu.
P#ed zahájen"m posledn"ho media*n"ho sezen" vyjednejte p#esné podm"nky, za
jak(ch se odborn"k mediace zú*astn".
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8.7 Typy vhodn)ch a nevhodn)ch spor*
pro mediaci

Situace vhodné pro mediaci
• Strany, které jsou ve vzájemném vztahu, jsou závislé na vy#e)en" sporu,
proto$e ob' p#isp'ly sv(m chován"m a konán"m k vytvo#en" konfliktu. Pokud
to tak nen", bude jen na dobré v!li druhé strany, aby ud'lala n'co pro stranu,
která se c"t" po)kozená.
• Ob' strany maj" jist( pocit odpov'dnosti za konflikt mezi nimi. Pokud to tak
nen", strany odm"taj" jakoukoli spolupráci.
• Spor a jeho potenciáln" #e)en" dává prostor pro hledán" dohod, které vyho&
vuj" ob'ma stranám. To znamená, $e existuje v"ce nezjedná nebo dv' mo$nosti
#e)en".
• Strany jsou spolu schopny komunikovat aspo% na minimáln" úrovni tak,
aby byla mo$ná v(m'na nov(ch informac".
• Strany ani jejich právn" zástupci nezastávaj" názor, $e ve sporu nutn' mus"
b(t jedna strana v"t'zem a druhá pora$en(m.
• Ob' strany souhlas" s ú*ast" na mediaci.

Situace nevhodné pro mediaci
• Ú*astn"ci sporu, kte#" jednaj" tvrd' „zásadov'" a pro které v"t'zstv" nutn'
znamená porá$ku druhé strany.
• Situace, ve kter(ch jde o základn" ob*anská a ústavn" práva, rovn'$ tak
spory s nárokem na od)kodn'n".
• P#"pady, kdy jedna strana pou$ije v!*i druhé stran' hrozeb nebo fyzického
násil".
• Kdy$ jedna strana nen" ochotna dát k dispozici ve)keré relevantn" informace
a odm"tá jejich objektivn" ov'#en".
• Pasivn" ú*astn"ci, kte#" cht'j" #e)it konflikt i za cenu z#eknut" se vlastn"ch
práv.
• Ú*astn"ci zneu$"vaj"c" alkohol nebo drogy.
• Ú*astn"ci s patologick(mi rysy osobnosti nebo agresivn"mi tendencemi v cho&
ván", kte#" ani po odd'len" stran nejsou schopni produktivn" diskuse.
• Kdy$ si jedna ze stran p#eje, aby rozhodnut" ud'lala n'jaká autorita.
• Mediator má moráln", etické zábrany nebo p#edsudky t(kaj"c" se osob nebo
p#edm't u sporu (nutno p#edat jinému mediátorovi).
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8.8 Mediace v (R
Mediace v +R ji$ nen" neznám(m pojmem, i kdy$ nen" je)t' pln' zapojena do
celého právn"ho systému a obecného pov'dom", tak jako v západn"ch demokra&
ci"ch. Tam se mediace vyu$"vá v 60&70 % pracovn"ch, obchodn"ch, rodinn(ch
*i komunitn"ch spor!, p#i*em$ zhruba dv' t#etiny kon*" uzav#en"m v(sledné
dohody. V n'kter(ch státech je mediace upravena jako zp!sob mimosoudn"ho
vyjednáván" právn"m #ádem a je b'$né, $e kauza je p#ed soudn"m jednán"m me&
diována a soud dohodu akceptuje v p#"pad', $e to právo vy$aduje. U nás mnoho
lid" stále vyu$"vá soud jako jedinou instanci v situac"ch, kdy své konflikty nedo&
ká$ou efektivn' #e)it sami. O mo$nostech alternativn"ho #e)en" konflikt! má
na)e spole*nost je)t' málo informac" a také postrádá dostatek profesionáln"ch
mediátor!.

A*koli v na)em právn"m systému nen" vyu$"ván" mediace jako alternativy
k soudn"mu projednáván" v'c" p#"mo upraveno, dávaj" na)e ob*anskoprávn", ro&
dinn'právn" a obchodn" normy ji$ nyn" p#ednost dohod' ú*astn"k! p#ed dal)"m
projednáván"m v'ci a rozhodnut"m rozsudkem po proveden" úplného dokazo&
ván".

• Ob*anské soudn" #"zen" mohou ú*astn"ci, p#ipou)t"&li to povaha v'ci, skon*it
sm"rem. Schválen" sm"ru lze navrhnout i p#ed zahájen"m #"zen" ve v'ci samé
v rámci jednoho z typ! p#edb'$n(ch #"zen" (tzv. prétorsk( sm"r).
• V #"zen" pé*e o nezletilé má opatrovnick( soud mo$nost schválit dohodu
rodi*! o úprav' jejich práv a povinnost" k d"t'ti a dohody rodi*! o rozsahu
vy$ivovac"ch povinnost". Následn' soud m!$e schválit dohodu o vyrovnán" ma&
jetku a uspo#ádán" budouc"ho bydlen" rozvád'j"c"ch se man$el! (novelizovan(
zákon o rodin' a ob*ansk( zákon"k).
• Podle zákona o konkurzu a vyrovnán" je v souvislosti s mediac" v(znamná
p#edev)"m mo$nost uzav#en" dohody mezi v'#iteli a úpadcem.
• Mediaci lze rovn'$ vyu$"t v souvislosti se zákonem o kolektivn"m vyjedná&
ván".
• V oblasti trestn"ho zákona se setkáváme s mo$nost" vyu$it" mediace mezi
po)kozen(m a obvin'n(m zejména p#i aplikaci institutu narovnán" a podm"&
n'ného zastaven" trestn"ho st"hán".

Mediace je v +eské republice )"#ena od po*átku devadesát(ch let 20. stolet".
Metodika tohoto postupu k nám p#i)la jednak z USA (z iniciativy nadace Part&
ners for Democratic Change), jednak z jin(ch západoevropsk(ch zem". Od té
doby ji$ existuje n'kolik agentur, které mediaci nab"zej" jako placenou slu$bu
a v rámci sm"r*"ch rad jako slu$bu bezplatnou. Na n'kolika vysok(ch )kolách
se ji$ mediace u*" jako jedna z metod #e)en" konflikt!. V ur*it(ch p#"padech je
také pou$itelná jako jedna z metod sociáln" práce.
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V roce 2000 byla zalo$ena Asociace mediátor! +R. Jej"m c"lem je udr$ovat
mediaci na dobré profesionáln" úrovni, vzd'lávat zájemce o media*n" doved&
nosti v rámci vzd'lávac"ch standard!, které zaru*uj" profesionalitu a dodr$o&
ván" etického kodexu mediátora. Asociace má následuj"c" sekce:

• rodinná mediace (p#edrozvodová, rozvodová, porozvodová, mezigenera*n",
rodinné majetkové spory);
• komunitn" mediace (sm"r*" rady);
• obchodn" mediace (mezi firmami a v rámci firem);
• mediace v trestn'právn" justici a mediace ob*anskoprávn".
Mediace v trestn'právn" justici je provád'na ú#edn"ky Proba*n" a media*n"
slu$by +R na základ' zákona o proba*n" a media*n" slu$b', kter( je v +R
v platnosti od 1. 1. 2001.

8.9 Záv&re#né shrnutí
Mediace motivuje lidi u*it se m'nit své postoje a chován". Pomáhá jim stanovit
realistické c"le, naj"t nové p#"stupy ke star(m problém!m, vyjád#it své pocity
a svou energii zam'#it pozitivn"m sm'rem. Je to efektivn", hospodárná a )etrná
metoda, proto$e umo$%uje nahl"$et na konflikty a spory jako na procesy me&
zilidské interakce odehrávaj"c" se v právn"m rámci, nikoli jako na *ist' právn"
problémy, a proto se bude této form' #e)en" spor! z#ejm' da#it. Mediace nen"
v)elékem a v n'kter(ch p#"padech nen" vhodná. Obná)" sv!j vlastn" soubor
problém! a ne#e)" konflikty jakoby mávnut"m kouzelného proutku. Nicmén'
p#edstavuje slibn( a racionáln" prost#edek #e)en" konflikt! v r!zn(ch oblastech
lidského konán".
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Kapitola 9

Skupinová práce

Olga Havránková

+lov'k je schopen kvalitn' existovat pouze jako *len skupiny a v't)inou pat#"
k v"ce skupinám sou*asn'. V pr!b'hu celého $ivota pak procház" r!zn(mi
skupinami, které mohou b(t uzav#ené a v(lu*né nebo otev#ené a vzájemn' se
prol"naj"c". 0ivot ve skupin' vyjad#uje základn" lidskou pot#ebu sd"let, spoluvy&
tvá#et, dávat a brát, uskute*%ovat se ve vztaz"ch. Jen ve v(jime*n(ch p#"padech
*lov'k dobrovoln' opou)t" lidské spole*enstv", aby se pono#il do samoty &jako
sv'tec nebo jako )"lenec.

Lidé se pot#ebuj" dorozum"vat, tou$" p#ij"mat a c"tit, $e jsou p#ij"máni, po&
t#ebuj" vzájemnost, aby zazn'la jejich jedine*nost. A tak se u*" naslouchat
i vyjad#ovat, tolerovat, respektovat, ale také vymezovat se a obhajovat to, co
je pro n' d!le$ité. U*" se rozum't sob' i druh(m, hledat vhodná #e)en" kon&
flikt!, u*" se nalézat takové zp!soby, aby jejich osobn" pot#eby a zájmy nebyly
v rozporu se zájmy skupiny, k n"$ pat#".

„Kdy$ zkoumáme lidské chován", zji).ujeme nejen obecnou platnost toho, $e
lidé $ij" v$dy v sociáln"ch systémech, které je dr$" p#i sob', ale nav"c i to, $e v)e&
obecn' jednaj" takov(m zp!sobem, aby byli sv(mi bl"zk(mi p#ijati a potvrzeni,"
#"ká Goldschmidt (in Yalom, 1999).

9.1 Skupinové aktivity
Skupinová praxe
Skupinová praxe je zásadn" a nezastupitelnou sou*ást" sociáln" práce. Nejen$e
)et#" *as profesionál! a kapsu klient!, eventuáln' da%ov(ch poplatn"k!, ale
poskytuje n'které mo$nosti, které individuáln" práce s klientem nab"dnout ne&
m!$e. Skupinová dynamika jako podstatn( faktor skupinové práce aktivizuje
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energii, tvo#ivost a odvahu ke zm'n', která mus" nastat, aby se zlep)ily pod&
m"nky klienta (*lena skupiny), a. jde o podm"nky vnit#n", vn'j)", nebo oboj".
Sociáln" pracovn"ci se pod"lej" na veden" skupin podp!rn(ch nebo vzd'lávac"ch,
na *innosti skupin zam'#en(ch na dosa$en" sociáln"ch c"l!, mohou vést skupiny
terapeutické nebo #"dit skupiny rekrea*n" *i pracovn". Mohou také p!sobit jako
vedouc" nebo *lenové multidisciplinárn"ch t(m!, úkolov(ch uskupen" nebo ko&
mis". Poskytuj" konzultace #"d"c"m pracovn"k!m komunit nebo svépomocn(ch
skupin (Schopler, Galinski, 1995).

Konopková (in Novotná, Schimmerlingová, 1992) charakterizuje skupino&
vou sociáln" práci jako *innost sociáln"ho pracovn"ka, kter( pomáhá sociáln"mu
fungován" r!zn(ch skupin ve smyslu rozvoje vzájemn(ch pozitivn"ch sociáln"ch
vztah! mezi jejich *leny, aby se ka$d( jedinec jako *len skupiny vyv"jel v sou&
ladu s c"li, které si skupina klade.

Skupinová praxe v sociáln" práci je dnes charakteristická velikou rozmani&
tost" a )irok(m polem p!sobnosti, jak ukazuj" následuj"c" p#"klady.

Hospitalizovaní psychiatri+tí pacienti se scházejí, aby spolu rozmlouvali o problé%
mech v komunikaci s ostatními lidmi v lé+ebn& i mimo ni.
Rodi+e mentáln& retardovan$ch d&tí se setkávají, aby se navzájem posilovali, infor%
movali a p!ipravovali spole+né rodinné akce.
Matky na mate!ské dovolené se sdru(ují, aby nestrádaly sociální izolací a mohly
nabídnout sv$m d&tem spole+né hry a +innosti a aby se vzd&lávaly a rozvíjely své
zájmy.
Rodi+e nedonosen$ch d&tí na jednotkách intenzivní pé+e p!icházejí do skupin, aby
získávali podporu a informace, jak situaci zvládnout.
Sta!í lidé se scházejí v komunitním centru, aby sdíleli své vzpomínky, podporovali
jedni druhé a spole+ensky se uplatnili.

Skupiny funguj" pod veden"m sociáln"ho pracovn"ka, a. u$ je tento pracovn"k
v roli facilitátora, terapeuta, konzultanta, nebo je zdrojem skupinové aktivity.

A*koli skupinová praxe v sociáln" práci u nás nemá zat"m ani zdaleka takov(
prostor, jak( si zaslou$", je veden" skupin nepochybn' jednou z nejv(znamn'j&
)"ch kompetenc" sociáln"ch pracovn"k! a zaslou$" si pat#i*nou pozornost.

V&znam skupiny
Sd"len" skupinové zku)enosti s dal)"mi lidmi, kte#" maj" podobné zájmy nebo
c"le, se ukázalo jako velmi u$ite*né. Pro *lov'ka, kter( si p#ipadal se sv(m
problémem osamocen( nebo p#"mo vy*len'n( ze spole*nosti „normáln"ch" lid",
p#iná) " úlevu a posilu zji)t'n", $e nen" ve své situaci sám, $e také n'kdo jin(
se pot(ká se stejn(m trápen"m. Otev"rá se mo$nost mluvit o starostech dosud
nesd"len(ch a jakoby nesd'liteln(ch s n'k(m, kdo má podobné t'$kosti. Ka$d(
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sebemen)" úsp'ch v #e)en" problému jednoho *lena skupiny je pro v)echny
ostatn" zdrojem nad'je a povzbuzen". Ve skupin' m!$e jedinec postupn' p#e&
konávat bariéry v komunikaci a z"skanou schopnost otev#en' komunikovat
pak m!$e p#enést do sv(ch osobn"ch vztah! mimo skupinu.

Skupiny poskytuj" prostor pro v(m'nu názor! a my)lenek i pro vytvá#en"
nov(ch pohled! na #e)en" problém!. Ve skupin' lidé z"skávaj" nové zku)enosti
a u*" se p#ijateln'j)"m zp!sob!m chován". Skupina je nav"c vhodn(m terénem
pro testován" a dola-ován" t'chto nov' osvojen(ch zp!sob!. V kontextu nov(ch
vzájemn(ch vztah! se otev"rá mo$nost nov(ch pohled! na prom'nlivé aspekty
mimoskupinového sv'ta.

Skupiny jsou p#irozen(m kontextem pro mnohé denn" aktivity a v(znamn'
ovliv%uj" my)len", c"t'n" i jednán" sv(ch *len!. Malé skupiny mohou b(t ú*in&
nou silou k dosa$en" individuáln"ch i spole*ensk(ch zm'n, proto$e lidé jsou
schopni lépe dodr$ovat skupinová pravidla, pevn'ji dr$et vizi c"le a pohotov'ji
usuzovat i formulovat, kdy$ jsou usm'r%ováni a podpo#eni ostatn"mi. Zku)e&
nosti jednotliv(ch *len! spolu se skupinov(mi procesy jsou zdrojem s"ly sku&
piny. V!le k vzájemné pomoci i ohleduplnost a laskavost, která se ve skupin'
rozv"j", stejn' jako podn'ty, které poskytuj" jedni druh(m, posiluj" motivaci
*len! k aktivn" práci a pomáhaj" vytvá#et klima pot#ebné ke zplnomocn'n"
*len! a k jejich seberealizaci.

Skupiny jsou *asto nejvhodn'j)"m zp!sobem poskytován" slu$eb nebo utvá&
#en" rozhodnut", u$ jen proto, $e sdru$uj" v"ce lid". Jedinci mohou m"t podobné
pot#eby informovanosti a podpory v ur*itém sm'ru, mohou pro$"vat spole*né
starosti, sd"let podobné zájmy, $"t v sousedstv" nebo b(t na jednom pracovi)ti.
Setkávám takov(ch lid" ve skupin' m!$e b(t nejproduktivn'j)" cestou p#e&
dáván" informac", formulace otázek, nab"dnut" podpory nebo hledán" #e)en"
(Schopler, Galinski, 1995).

Systémová perspektiva
Praxe sociáln" práce se skupinou vycház" z pojet" skupiny jako sociáln"ho sy&
stému. P#esto$e v(voj model! skupinové práce byl ovlivn'n i jin(mi teoretic&
k(mi pohledy, jako je psychoanalyti*ka teorie, teorie existenciáln", teorie u*en",
teorie pole a teorie sociáln" zm'ny, v)echny v(znamné definice skupinové práce
vycházej" p#i v(kladu fungován" skupiny z teorie sociáln"ch systém!. Systé&
mová perspektiva se op"rá o obecnou teorii systém!, teorii otev#en(ch systém!
a spojen(ch ekologick(ch rámc!. Pou$it" systémov(ch koncept! podporuje dy&
namick( pohled na v(voj a *innost skupiny, zd!raz%uje vzájemnost vztah!
mezi jednotlivci a skupinami a upozor%uje na vzájemné závislosti, které exis&
tuj" mezi skupinou a jej"m okol"m.

Systémov( rámec zajist", $e skupinov" pracovn"ci u$"vaj"c" behavioráln"ch
nebo psychodynamick(ch p#"stup! zam'#en(ch na individuáln" zm'nu nebu&
dou podce%ovat v(znam skupinové dynamiky a d!le$itost vztah!, které maj"
*lenové mimo skupinu. Stejn' tak pracovn"ci, kte#" se sna$" navozovat sociáln"
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zm'nu prost#ednictv"m skupinové modality, budou schopni doce%ovat indivi&
duáln" zájmy a vztahy uvnit# skupiny.

Sociální pracovník ve skupinové práci
U sociáln"ch pracovn"k! se p#edpokládá, $e dovedou se skupinami pracovat,
$e jsou práv' v této oblasti povolan(mi odborn"ky. P#esto$e se teorie i praxe
sociáln"ch discipl"n skupinami zab(vá, nedostávaj" a ani nemohou dostat po&
sta*uj"c" prostor v u*ebn"ch plánech bakalá#sk(ch ani magistersk(ch kurz!.
Studenti mohou z"skat základn" orientaci ve skupinové problematice a mohou
okusit z pestré nab"dky skupinov(ch p#"stup!. Pokud se v)ak cht'j" skupi&
nové práci v'novat, neobejdou se bez skupinového sebezku)enostn"ho v(cviku.
Nejen $e si v n'm osvoj" principy skupinové práce, nau*" se pou$"vat technik,
ale také poc"t" mohutnost s"ly skupinové dynamiky. Smyslem takového v(cviku
je „uv'domit si svá hlavn" citlivá m"sta, dostat se do kontaktu s nejd!le$it'j&
)"mi vlastn"mi emo*n"mi traumaty a naj"t pro n' pojmenován" & aby se tak
zmen)ila mo$nost, $e si terapeut bude své vnit#n" problémy odreagovávat na
klientech, a aby se budouc" terapeut nau*il v celé své dal)" profesionáln" dráze
sám sebe reflektovat" (Kop#iva, 1997).

,ada na)ich sociáln"ch pracovn"k! i student! sociáln" práce u$ takov(m
v(cvikem pro)la nebo procház", co$ je pro dal)" rozvoj skupinové sociáln" práce
v na)" zemi pot')uj"c" skute*nost. Metodika skupinové práce je náro*ná na zku&
)enosti i znalosti. Za*"naj"c" skupinov( sociáln" pracovn"k pot#ebuje podporu
a doprovázen" superv"zora, kter( mu pom!$e nacházet nové pohledy a vhodn'
p#edj"mat a facilitovat skupinové d'n".

Skupinov" sociáln" pracovn"ci jsou r!zn' orientováni a pohybuj" se v nejr!z&
n'j)"ch teoretick(ch rámc"ch. Jedn"m z charakteristick(ch rys! sociáln" práce
se skupinami je intervence na úrovni individuáln", skupinové i spole*enské &
tedy zahrnuj"c" okoln" prost#ed". Individuáln" intervence prob"há v kontextu
skupiny, n'kdy i mimo skupinové setkán", pokud to p#ipou)t'j" pravidla dané
skupiny. Pomoc" r!zn(ch technik pracovn"k facilituje (podporuje a usnad%uje)
navazován" vztah! mezi *leny skupiny, investuje do nich i svou osobnost, na&
b"z" „lidsk( vztah v rámci profese" (Kop#iva, 1997). Skupinové intervence jsou
základem speciáln"ch dovednost" pracovn"ka a vycházej" ze znalost" skupinové
teorie a systémového p#"stupu. Sm'#uj" k tomu, aby se skupina stala jednotkou
schopnou poskytovat pomoc, podporu a dosahovat c"l!. Pracovn"k #"d" skupi&
nové procesy tak, aby podporoval v(voj skupiny. Intervence v okoln"m prost#ed"
znamenaj" snahu zapojit kl"*ové jednotlivce a systémy obklopuj"c" skupinu tak,
aby podpo#ili individuáln" i skupinové procesy (Schopler, Galinski, 1995).

Skupina jako prost!edek i kontext slu(by
Pojet" skupiny jako prost#edku a kontextu slu$by a jako systému vzájemné
pomoci jsou pro sociáln" práci se skupinami kl"*ová. Chápán" skupiny jako
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prost#edku a sou*asn' kontextu upozor%uje na duáln" roli skupiny, která je
hlavn"m nositelem slu$by i prost#ed"m, v n'm$ slu$ba prob"há. Jako prost#edky
slu$eb jsou skupinové s"ly zapojeny k podpo#e klimatu a vztah!, které pozitivn'
motivuj" *leny k jejich spole*né práci. Kontext slu$eb ukazuje, $e ka$dá akce
se odrá$" v $ivot' skupiny, t#eba i setkán" pracovn"ka s n'kter(m *lenem mimo
skupinová setkán" ostatn" vn"maj" a jsou j"m ovlivn'ni (Schopler, Galinski,
1995). Skupiny se stávaj" systémy vzájemné pomoci t"m, jak *lenové pracuj" na
spole*n(ch problémech, podporuj" se a maj" snahu druh(m prosp't. Skupinov(
pracovn"k povzbuzuje a podporuje atmosféru sd"len", emo*n" anga$ovanosti
a #e)en" problém!. Prost#ednictv"m vzájemn' v(hodn(ch vztahuje ka$d( *len
posilován a stává se *ást" produktivn"ho celku skupiny (Schopler, Galinski,
1995).

D&lení skupin

Existuje celá #ada zp!sob!, jak d'lit skupiny. Brown (1986) jich rozli)uje )est
druh!:

1. Skupiny homogenn! — nap#. skupina drogov' závisl(ch adolescent!, sku&
pina t(ran(ch $en.

2. Skupiny úkolov' zam'#ené, které #e)" konkrétn" problém.
3. Psychoterapeutické skupiny, které maj" mnoho podob, a. jde o teore&

tickou orientaci (psychodynamická, gestalt, transak*n'analytická), nebo
o klientelu, která zahrnuje chronické psychotiky, pro n'$ je d!le$itá re&
socializace, nebo neurotiky dekompenzované, dob#e adaptované, lidi trp"c"
celou )kálou závislost", prip. jedince, kte#" pracuj" na svém osobn"m r!stu.

4. Svépomocné skupiny zalo$ené na vzájemné pomoci a podpo#e.
5. Skupiny pro v(cvik lidsk(ch vztah! & skupiny setkán! (encounter), sku&

piny v(cviku v senzitivit', T&skupiny (skupiny tréninkové). P!vodn' m'ly
slou$it k v(cviku vedouc"ch pracovn"k! v efektivn"m jednán" s lidmi. P#i)ly
s proudem humanistické psychologie v )edesát(ch letech 20. stolet", zazna&
menaly velk( rozmach a sv!j zenit maj" za sebou.

6. Skupiny zam'#ené na dosa)en! sociáln!ch c!l* & práce s mláde$",
práce s komunitou.

Zvlá)tn" pozornost je nutno v'novat skupinové psychoterapii, bez jej"$ znalosti
je ka$dá práce se skupinou chozen"m po tenkém led'. I kdy$ zdaleka ne ka$dá
práce se skupinou je terapeutická, skupinová psychoterapie je metodologickou
základnou sociáln" skupinové práce. Sociáln" práce nejen p#eb"rá mnoho z teo&
retick(ch v(chodisek, metod a technik psychologie a psychoterapie, ale zárove%
tyto obory obohacuje o své zku)enosti a zvlá)tnosti. Ne*erpat ze zdroj! skupi&
nové psychoterapie by bylo nejen krátkozraké, ale i neodpov'dné v!*i oboru
sociáln" práce, ale p#edev)"m v!*i klient!m.
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9.2 Skupinová psychoterapie
Skupinová psychoterapie je postup, kter( k lé*ebn(m ú*el!m pou$"vá skupi&
novou dynamiku, tj. vztahy a interakce mezi *leny skupiny (Kratochv"l, 1997).

Skupinová psychoterapie p#icház" na scénu ve chv"li, kdy je s *lov'kem
n'co v nepo#ádku. Objevuje se pot"$, kterou jedinec sám nedoká$e zvládnout.
Pravd'podobn' vyu$il r!zn(ch strategi", s nimi$ má zku)enost, $e v zát'$o&
v(ch situac"ch pomáhaj". Sna$" se z"skat zp't ztracenou stabilitu, vnit#n" klid
nebo sebejistotu a sebed!v'ru, které slábnou *i miz". D!vody negativn" zm'ny
mohou b(t evidentn" (partnersk( konflikt, progresivn" choroba), stejn' jako
nejasné a nerozpoznané, které je nutno identifikovat, aby se mohl doty*n(
jedinec zbavit úzkosti, strachu, deprese nebo podivn(ch somatick(ch obt"$".
P#"*ina pot"$" m!$e b(t maskovaná, nab"z" takové vysv'tlen", které je *lov'k
schopen a ochoten p#ijmout, ne$ je p#ipraven pohlédnout na skute*nost svého
$ivota bez zkreslen".

Pokud je vnit#n" konflikt vp#eden do sociáln"ho kontextu, pokud je *lov'k
lapen do s"t' bezradnosti a bezmoci ve vztahu nebo vztaz"ch, skupinová te&
rapie je tou nejvhodn'j)" cestou k sob' i k druh(m Údem. Jak uvád" Rieger
(1998), je skupinová psychoterapie indikována p#i #e)en" individuáln"ch pro&
blém! nebo poruch, u nich$ je spole*n' s Já&stv"m klienta zd!razn'no i jeho
My&stv". Pot"$ b(vá v tom, $e a*koli je *lov'k bytost" sociáln", v situaci psychic&
kého ohro$en", kdy nahlédne pot#ebu zm'ny, dá v't)inou p#ednost intimit'
vztahu v individuáln" psychoterapii p#ed skupinou. +asto se skupinové práci
p#"mo brán". Obvykl(m argumentem b(vá, $e p#ib"rat je)t' problémy druh(ch
ke sv(m vlastn"m je nad jeho s"ly; $e nem!$e #"kat osobn' d!le$ité intimn"
informace, proto$e by je n'kdo vynesl ven; $e pot#ebuje, aby se mu v'noval
odborn"k, ne aby mu do $ivota zasahovali laici (co$ b(vá vyjád#eno s r!znou
m"rou devalvace & nepou*en", nevzd'lan", n'jac"...). Je na odborn' erudovaném
pracovn"kovi, aby posoudil, je&li klient do skupinové psychoterapie opravdu in&
dikován, a pak se s n"m o dal)"m postupu domlouval. +lenstv" ve skupin'
je nutno vhodn(m zp!sobem nab"dnout, vysv'tlit a p#ipravit, prip. s klientem
pracovat individuáln' a zab(vat se jeho obavami a spolu s n"m hledat, co by pro
n'ho u*inilo skupinovou situaci p#ijatelnou a bezpe*nou. Pokud jsou pro #e)en"
klientova problému podstatné vztahy, pokud *lov'k pot#ebuje dostávat zp'tné
vazby o tom, jak p!sob" na ostatn", jak se bezd'*n' chová nebo *"m vyvolává
ur*ité reakce druh(ch, má skupinová práce )ir)" záb'r ne$ práce individuáln".
Nejde o pouh( sou*et potenciál! jednotliv(ch *len! skupiny, ale p#edev)"m
o skupinovou dynamiku, která je v(znamn(m terapeutick(m faktorem.

Skupinová dynamika
Sociáln" pracovn"ci se, stejn' jako jin" odborn"ci na skupinovou práci, p#i pláno&
ván" jakékoliv intervence neobejdou bez znalosti skupinové dynamiky. Skupi&
nové klima a procesy, které toto klima vyvolává, v(znamn' ovliv%uj" v(sledky
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práce skupiny. Stanou&li se skupiny kohezn"mi pozitivn"mi jednotkami, mo&
hou v(razn' ovliv%ovat své *leny. Uleh*uj" dosahován" c"l! a podporuj" rozvoj
vzájemn' uspokojiv(ch vztah!. Pokud nen" se skupinov(mi silami p#im'#en'
zacházeno, mohou vyústit v negativn" efekty, jako je tlak na p#ed*asná osobn"
odhalen" nebo potla*ován" názor! (Schopler, Galinski, 1995). Pro udr$en" „$i&
vota" skupiny jsou d!le$ité ur*ité skupinové *innosti iniciované bu- skupino&
v(m pracovn"kem, nebo samotn(mi *leny. Do této oblasti pat#" nap#. to, jak jsou
vztahy mezi *leny u$"vány k podpo#e a udr$en" skupiny. Jde o vyjad#ován" pé*e
a zájmu o druhé, p#ij"mán" nov(ch *len! nebo p#ekonávám nap't" humorem.
C"lové *innosti se soust#e-uj" na aktivity, které vedou k dosa$en" c"l!, jako je
vyjasn'n" individuáln"ch úkol! a spole*ného zam'#en", ale také z"skávám no&
v(ch dovednost" pot#ebn(ch na cest' k c"li. Dále se jedná o funkce hrani*n" nebo
hrani*n'&územn" (Schopler, Galinski, 1995), které souvisej" s v(vojem a udr$o&
ván"m vztah! skupiny i jednotlivc!, z nich$ se skupina skládá, s odpov"daj"c"mi
systémy a jedinci mimo skupinu. Takto se uskute*%uje propojenost s okol"m,
vytvá#en" podp!rn(ch vztah! i prom'%ován" sociáln"ch podm"nek. Skupinové
*innosti spojené s udr$ován"m skupiny, st#e$en"m jej" hranice a s dosahován"m
c"l! by m'li v nejvy))" mo$né m"#e vykonávat sami *lenové. Skupinová dyna&
mika je souhrnem norem a interakc", zahrnuje to, co prob"há uvnit# skupiny
i co p#icház" zven*". Do skupinové dynamiky jsou zahrnovány c"le a normy
skupiny, koheze a tenze, v!dcovstv", projekce minul(ch zku)enost" a vztah!
do aktuáln"ch interakc", tvorba podskupin, vztahy jedinc! a skupiny a v(voj
skupiny v *ase (Kratochv"l, 1979).

C"le skupinové práce
C"le skupinové terapie jsou formulovány r!zn(mi autory odli)n'. Matou)ek
(1986) je schematicky vystihuje t#emi slovy: náhled, katarze a trénink. Pokud
jich klient dosáhne, m'ly by b(t korigovány jeho minulé zku)enosti a m'lo by
doj"t k jejich p#etvo#en".

C"le si formuluje sama skupina podle svého zam'#en" a slo$en". M!$e j"t
o vzájemnou podporu, poskytován" informac", osobn" r!st, odstran'n" cho&
robn(ch symptom!, p#"pravu na návrat do b'$ného $ivota anebo, jak uvád"
Kratochv"l (1978), pochopen" vlastn"ch maladaptivn"ch vzorc! chován", které
je nezbytn(m krokem k jejich následné zm'n' ve smyslu adekvátn" sociáln"
adaptace.

Normy skupiny
Ka$dá skupina má své normy, co$ jsou obvykle nepsaná pravidla vyjad#uj"c",
co je z hlediska skupiny správné a $ádouc", a co naopak nen". Normy sku&
piny maj" vliv na postoje a chován" *len!. Dodr$ován" t'chto norem skupina
vy$aduje a své *leny k jejich respektován" tla*". Jedná se kup#"kladu o m"ru
otev#enosti a aktivity ve skupinovém d'n", ale také o pravidelnou ú*ast na
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skupin' a v*asné p#"chody. +len, kter( tato pravidla opakovan' poru)uje, se
dostává do role devianta. Deviant zpo*átku dostává od skupiny zna*nou dávku
zájmu a podpory, pokud v)ak nezareaguje zm'nou svého chován", dostává se
na okraj skupiny a m!$e b(t i vylou*en z jej"ho st#edu. P#"tomnost devianta
m!$e podpo#it skupinovou kohezi (Kratochv"l, 1978), skupina se proti n'mu
semkne, má v n'm spole*ného nep#"tele.

Koheze a tenze

Koheze je soudr$nost skupiny, pospolitost a vzájemnost, vytvá#" atmosféru
p#átelstv " a bezpe*". Znamená p#ita$livost pro *leny skupiny. Je to faktor sta&
bilizuj"c", bez n'ho$ by skupina nemohla nejen pracovat, ale vlastn' ani exis&
tovat. Naproti tomu tenze je faktorem dynamizuj"c"m, provokuj"c"m ke zm'n'
a nut"c"m *leny skupiny pracovat i na nesnadn(ch nebo nep#"jemn(ch úko&
lech. Dynamická rovnováha koheze a tenze je pro fungován" skupiny zásadn'
d!le$itá. P#em"ra koheze vede ke stagnaci v(voje skupiny, vede k nem"stné spo&
kojenosti a vytvá#" iluzi, $e nen" t#eba sna$it se o zm'nu. Skupina p#estává b(t
lé*ebnou jednotkou a p!sob" jen spole*ensky. Kdyby naopak v(razn' p#evá$ila
tenze, atmosféra ve skupin' by nedala prostor vzájemné d!v'#e a ohleduplnosti
a nar!stala by ostra$itost a agresivita, zanikl by prostor pro otev"rán" osobn'
d!le$it(ch témat. S"l"c" tenze vede *leny i ke snahám ze skupiny uniknout.

Role ve skupin&

Role p#ijaté ve skupin' jsou zrcadlem toho, jaké role doty*n( *len skupiny
obvykle hraje ve svém $ivot'. Zejména lidé s osobnostn" dispozic" k neurotick(m
poruchám maj" tendenci stereotypn' opakovat své role bez ohledu na jejich
p#im'#enost . Skupina si v)"má, jakou roli kdo ochotn' p#ij"má. M'la by pak
bezpe*n(m a nehodnot"c"m zp!sobem pomoci ka$dému jeho úlohu ve skupin'
rozpoznat a propojit s t"m, co ze svého $ivota zná. Jedn"m z úkol! skupinové
psychoterapie je roz)i#ován" repertoár! rol" jednotliv(ch klient!. Ne náhodou
se na scén' objevuje ob'., trpitel, *erná ovce, )a)ek nebo milá*ek, stejn' jako
obraz v!dce *i sv!dce, experta, kvaziterapeuta *i komentátora a mnoho dal)"ch
rozmanit(ch rol".

Nejznám'j)" popis rol" ve skupin' p#inesla morenovská sociometrie.
Jsou to dva v!dci, jeden uznávan( pro své schopnosti, rozumn( a spolehliv(,
druh( obl"ben( a spole*ensk( (hv'zda), a *erná ovce, *lov'k nezaj"mav(, málo
p#ita$liv( a nesympatick(. Schindler (in Kratochv"l, 1997) popsal *ty#i pra&
videln' se vyskytuj"c" role: alfa (v!dce), beta (expert), gama (pasivn" *len),
omega (okrajov( *len), k nim$ p#i#adil je)t' roli protivn"ka „P", symbolického
reprezentanta nep#átelské skupiny.
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Vytvá!ení podskupin
Podobn' jako p#ijaté role vypov"daj" mnoho o zdroji klientov(ch obt"$" i zp!&
soby, jak(mi uchopuje vztahovost ve skupin'. V ka$dé terapeutické skupin'
se objev" tendence vytvo#it podskupinu. Dva, t#i nebo v"ce *len! skupiny na
základ' vzájemné sympatie nebo spole*n(ch zájm! k sob' za*nou v"ce inkli&
novat, vzájemn' se ve skupin' podporuj", vyh(baj" se spole*né konfrontaci.
Pozornost v'novaná princip!m vztah!, na nich$ se podskupina utvo#ila, m!$e
p#isp't k hlub)"mu porozum'n" motivaci jednotliv(ch *len! i skupinové dyna&
miky. Pokud v)ak existence podskupiny vytvo#" podhoub" pro vznik spole*n(ch
tajemstv" a pokud vznikne koalice, v n"$ *lenové podskupiny odolávaj" tlak!m
skupiny, stává se podskupina antiterapeutickou silou. V nepo#ádku nen" vznik
podskupin, ale tajemstv" a neup#"mnost, které mohou vytvá#et.

Zvlá)tn"m p#"padem podskupin, nikoli vzácn(m, jsou tzv. erotické dvojice,
které vznikaj" na základ' erotické p#ita$livosti a maj" tendenci k sexuáln"mu
sbli$ován". M!$e vzniknout stejn' dob#e vztah reáln( jako p#enosov(, nerealis&
tick(. Rozbor takového vztahu na skupinovém sezen" je nezbytn( a nemá b(t
ani moralizován"m, ani trestem.

Je neoby*ejn' d!le$ité hledat motivy úniku do bezpe*n'j)"ho prost#ed" pod&
skupiny, které *asto spo*"vaj" v úzkosti, v pocitu ohro$en", nebo v setrva*ném
opakován" nau*en(ch zp!sob!, které se mo$ná n'kdy osv'd*ily. Akceptuj"c"
a podporuj"c" skupina se m!$e stát zásadn' d!le$it(m podn'tem k tomu, aby
nejist( jedinec z"skal zku)enost, $e bude respektován sám o sob'. 0e lze beze
strachu komunikovat s ostatn"mi bez berli*ek erotického nebo sourozeneckého
vztahu, bez ochrann(ch k#"del jakékoli podskupiny.

Pravidla +lenství ve skupin&
Pro kvalitn" práci skupiny je nutno vytvo#it bezpe*n( rámec, kter( poskytuj"
pravidla *lenstv". Nikdy nelze p#edpokládat, $e *lenové sami tato pravidla
pochop" a nastol". M'la by b(t prohovo#ena s celou skupinou d#"ve, ne$ je
zahájena *innost. N'která pravidla se stanou normami skupiny. Podle Riegra
(1998) lze pravidla shrnout do p'ti bod!.

1. Ml*enlivost a d!v'rnost
Zásadou, která by ve skupin' m'la b(t ct'na p#edev)"m, je dodr$ován"
d!v'rnosti. D!v'rná informace, která projde skupinou, by se za $ádn(ch
okolnost" nem'la dostat ven. D!v'rná informace je cokoli, co *len skupiny
o sob' sd'l", a. jde o jeho odli)nou sexuáln" identifikaci, mimoman$elsk(
vztah, co$ oboj" m!$e doty*n( jedinec stejn' dob#e tajit jako prezentovat,
ale to m!$e jen on sám. Skute*nost, která se m!$e ostatn"m jevit dokonce
jako neutráln" nebo nev(znamná, je rovn'$ d!v'rná, pokud byla sd'lena ve
skupin'. Co je #e*eno na skupinovém sezen", je tajné a sm" b(t odtajn'no
pouze autorem sd'len". Tento p#edpoklad je ov)em ideálem a nelze ru*it za
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ka$dého *lena skupiny, $e jej spln"; $e se t#eba po n'kolika letech n'kdo
nepod#ekne, $e XY p#ece tenkrát mluvil o... Proto nen" zcela odpov'dné
kandidát!m na *lenstv" ve skupin' slibovat, $e se nikdy nic nedostane ven.
Nen" nam"st' posilovat v klientech d'tskou oddanost a d!v'#ivost, která
by pozd'ji byla zklamána. Naopak je nutné apelovat na jejich odpov'dnost,
aby zásadu d!v'rnosti sami v$dy dodr$ovali, ale zárove% si byli v'domi
lidské slabosti a nedokonalosti. Otev#enost vzniklá bez fale)n(ch slib! je
cenn'j)" a dosp'lej)".

2. Otev#enost a up#!mnost
Bez otev#enosti a up#"mnosti nemá skupinová práce smysl. Nejde v)ak o to,
aby *lov'k otev"ral vzpom"nky a zku)enosti, které pova$uje za hluboce in&
timn", jejich$ sd'len"m by se c"til obna$en( a vydan( napospas ostatn"m.
Pokud se rozhodne mluvit o své t#inácté komnat', pak by to m'lo b(t proto,
$e c"t" bezpe*" a podporu ve skupin' a $e u$ nastal ten *as, kter( pot#eboval
k ud'lán" takového kroku. Up#"mnost je funkc" opravdovosti pocit!, prav&
divosti pro$"ván" tady a te-; spo*"vá v tom, $e ú*astn"k skupiny ze v)ech
sv(ch sil, na základ' sv(ch dostupn(ch mo$nost", bude v kontaktu se sebou
sam(m i s druh(mi. Podstatné je nezast"rat, vyjad#ovat své skute*né pocity,
nikoli p#edhodit skupin' fascinuj"c" informaci.

3. Právo #!ci „stop"
A tak *len skupiny m!$e ostatn"m sd'lit, $e se p#ibl"$il k tématu, které
je pro n'j citlivé nebo choulostivé, a $e nen" p#ipraven, nalad'n, ochoten
nebo schopen toto téma otev#"t a sd"let s ostatn"mi. Má plné právo "!ci
„stop". Respekt projeven( skupinou v takové chv"li nevede k rozm'ln'n"
skupinové práce, jak by se n'kdo mohl domn"vat, ale k pos"len" bezpe*nosti
skupiny a vyjád#en" úcty a respektu jednoho k druhému. A proto$e úcta
a respekt k druh(m i k sob' samému je n'co, co duch totality minul(ch
*as! u nás rozhodn' nep'stoval, máme v této oblasti co dohán't. Nejen
v celospole*enském m'#"tku, ale také v rodinách, kde se dosud dostává
málo úcty d'tem, a pak nen" kde ji brát pro dosp'lé vztahy. Skupina v tomto
sm'ru nab"z" prostor pro zm'nu.

4. Odpov'dnost k sob' i k druh&m
Ve skupin' se nelze obej"t bez základn"ch pravidel spole*enského sou$it".
P#edev)"m jde práv' o respekt k soukrom", intimit' a autonomii ka$dého
z *len! skupiny.

5. Dodr)ován! organiza%n!ch pravidel
Jde o pravidelnou docházku, dochvilnost, v*asnou omluvu ze záva$n(ch d!&
vod!, dodr$ován" skupinou dohodnut(ch úkol!, jako je t#eba psan" den"ku
nebo p#"prava pom!cek na arteterapii.

V&voj skupiny
V(voj skupiny je mnoha autory popsán jako uspo#ádan( postupn( proces,
p#esto se ukazuje, $e se m!$e v r!zn(ch bodech zastavovat nebo vracet do
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p#edchoz"ch stadi", n'kdy m!$e b(t n'které stadium v(voje dokonce p#esko&
*eno. V(voj je ovlivn'n mnoha faktory, t#eba t"m, jedná&li se o skupinu otev#e&
nou nebo uzav#enou, nebo je&li *lenstv" ve skupin' dobrovolné *i nedobrovolné.
Samoz#ejm' závis" na úrovni *len! skupiny, na zp!sobu veden" a na c"lech
a úkolech skupiny. Znalost v(voje skupiny je dobr(m vod"tkem pro porozu&
m'n" pot#ebám intervence.

Fáze v#voje uzav$ené skupiny
Pokud skupina pracuje se v)emi *leny od za*átku do konce své existence, pro&
cház" zákonit' ur*it(mi v(vojov(mi stadii. Yalom (1999) popisuje *ty#i etapy:

1. Orientace a závislost & skupina hledá svou strukturu a c"le, pro$"vá závis&
lost na terapeutovi a zab(vá se skupinov(mi hranicemi.

2. Konflikt, dominance a revolta & prob"haj" boje o dominanci, o postaven" ve
skupin' a o role.

3. Rozvoj soudr$nosti & nastává úsil" o harmonické vztahy a vzájemnou ná&
klonnost, n'kdy i za cenu toho, $e z!stanou nevy#*ené nejasnosti ve vzta&
z"ch. Kratochv"l (1997) naz(vá tuto etapu obdob"m v(voje koheze a koope&
race.

4. Zralá skupinová práce & po dosa$en" stability a pevné koheze skupina hlou&
b'ji propracovává svá témata. Tuto fázi ozna*uje Kratochv"l (1997) jako
c"lev'domou *innost.

Roz*len'n" na sedm etap v&voje uzav#ené ambulantn! skupiny nab"z" Rie&
ger (1998):

rozhodován",
orientace,
sdru$ován",
podléhán",
konfrontace,
objevován",
uvoln'n".

Interpersonální u+ení
Parataxická distorze, p#enos: Pro pochopen" skupinového terapeutického
procesu je mimo#ádn' d!le$ité Sullivanovo interpersonáln" pojet" (Drápela,
1997; Kratochv"l, 1978; Yalom, 1999). Pro jev zkresleného vn"mán" druh(ch
pou$il Sullivan pojem „parataxická distorze", co$ je p#ekroucen" obrazu o sou&
*asné realit' na základ' analogie z minulosti. D"l*" podobnost je pova$ována
za kauzáln" spojitost a vede k nesprávné generalizaci. Na základ' takové ne&
správné generalizace se jedinec chová k druhému *lov'ku nep#im'#en'.

P#"klade m nesprávné generalizace je následuj"c" typick( p#"klad: +len sku&
piny se chová odm"tav' a chladn' ke star)"mu spoluú*astn"ku skupiny, kter(
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je k n'mu p#átelsk( a vst#"cn(, n'*"m mu v)ak p#ipom"ná otce, s n"m$ $ije
v konfliktn"m vztahu.

Na základ' nesprávné generalizace jedinec také m!$e o*ekávat n'jaké cho&
ván" svého okol", ovlivn'n sv(m o*ekáván"m se pak chová tak, $e sklid" reakci,
kterou p#edpokládal, která je v)ak pouhou odezvou. Tento mechanismus cir&
kulárn" kauzality je naz(ván „sebenapl%uj"c" proroctv"" a ve skupinové terapii
má velk( v(znam. Pro takové p#ená)en" zku)enost" z jedné interpersonáln" si&
tuace do druhé se také u$"vá term"n p#enos, kter( má psychoanal(za obsazen(
jinak (Kratochv"l, 1978).

Korektivn! emo%n! zku(enost: Dal)"m pojmem zásadn' d!le$it(m pro teo&
rii skupinové terapie je „korektivn" emo*n" zku)enost", kter( popsal v rámci
v(kladu mechanismu psychoanalyti*ke lé*by Franz Alexander (Yalom, 1999).
Klient je vystaven emo*n"m podn't!m, které v minulosti nezvládl, za p#"zni&
v'j)"ch podm"nek. Korektivn" emo*n" zku)enost vylé*" traumatick( vliv mi&
nul(ch zá$itk!. Intelektuáln" náhled nesta*", mus" b(t doprovázen emo*n"m
pro$itkem a systematick(m testován"m reality. Skupina poskytuje dostatek
mo$nost" pro vytvá#en" korektivn" emo*n" zku)enosti, proto$e obsahuje mnoho
vlastn"ch konflikt! sahaj"c"ch hluboko do minulosti: rivality sourozenc!, soupe&
#en" o pozornost terapeut!/rodi*!, boj o dominanci a postavem, sexuáln" nap't",
parataxickou distorzi, sociáln" rozd"ly, rozd"ly ve vzd'lán" atd. Aby vyjád#en(
afekt mohl b(t prom'n'n do korektivn" emo*n" zku)enosti, mus" skupina b(t
naprosto bezpe*ná a podporuj"c" a jej" *lenové se mus" dostate*n' anga$ovat
a poskytovat si otev#enou zp'tnou vazbu (Yalom, 1999).

Sociáln" mikrosvet
Malá terapeutická skupina slou$" jako model spole*nosti (Kratochv"l, 1978).
Ve voln' strukturované interak*n" skupin' vzniká sociáln" mikrosvet (Yalom,
1999). Po uplynut" ur*ité doby se klienti za*nou projevovat tak, jak je pro n'
obvyklé. Zaujmou takov( mezilidsk( prostor, jak( jsou zvykl" m"t. S ostatn"mi
*leny skupiny za*nou jednat zp!sobem, jen$ jim je vlastn", kter(m jednaj"
s lidmi mimo skupinu. Nikdo tedy nemus" slo$it' popisovat, v *em spo*"vaj"
jeho komunika*n" nesnáze, proto$e je to prost' vid't. Pro *lov'ka je n'kdy
bolestné opustit v kontextu skupiny svou verzi v(kladu reality a p#ijmout to,
co v't)inou vid" ka$d(, jen ne ten, o koho se jedná.

Interak*n" styl ka$dého ú*astn"ka skupiny se zákonit' projev" bez ohledu
na sm'r, jeho$ je terapeut zastáncem. Objev" se jasná skute*nost, kterou lze
pojmenovat jak(mkoli terapeutick(m jazykem a s n"$ jde pracovat v r!zn(ch
rámc"ch. N'která porucha za*ne b(t z#ejmá na prvn"m sezen", n'která se vy&
jevuje velmi pozvolna a v nez#eteln(ch konturách. Skupinov" terapeuti b'hem
sv(ch v(cvik! rozv"jej" schopnost rozpoznávat maladaptivn" interpersonáln"
chován" v sociáln"m mikrosvete skupiny a tuto schopnost vyu$"vaj" v terapeu&
tické praxi.
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Technika nominálni skupiny

P!ísloví oblíbené mezi profesionály pracujícími se skupinami %„skupina má v(dycky
pravdu" % vyjad!uje fakt, (e skupinové !e"ení problému b$vá lep"í ne( !e"ení in%
dividuální. Skupina má toti( schopnost vid&t problém mnohostrann&, je schopná
zva(ovat r#zné p!ístupy a r#zná !e"ení i jejich mo(né následky. Skupina doká(e
motivovat jednotlivce k vysokém nasazení p!i hledání !e"ení, umí i korigovat ex%
trémní nebo neuskute+nitelné nápady % jednodu"e !e"eno umí násobit schopnosti
a dovednosti sv$ch +len#.
)e"ení problém# ve skupinách v"ak má i úskalí. Jedno z nich nazval v sedm%
desát$ch letech 20. století I.Janis „skupinov$m uva(ováním" (groupthink). Skupina
má tendenci hlídat svou soudr(nost, loajalitu sv$ch +len#, závaznost sv$ch tradic,
platnost sv$ch norem; skupina se jen t&(ko brání sklonu vytvá!et jak$si mikrosvet
opevn&n$ proti sv&tu vn&j"ímu, ve kterém se pak roz"i!ují p!edsudky (zejména ty,
které p!ipisují v&t"í hodnotu +len#m vlastní skupiny ne( +len#m jin$ch skupin, i ty,
podle nich( si „vlastn& my v"ichni myslíme toté(") a kde jsou kritické +i nesouhlasné
názory potla+ovány. Skupina tak m#(e ztratit schopnost kritického pohledu sama na
sebe i citlivost k odli"n$m pot!ebám sv$ch +len#.
Technika nominální skupiny navr(ená Delbecquem a Van de V&nem (in Zastrow,
1995) +elí popsanému riziku tím, (e nutí +leny skupiny pracovat na problému sice
spole+n&, ale v po+áte+ní fázi bez slovní komunikace. Hodí se nap!íklad p!i p!edb&(%
ném hodnocení nov& zavád&né sociální slu(by jejími u(ivateli. Konkrétn& je mo(né ji
pou(ít v domov& d#chodc# pro posouzení zám&ru zavést aktiviza+ní programy, v ko%
munitním centru pro mláde( pro posouzení zám&ru zorganizovat v lét& dlouhodob$
pobyt v p!írod&, v psychiatrickém za!ízení k získání názoru na re(im náv"t&v apod.
Techniku je mo(né u(ít i p!i posouzení program# ji( b&(ících nebo k podrobné
exploraci problém#, které klienty vedou ke kontaktování sociální slu(by.
Postupuje se v následujících krocích:

1. Celé velké skupin& je vysv&tlen ú+el setkání a je zd#razn&no, (e ka(dé jed%
notlivé mín&ní má v$znam. (Skupina by m&la b$t slo(ena tak, aby p!ípadn&
dob!e reprezentovala i nep!ítomné osoby se stejn$m problémem +i pot!ebou.)
Maximální po+et ú+astník# setkání je 100.

2. Ú+astníci jsou náhodn& rozd&leni do mal$ch skupin o 5 a( 8 +lenech. Tyto malé
skupiny se posadí ka(dá ke zvlá"tnímu kulatému stolu.

3. Ka(d$ ú+astník setkání dostává papír a na n&m formulovanou otázku, na kterou
má odpov&d&t, nap!íklad: Domníváte se, (e ú!ad práce pro vás ve va"í situaci
d&lá v"echno, co by d&lat mohl?

4. Ú+astníci b&hem následujících 15%20 minut písemn& odpovídají na zadání a ne%
sm&jí p!itom spolu mluvit.

5. Jeden z +len# malé skupiny pak postupn& shroma(/uje mín&ní +len# této sku%
piny, a to tak, (e ka(d$ +len malé skupiny v(dy p!e+te jeden ze sv$ch bod#
k tématu. Body jsou postupn& zapisovány na velk$ papír nebo na tabuli. Dokud
nejsou v"echny body vy+erpány, není dovoleno o nich diskutovat.

pokra!ování
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pokra!ování

6. Pak jsou seznamy mín&ní vyv&"eny a diskutovány % bu/ nejd!íve v malé sku%
pin&, nebo se v"emi ú+astníky setkání. Diskuse by m&la b$t krátká a m&la by
b$t zam&!ena na to, aby obsah v"ech mín&ní byl jednozna+n$ a jasn$.

7. Kdy( se ú+astníci seznámí se v"emi názory, dostanou malé karty a na n& mají
zaznamenat, kter$ch p&t názor# ze v"ech prezentovan$ch pova(ují za nejd#le%
(it&j"í.

8. Údaje z karet jsou spo+teny a ve form& tabulky p!edstaveny v"em shromá(%
d&n$m. Nejfrekventovan&j"í názory se pova(ují za dobrou reprezentaci mín&ní
celé skupiny.

9.3 Hnutí svépomocn)ch a podp*rn)ch skupin
Hnut" svépomocn(ch a podp!rn(ch skupin, které se rozv"j" od sedmdesát(ch
let 20. stolet", spolu s nar!staj"c" pot#ebou mezioborové spolupráce v terapeu&
tick(ch t(mech, ak*n"ch iniciativách a organizac"ch, roz)"#ilo pojet" role so&
ciáln"ho pracovn"ka ve skupin' (Ephross a Vasil, in Schopler, Galinski, 1995).
Sociáln" pracovn"ci jsou *asto oslovováni, aby )kolili dobrovoln"ky nebo pa&
raprofesionály, kte#" skupiny organizuj". Rovn'$ poskytuj" konzultace svépo&
mocn(m skupinám, nebo zastávaj" kl"*ové pozice ve skupinách mezioborov(ch.
Pot#ebu podpory svépomocn(ch skupin a vyu$it" mezioborové podstaty skupi&
nové praxe ozna*uje Heap (in Schopler, Galinski, 1995) jako kritickou v(zvu
pro budoucnost skupinové praxe v mezinárodn"m m'#"tku.

Svépomocné skupiny plynule propojuj" p#irozené a um'le sestavené sku&
piny, proto$e je vytvá#ej" klienti sami. Jejich historie za*ala v roce 1935, kdy
byla zalo$ena dosud nejv't)" svépomocná skupina na sv't', hnut" Anonymn"ch
alkoholik!. Pozd'ji, v roce 1970, vyrostly nové v'tve tohoto hnut". Jednak Al&
&Anon, skupiny pro lidi bl"zce spojené s alkoholiky, jednak Alateen, skupiny
d't" alkoholov' závisl(ch rodi*!. Proslulá je i organizace Recovery Inc., pomá&
haj"c" lidem trp"c"m psychick(mi problémy, která pracuje u$ v"ce ne$ p!l stolet".
Za zm"nku stoj" rovn'$ Anonymn" hrá*i, Anonymn" jedl"ci *i Anonymn" funda&
mentalisté (lidé, kte#" se cht'j" zbavit rigidn"ho lp'n" na principech a zákonech
v"ry, které je *in" netolerantn"mi). Svépomocné skupiny p#edstavuj" nejv(raz&
n'ji rostouc" formu pomoci ve sv't'. Pot#eba *lov'ka „n'kam pat#it" nar!stá
spolu s p#ekotn(m nástupem mnoha spole*ensk(ch zm'n. Stále v"ce lid" se
ocitá v izolaci t"m, $e se p#est'huj" do m'sta, kde nemaj" rodiny ani p#átele
a anonymita velk(ch m'st nav"c zesiluje pocity osamocen" a odcizen". Své&
pomocné skupiny z"ejm% nahrazuj" n'kdej)" tradi*n" komunitn" uspo#ádán",
zvlá)t' venkovská (Hartl, 1993).
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Svépomocné skupiny p#edstavuj" „pozitivn" sociáln" fenomén poukazuj"c"
k emancipaci *lov'ka i k prom'n' chápán" vztahu odborn"k&laik" (Vymetal,
1992). +lenstv" ve svépomocné skupin' nen" stigmatizuj"c", co$ bohu$el nem!&
$eme tvrdit o *lenstv" v jakékoli skupin' jiné. Je zalo$eno na demokratick(ch
principech. To, $e *lov'k nejen pomoc p#ij"má, ale sou*asn' poskytuje, ho zba&
vuje pocit! bezmoci a závislosti. Kdo je schopen pomoci druhému, pom!$e
i sob'. Toto zji)t'n" je zdrojem nad'je pro *leny svépomocn(ch skupin a zá&
rove% je zplnomoc%uje ke zvládnut" obt"$né $ivotn" situace nebo nep#"zniv(ch
$ivotn"ch podm"nek. Svépomocné skupiny p#ekonávaj" asymetrii vztahu, kter(
vzniká mezi profesionáln"m poskytovatelem pomoci a klientem. Lidé, kte#" jsou
spojeni zku)enost" s ur*it(m problémem, si navzájem nemusej" vysv'tlovat, co
tento problém obná)" a jaké konsekvence z n'ho plynou. Nav"c je fungován"
svépomocn(ch skupin finan*n' nenáro*né, a tak se *asto s vynalo$en"m mini&
máln"ch prost#edk! dostane podpory a pomoci neuv'#itelnému mno$stv" lid".

Podle G. Caplana (in Hartl, 1993) m!$e b(t svépomocná skupina porovnána
s modelem ideáln" rodiny, kde mlad)" *lenové maj" vzory ve star)"ch, star)" dále
p#edávaj" zku)enosti mlad)"m (nov'j)"m *len!m), v)ichni ú*astn"ci sd"lej" své
problémy, poskytuj" si rady a návody a pomáhaj" z"skávat extern" zdroje pomoci.
Spole*n' pro$"vaj" i radostné chv"le, oslavuj" spolu narozeniny nebo úsp')né
$ivotn" zm'ny. Vytvá#" se spole*ná $ivotn" filozofie, jsou poskytovány zp'tné
vazby, které pomáhaj" jedinci orientovat se v jeho $ivotn" situaci. A p#edev)"m,
selhán" nen" d!vodem k exkomunikaci. Naopak, bez ohledu na neúsp'ch z!&
stává *len ve své skupin' doma a je povzbuzován a chválen za ochotu zkou)et
obstát znovu.

Dosud nen" p#esn' definováno, co svépomocná skupina je, ani zat"m nejsou
jasn' pochopeny ty jej" s"ly, které jsou zdrojem zm'n. P#esto jsou svépomocné
skupiny ú*innou pomoc" a dostupnou mo$nost", jak se zbavit bezmoci a p#etvá&
#et sv"zelnou situaci, adaptovat se na zm'nu podm"nek, nebo naopak zm'nit
svou situaci.

9.4 Vliv technického rozvoje na skupiny
V(znamn(m faktorem pro rozvoj skupinové práce je i technick( rozvoj. Audiovi&
zuáln"ho vybaven" se vyu$"vá p#i )kolen" a vzd'lávám, p#i plánován" skupiny,
p#i jej"m hodnocen", p#i supervizi skupinové práce. Telefonické konferen*n"
linky spojuj" jednotlivce se spole*n(mi zájmy, aby tyto zájmy mohli sd"let a aby
vytvá#eli podp!rné vztahy. Po*"ta*ové s"t' vytvá#ej" skupiny, které mohou rea&
govat na individuáln" pot#eby a sou*asn' se zam'#ovat na spole*enské pro&
blémy v kteroukoli denn" nebo no*n" hodinu. Nav"c vznikaj" tzv. podp!rné sy&
stémy skupin, po*"ta*ové propojen", které usnad%uje rozhodován" lokáln"ch
skupin a geograficky separovan(ch *len!. Tyto technické novinky dramaticky
m'n" charakter skupinové interakce, která dosud byla zalo$ena na p#edpo&
kladu osobn" komunikace (Schopler, Galinski, 1995).
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Skupiny byly vytvá#eny, aby slou$ily r!zn(m osobn"m i spole*ensk(m po$a&
davk!m. Jak se tyto po$adavky m'nily, objevily se i nové formy praxe. Vzhle&
dem k tomu, $e skupiny poskytuj" kontext k práci a sou*asn' jsou zdrojem s"ly,
kterou by jedinec sám nemohl vyvinout, staly se skupinové p#"stupy zákla&
dem sociáln" práce. Maj" v sob' ohromn( potenciál k dosahován" c"l! osobn"ch
i spole*ensk(ch. Zb(vá jen dodat, $e sociáln" práce u nás má ve skupinovém
p#"stup u velké rezervy, ale objevuj" se stále nov" lidé, kte#" tvo#iv', vtipn', s ci&
tem a s origináln"mi nápady rozv"jej" sociáln" práci se skupinou. Nepochybuji
o tom, $e tento trend bude pokra*ovat a $e bude v oblasti sociáln" práce stále
v"ce *erpáno ze skupinov(ch zdroj!.
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Kapitola 10

Streetwork

Zdena Bedná"ová

10.1 Pojem streetwork
Slovo streetwork je p#evzaté z angli*tiny a v p#esném p#ekladu znamená práci
na ulici. Nejedná se o jak(koli typ pouli*n" práce, n(br$ o p#esn' vymezenou
metodu sociáln" práce, kterou vykonávaj" specificky orientovan" sociáln" pra&
covn"ci.

Paradoxem je, $e tento term"n má v angli*tin' jin( v(znam a pro ozna*en"
sociáln" práce na ulici se v anglickém jazyce nepou$"vá. Mezinárodn" termino&
logie u$"vaná v této oblasti nen" jednotná. Pro anglicky mluv"c" zem' je pro
ozna*en" sociáln" práce na ulici typick( název youth work vycházej"c" p#ede&
v)"m z dané c"lové skupiny, dále detached work nebo field work, jejich$ p!vod
sleduje m"sto nebo zp!sob v(konu této metody. V n'meck( mluv"c"ch oblastech
je zaveden v(raz Streetwork, dále se u$"vá n'meck( opis Strassensozialarbeit,
Strassenarbeit, prip. mobile Jugendarbeit, aufschende Jugendarbeit a dal)".

V +eské republice se lze nej*ast'ji setkat s pojmem streetwork, od kterého
je odvozeno i nehezky zn'j"c" ozna*en" tohoto typu pracovn"ka, tj. streetworker.
Dále se u$"vá *esk( ekvivalent, tj. sociáln" práce na ulici, prip. název kontaktn"
nebo terénn" práce.

Definujeme&li streetwork, m"n"me specifickou vyhledávac", mobiln" terénn"
sociáln" práci, která zahrnuje aktuáln" n"zkoprahovou nab"dku sociáln" po&
moci u$ivatel!m drog a osobám, zpravidla mlad)"ho v'ku, $ij"c"m rizikov(m
zp!sobem $ivota, u nich$ je p#edpoklad, $e sociáln" pomoc pot#ebuj" a dosud ne&
jsou v kontaktu s p#"slu)nou instituc". Tyto osoby (klienti) jsou kontaktovány
ve svém p#irozeném prost#ed", tzn. v m"stech a v dob', kde a kdy se nejv"ce
vyskytuj".
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Sociáln" práce na ulici neozna*uje pouze *innost vykonávanou sociáln"mi
pracovn"ky v(hradn' na skute*né ulici v p#esném v(znamu tohoto slova. Ulice
v tomto p#"pad' symbolizuje jakékoli neinstitucionalizované prost#ed", a. ji$
zast#e)ené, nebo otev#ené. Jedná se nap#. o h#i)t' a otev#ené plochy mezi domy,
parky, podchody, pr!chody, nádra$", p')" zóny, gará$e, sklepy, rockové kluby,
restaurace, diskotéky, bary, herny, opu)t'né domy, squatty, zabydlené kanály,
fotbalové stadiony apod.

A. Elich (1993) charakterizuje streetwork jako nav)t'vuj"c" sociáln" práci,
která ne*eká, a$ se na ni kdokoliv obrát" s problémem, ale která se sama nab"z"
v m"stech vznikaj"c"ch sociáln"ch konflikt!.

Vyhledávac" funkce streetworku, která je prvn"m krokem aktivn"ho p#"&
stupu ke klient!m, spo*"vá v monitoringu, depistá$i a kontaktován" *len! c"&
lové skupiny. Sociáln" pracovn"ci se u*" rozum't dynamice prost#ed", pochopit
subkulturáln" zvlá)tnosti a p#izp!sobit se proces!m $ivota ve specifickém sv't'
dané c"lové skupiny. V(znam vyhledávac" funkce vyzdvihuje KGref (1995),
kter( ozna*uje streetwork jako kontaktn" formu ve smyslu vyhledávac" práce,
jako metodick( zp!sob jednán" mezi r!zn(mi oblastmi praxe práce s mláde$".

Doprovodná funkce spo*"vá v pomoci, podpo#e a asistenci p#i zvládán" ob&
t"$n(ch úsek! $ivota, resp. doprovázen" krizov(m obdob"m, p#i*em$ sociáln"
pracovn"k mus" klienty pln' akceptovat. Nejedná se tedy o napom"nám, mo&
ralizován" a aplikován" jin(ch autoritativn"ch metod, n(br$ o nedirektivn" so&
ciáln" práci. Podle W. St!rzbechera mus" tato akceptuj"c" práce s mláde$" p#i&
stoupit v kritick(ch situac"ch na podm"nky a pravidla hry mláde$e t(kaj"c" se
partnerstv".

Mobilita práce sleduje konkrétn" zájmy a pot#eby c"lové skupiny. V závislosti
na do*asné *i trvalé zm'n' *asoprostoru této skupiny m'n" i sociáln" pracov&
n"k m"sto svého p!soben". Mobilita spo*"vá ve schopnosti pru$n' reagovat na
vzniklou situaci a v p#ipravenosti p#em"stit své p!sobi)t' do aktuáln"ho sociál&
n"ho prost#ed" dané skupiny. P#esuny c"lov(ch skupin jsou ovlivn'ny r!zn(mi
faktory, nap#. ro*n"m obdob"m (v lét' se c"lové skupiny scházej" v otev#en(ch
prostorách, v zim' vyhledávaj" sp")e zast#e)ená m"sta), denn" dobou (p#esuny
jsou *asté i v pr!b'hu dne, jinde se scházej" p#es den, jinde ve*er a v noci), dny
v t(dnu, kulturn"mi nebo sportovn"mi akcemi (p#esun za rockov(m koncertem
nebo fotbalov(m utkán"m) apod.

Pojem n"zkoprahov( v tomto smyslu ozna*uje mo$nost poskytnout klientovi
pomoc anonymn', bez nutnosti jeho identifikace a ov'#en" toto$nosti. Stree&
twork je zalo$en p#edev)"m na d!v'#e, která by p#i zji).ován" toto$nosti klienta
sociáln"m pracovn"kem byla naru)ena.

10.2 Historie streetworku
Z historie jsou známy aktivity n'kter(ch kn'$", které jsou zalo$eny na obdob&
ném principu jako streetwork. Mnoz" z nich v rámci své past(#ské a pastora*n"
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*innosti nav)t'vovali chudinské *tvrt' a vyhledávali nejubo$ej)" lidi, aby jim
byli nabl"zku jako duchovn", ale i hmotná opora. Za v)echny zde m!$e b(t
uveden nap#. Don Giovani Bosco nebo Jan Mil"* z Krom'#"$e, kter( se ji$ ve
14. stolet" v'noval vychovatelské a osv'tové práci mezi mláde$" a nev'stkami,
pro n'$ zalo$il v roce 1372 tzv. vzornou obec pro padlé d"vky.

O streetworku se v)ak za*alo hovo#it teprve ve 20. stolet". W. Stúrzbecher
(1994) uvád", $e pojem streetwork vnikl na p#elomu 19. a 20. stolet" v USA.
W. Specht (1997) po*átek forem ambulantn" nebo mobiln" práce s delikvent&
n"mi skupinami (gangy) mláde$e nalézá v programech v USA z poloviny dva&
cát(ch let 20. stolet". O vzniku streetworku jako o reakci na selhán" tradi*n"ch
p#"stup ! sociáln" práce, ke kterému do)lo v souvislosti s rychle se )"#"c"m so&
ciáln"m úpadkem cel(ch *tvrt" velk(ch americk(ch m'st a následn(m vznikem
gang! mladistv(ch, se zmi%uje také A. Elich (1993).

Hledán" nov(ch ú*inn(ch metod pomáhaj"c"ch p#i #e)en" uveden(ch sociál&
n"ch problém! prinútilo sociáln" pracovn"ky radikáln"m zp!sobem zm'nit zp!&
sob práce a vydat se za sv(mi klienty do jejich sociáln"ho prost#ed" — na ulici.

V pr!b'hu )edesát(ch a sedmdesát(ch let 20. stolet" se roz)"ril streetwork
tém'# do v)ech zem" západn" Evropy. Známy jsou projekty ze /v(carska, kde je
tato metoda orientována p#edev)"m na drogov' závislé, dále ze SRN, Nizozem&
ska, skandinávsk(ch zem", Rakouska, Francie, Velké Británie a dal)"ch stát!.
Na mezinárodn" úrovni byla zalo$ena odborná spole*nost pro mobiln" práci
s mláde$", tzv. ISMO & International Society for Mobile Youth Work se s"dlem
ve /v(carsku. Jak uvád" W. Specht v materiálech ISMO (1997), mezi d!le$ité
aktivity této odborné spole*nosti pat#" mj. po#ádán" mezinárodn"ch sympozi"
zam'#en(ch na sociáln" práci na ulici.

Hranice zem" b(valého socialistického bloku byly a$ do roku 1989 pevn' uza&
v#eny a pronikán" nov(ch my)lenek ze Západu nejen do oboru sociáln" práce, ale
i do v)ech dal)"ch odv'tv" bylo tak#ka nemo$né. Z tohoto d!vodu se streetwork
do st#edn" a v(chodn" Evropy za*al roz)i#ovat a$ po pádu totalitn"ch vlád v jed&
notliv(ch státech. K rychlému roz)"#en" této metody do)lo v b(valé N'mecké
demokratické republice, která po sjednocen" p#evzala model streetworku ze
star(ch spolkov(ch zem", kde m'l v té dob' v"ce ne$ p'tadvacetiletou tradici.
Postupn' se streetwork dále roz)"ril nejen do +eské republiky, ale i Ma-arska,
Bulharska, Rumunska a n'kter(ch stát! b(valého Sov'tského svazu.

10.3 Zavedení streetworku v (eské republice
+eská republika se po roce 1989 nacházela ve slo$ité situaci. V d!sledku zm'n
politick(ch, ekonomick(ch a sociáln"ch podm"nek do)lo i k p#em'n' hodnotové
orientace spole*nosti. Mnoz" lidé se neum'li (nebo necht'li) v nov(ch podm"n&
kách orientovat. Sociáln" problémy se prohlubovaly, vzrostla kriminalita a ve
spole*nosti se roz)"#ily dal)" znepokojuj"c" jevy, které postihovaly p#edev)"m
mladou generaci. Sn"$il se v'k pachatel! trestné *innosti a zv()ila se jejich
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brutalita, prostituce se roz)"#ila i do skupin d't" )kolou povinn(ch, zv()il se
po*et drogov' závisl(ch mladistv(ch atd.

Vzhledem k t'mto skute*nostem hledala +eská republika nové metody #e&
)en", které by oslovily zejména ty osoby, které z d!vodu svého zp!sobu $ivota
vykazuj" ur*itá rizika, a to jak sociáln", tak i zdravotn" (zv()ená mo$nost ná&
kazy virem HIV, hepatit"dou, pohlavn"mi chorobami apod.).

P#i koncipován" nov(ch metod sociáln" práce se vycházelo ze skute*nosti,
$e lep)" (a levn'j)") je ne$ádouc"m jev!m p#edcházet ne$ následn' napravovat
)kody. V(znam sociáln" prevence zd!raz%uje O. Osman*"k (1992) tvrzen"m, $e
i nejmodern'j)" v'zen" z!stává pouze nejdra$)" )kolou zlo*inu.

Koncepce sociáln" práce s osobami $ij"c"mi rizikov(m zp!sobem $ivota se na
po*átku devadesát(ch let 20. stolet" obrátila k preventivn"m aktivitám. V té
dob' do)lo k v(razné systémové zm'n', kterou p#edstavovalo koncipován" no&
vého typu specializovaného sociáln"ho pracovn"ka, tzv. sociáln"ho asistenta,
jeho$ hlavn" metodou práce je streetwork.

Poprvé byly streetwork a funkce sociáln"ho asistenta u nás popsány ve vlád&
n"m materiálu Program sociáln! prevence v roce 1993. Na základ' uvedeného
materiálu, resp. p#"slu)ného usnesen" vlády, byla tato funkce zavedena v +R
na n'kter(ch okresn"ch ú#adech. Obrazn' #e*eno )lo o p#enesen" sociáln" práce
z kancelá#" na ulici, kde je bl"$ k lidem.

Sociáln! asistent je specializovan( pracovn"k okresn"ch (obvodn"ch, magis&
trátn"ch, prip. m'stsk(ch) ú#ad!, kter( pracuje s c"lov(mi skupinami v jejich
prostoru. C"lovou skupinou se v tomto p#"pad' rozum" d'ti star)"ho )koln"ho
v'ku a mladistv" $ij"c" rizikov(m zp!sobem $ivota. V souvislosti se vznikem
vy))"ch územn' správn"ch celk! lze p#edpokládat p#enesen" této funkce v(&
hradn' na úrove% obce.

Streetwork reprezentovan( funkc" sociáln"ho asistenta je sou*ást" systému
sociáln"ho zabezpe*en" v +R a je jedn"m z *lánk! prevence sociáln'&patologic&
k(ch jev!.

Paraleln' se vznikem funkce sociáln"ho asistenta se streetwork za*al roz&
v"jet také v za#"zen"ch provozovan(ch nestátn"mi organizacemi (ob*ansk(mi
sdru$en"mi, charitativn"mi organizacemi, obecn' prosp')n(mi spole*nostmi),
zprvu v oblasti práce s drogov' závisl(mi. Streetwork v nestátn"ch organiza&
c"ch vycház" z koncepce daného subjektu a jeho orientace na c"lovou skupinu.
Krom' lid" drogov' závisl(ch se nestátn" organizace zam'#uj" také na sociáln"
práci s prostitutkami, homoprostituty, mláde$" $ij"c" rizikov(m zp!sobem, bez&
domovci apod.

Streetwork je v +eské republice etablován jak na úrovni státn" správy
(funkce sociáln"ho asistenta), tak i samosprávy a nestátn"ch organizac". V)ech&
ny uvedené úrovn' streetworku se komplementárn' dopl%uj" a v systému so&
ciáln" prevence maj" nezastupitelné postaven".

V roce 1997 byla v +eské republice zalo$ena profesn" organizace +eská aso&
ciace streetwork (+AS) sdru$uj"c" odborn"ky z praxe i teorie dané oblasti. Tato
organizace tvo#" platformu pro odborn( dialog na v)ech úrovn"ch streetworku
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a napomáhá roz)i#ován" a zvy)ován" kvality sociáln" práce na ulici. Sou*ást"
jej" *innosti je zprost#edkován" v(m'ny zku)enost" a odborn(ch informac", or&
ganizace profesn"ch setkán" (konferenc", seminá#!, v(cvik! apod.) a podpora
vzd'láván" a supervize v oblasti streetworku.

10.4 C!lové skupiny streetworku
W. St!rzbecher (1994) uvád", $e práce na ulici se zab(vá skupinami na okraji
spole*nosti, jejich$ po*et v posledn"ch letech vzr!stá. P#esto b(vaj" tyto okra&
jové skupiny mimo zorn( úhel ve#ejnosti a po)kozen" jejich *len! je málokdy
registrováno. V lep)"m p#"pad' jsou jednotlivé osudy sledovány médii, n'kdy
jen jako atraktivn" téma.

/treetwork nem!$e oslovit v)echny osoby v ur*ité vymezené lokalit'. Zam'&
#uje se p#edev)"m na osoby $ij"c" rizikov(m zp!sobem $ivota, které stoj" mimo
dosah standardn" s"t' sociáln"ch slu$eb. +asto jde o mladistvé, kte#" se jev" v!*i
obvyklé sociáln" práci rezistentn', sabotuj" ji, odm"taj", vyma%uj" se z n". Ani
nejlep)" institucionáln" za#"zen" zpravidla neodpov"dá pot#ebám t'chto lid",
kte#" se tak vylu*uj" z okruhu adresát! jakékoli sociáln" pomoci, nebo. jsou
b'$n(mi metodami neosloviteln".

Podle K. Grefa (1995) jsou projekty streetworku vyu$"vány ve v)ech p#"pa&
dech, kdy maj" mladistv" problémy s ve#ejnost" a v)echny jiné nab"dky pomoci
nebo mo$nosti sankc" na n' nedosáhly.

V obecné rovin' se )treetwork zpravidla orientuje na specifické skupiny,
které lze rozd'lit podle ur*it(ch znak! charakterizuj"c"ch jejich $ivotn" styl.
Mezi tyto skupiny pat#" p#edev)"m:

• d'ti a mladistv" tráv"c" voln( *as na ulici, tzv. d'ti s kl"*em na krku;
• skupiny jednostrann' specificky orientované mláde$e (skinheads, punková
mláde$, mladistv" $ij"c" ve squattech, mláde$ vyznávaj"c" graffiti apod.);
• prostitutky a homoprostituti;
• lidé závisl" na návykov(ch látkách, patologi*t" hrá*i;
• bezdomovci;
• sportovn" (zejména fotbalov") fanou)ci (hooligans, v +R znám" pod názvem
vlajkono)i).
+lenstv" v t'chto skupinách je zpravidla dobrovolné, m!$e v)ak b(t vynucené
sociáln" situac" (bezdomovci) nebo specifickou formou nátlaku, jakou je nap#.
tlak sociáln"ho prost#ed", vrstevnické skupiny, teror siln'j)"ho.

D!le$itou roli hraje zp!sob tráven" volného *asu skupiny, zejména jedná&li
se o aktivity, které vedou ke konfliktu s okol"m (nap#. nadm'rné pit" alkoholu
spojené s hlu*nou zábavou, obt'$ován" procházej"c"ch lid", vandalismus) nebo
k trestné *innosti. Se zp!sobem tráven" volného *asu souvis" také specifick( $i&
votn" styl n'kter(ch subkultur jako jsou skupiny squatter!, skinheads, graffiti,
punk apod.
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Z hlediska geneze jde o skupiny náhradn", v nich$ jej" *lenové hledaj" hod&
noty, které postrádaj" v rodin', nap#. citové vazby, ocen'n", uznán", p#ijet", pod&
poru. 0ivot ve skupin' jim nahrazuje chyb'j"c" vztahy.

V(b'r c"lové skupiny pro streetwork zpravidla vycház" z následuj"c"ch kri&
térii:
• konkrétn" problém, konflikt se spole*nost";
• objednávka spole*nosti, která je p#edlo$ena v't)inou ve form' konkrétn"
zakázky od nad#"zeného pracovn"ka (úkolu zadaného zam'stnavatelem);
• zp!sob tráven" volného *asu a specifick( $ivotn" styl dané c"lové skupiny;
• typ p#"slu)né lokality;
• prip. v'k nebo pohlav" *len! c"lové skupiny.

10.5 Formy práce a typy #innosti
+innost vykonávaná v rámci streetworku se analogicky s obecnou pedagogikou
dá *lenit na t#i formy: práci p#"mou, nep#"mou a p#esahuj"c".

P#!má práce zahrnuje v)echny typy *innost" vykonávané v interakci s jed&
notliv(mi klienty nebo c"lov(mi skupinami. Jej" sou*ást" je monitoring, de&
pistá$, kontaktován", indiv"duami práce a skupinová práce. Sou*ást" indivi&
duáln" a skupinové práce je sociáln" intervence, v*etn' aktuáln" krizové in&
tervence, speciáln" sociáln" poradenstv", socioterapie, harm reduction neboli
sni$ován" rizik zdravotn"ch a sociáln"ch, sociáln" v(cvik, r!zné formy práce
vycházej"c" ze zá$itkové pedagogiky.

Nep#!má práce obsahuje typy *innost" nutné pro práci s c"lov(mi sku&
pinami, jako je vypracován" koncepce a projekt!, nezbytná administrativa,
jednán" s institucemi, prezentace a medializace práce na ve#ejnosti.

Práce p#esahuj!c! neboli sm")ená v sob' nese prvky z obou p#edcháze&
j"c"ch forem. Prost#ednictv"m nep#"mé práce napomáhá #e)it konkrétn" pro&
blémy sociáln"ho pracovn"ka souvisej"c" s p#"mou prac" s c"lov(mi skupinami.
Tato forma obsahuje metodické veden", profesn" vzd'láván", intervizn" sezen"
a supervizi.

Monitoring neboli mapován" terénu je zam'#eno na poznán" charakteru
lokality z hlediska architektonického (typ zástavby, specifické prvky, jako jsou
podloub", pasá$e, v(klenky apod.), institucionáln" s"t' pomáhaj"c"ch za#"zen"
(krizová centra, za#"zen" pro drogov' závislé, zdravotnická za#"zen", policie,
sociáln" odbory atd.), mo$nost" tráven" volného *asu (h#i)t', kluby mláde$e,
rockové kluby, restaurace, herny apod.), m"st pro nezákonnou nebo spole*nost"
neakceptovatelnou v(d'le*nou *innost (masá$n" salony, benzinové pumpy, ru)&
né ucpané k#i$ovatky, nádra$" apod.). Podle M. Rizmanové (1994) tvo#" podstat&
nou *ást této práce pozorován", sledován" scény pravideln(mi procházkami po
jednotliv(ch lokalitách, kde se mlad" lidé setkávaj".
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Vyhledáván! je orientováno na v(skyt nápadn(ch skupin lid" se sklony
k násil" a protispole*enskému chován", se kter(mi streetworker navazuje kon&
takt s c"lem nab"dnout jim pomoc v r!zn(ch $ivotn"ch situac"ch a ukázat jim
cestu k jin(m zku)enostem.

Vlastn" navazován! prvn!ho kontaktu je nejrizikov'j)" fáz" v *innosti
streetworkera. Nedá se dop#edu p#esn' naprogramovat a závis" na n'm p#"&
padn( úsp'ch nebo nezdar dal)" práce. P#esto existuj" ur*ité formy prvn"ho
kontaktu, mezi nimi$ lze volit tu, která je v daném okam$iku nejvhodn'j)".
Vyu$"vaj" se zejména následuj"c" t#i typy navazován" kontaktu:

• aktivn" (ofenzivn"), kdy streetworker sám oslov" vybranou skupinu, tzn.
iniciativa vycház" od streetworkera;
• pasivn" (defenzivn"), p#i kterém streetworker dlouhodob' tráv" *as ve vyme&
zeném prostoru dané c"lové skupiny, pob(vá vedle n", z"skává d!v'ru a vy*kává
na osloven", tzn. iniciativa vycház" z c"lové skupiny, streetworker ji v)ak c"len'
aktivizuje;
• p#es t#et" osobu; tento typ je relativn' nejjist'j)", av)ak vy$aduje p#edem
vytvo#ené vazby v daném sociáln"m prost#ed".

Vlastn" práce se skupinou je zalo$ena na d!v'#e, která vzniká na základ'
dlouhodob'j)"ho kontaktu streetworkera se skupinou, vzájemného poznáván",
zkou)en" a vymezován" hranic. Aby skupina uznala streetworkera jako d!v'&
ryhodného, mus" streetworker p#ijmout a akceptovat $ivotn" styl jej"ch *len!
(oblékán", vn'j)" projevy, hodnoty, názory apod.), nekárat, nemoralizovat a ne&
napom"nat. Neznamená to ov)em, $e streetworker ztrat" svoji identitu a styli&
zuje se do podoby sv(ch klient!.

Úkolem streetworkera je nab"dnout c"lové skupin' alternativn" zp!sob trá&
ven" volného *asu, ukázat jim jin( model #e)en" konflikt!, dopomoci k mo&
difikaci vzorc! jejich chován" a dovést je na cestu k nov(m zku)enostem.
Streetwork se nesna$" prosazovat u mladistv(ch zájmy dosp'l(ch (rodi*!, u*i&
tel! apod.), n(br$ spolu s c"lovou skupinou hledá #e)en" náro*n(ch i krizov(ch
$ivotn"ch situac", která by byla ob'ma stranami akceptovatelná. Streetworker
pracuje s problémy c"lové skupiny, ne s problémy, které p#"padn' jej" *lenové
d'laj" jin(m lidem.

Dokumentace k Ideenwerkstatt Streetwork (1993) uvád" následuj"c" úkoly
streetworku:

• vytvá#et kontakty jednotlivc! a skupin s oficiáln"mi institucemi;
• poradit p#i osobn"ch pot"$"ch;
• poskytovat pomoc p#i styku s ú#ady, a t"m vytvá#et p#edpoklady k pochopem
oficiáln" podpory;
• p!sobit jako zprost#edkovatel pri konfliktech uvnit# skupiny i ve vztahu
k druh(m skupinám;
• nab"dnout a podporovat smysluplné utvá#en" volného *asu d't", mladistv(ch
a mlad(ch dosp'l(ch;
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• pomáhat p#i pot"$"ch se )kolou;
• pod"let se na zprost#edkován" zam'stnán" a t"m p#isp"vat k samostatnému
zabezpe*ován" $ivotn"ch pot#eb;
• zprost#edkovat pomoc v t'$k(ch $ivotn"ch situac"ch;
• dosáhnout sn"$en" násiln"ckeho chován" a rozm'ln'n" dal)"ch konfliktogen&
n"ch model! #e)en" situac";
• zabránit dal)"mu vzr!stu drogov(ch závislost";
• podporovat nácvik demokratick(ch forem mezilidsk(ch kontakt!;
• p#isp"vat k prevenci násil";
• p#isp"vat k ú*asti mladistv(ch na spole*enském a kulturn"m $ivot';
• p#isp"vat k dekriminalizaci mláde$e;
• podporovat rozvoj osobnostn" kompetence a vyburcovat potenciál vedouc"
k samostatnému #e)en" sv(ch problém!;
• podporovat subjektivn" hledán" dobra a zlep)en" v)eobecného postaven"
klient!;
• zprost#edkovávat léka#skou pomoc, terapii, detoxikaci;
• napomáhat vystaven" nov(ch $ivotn"ch perspektiv;
• vybudovat vztah d!v'ry k dosp'l(m a k za#"zen"m poskytuj"c"m sociáln"
pomoc;
• podporovat spontánnost a kreativitu;
• uleh*it $ivotn" podm"nky a p#isp't k p#e$it" na ulici;
• zastavit psychosociáln" zb"da*en";
• podporovat a pos"lit sebev'dom" a odpov'dnost;
• p!sobit na uznán" a opravdové p#ijet" nab"zené pomoci;
• zm"rnit proces vy*len'n" ze spole*nosti;
• p#isp"vat k vytvo#en" záchytné sociáln" s"t' a podporovat vzájemnou koope&
raci mezi jednotliv(mi za#"zen"mi;
• zprost#edkovat informace o zacházen" s injek*n"mi st#"ka*kami a o bezpe*&
ném sexuáln"m chován", a t"m p#isp"vat k uchován" zdrav" jednotlivce a spo&
le*nosti;
• posilovat d!v'ru v mo$nost nov(ch za*átk! a doprovázet p#i rozhodnut"
vystoupit z dané skupiny;
• kdykoli podle pot#eby zhodnotit s jedincem jeho situaci.
Koncep*n' má streetwork v"ce podob, je$ vycházej" ze zam'#en" a orientace sub&
jektu, kter( streetwork provozuje. Podle jednotliv(ch koncepc" je modifikována
konkrétn" nápl% práce streetworker!. Specifick( obsah má v praxi streetwork
zam'#en( na c"lovou skupinu prostitutek *i homoprostitut! (informace o zdra&
vém sexu, poskytován" kondom!, slinné testy na p#"tomnost viru HIV apod.),
jin( na drogov' závislé (p#edev)"m v(m'na pou$itého injek*n"ho materiálu,
informace o riziku nitro$iln" aplikace drog, vitaminov( program apod.), jin( na
bezdomovce nebo d'ti s kl"*em na krku.
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10.6 Prostorové zázemí
Po ur*itém *ase práce s c"lovou skupinou p#"mo na ulici se paradoxn' objevuje
silná pot#eba m"t pro dal)" *innost zast#e)ené m"sto (klub, centrum), které tvo#"
alternativu pobytu na ulici. Tento trend je pro sociáln" práci na ulici typick(
a objevuje se v)ude na sv't'. Streetwork *áste*n' z!stává na ulici, *áste*n' se
institucionalizuje t"m, $e p#ecház" do zast#e)en(ch prostor & center. V zahrani*"
jsou streetworke#i zpravidla pracovn"ky n'kterého klubu nebo centra mláde$e.

Brzy po zaveden" streetworku v +eské republice se ukázala pot#eba na&
b"dnout c"lov(m skupinám prostory mimo oficiáln" za#"zen", kam by mohly
docházet p#"mo z ulice bez nutnosti odkr(t svoji identitu. V polovin' devadesá&
t(ch let 20. stolet" za*ala vznikat prvn" n"zkoprahová centra. Tato za#"zen"
slou$" c"lov(m skupinám ke spole*nému tráven" volného *asu, podpo#e rozvoje
jejich samostatnosti a spole*enské spoluodpov'dnosti a zahrnuj" nab"dku so&
ciáln" pomoci poskytovanou streetworkerem v)em p#"choz"m, ani$ by museli
sd'lit své identifika*n" údaje.

N"zkoprahová centra mohou m"t charakter stacionárn" (stavby pevn' spo&
jené se zem") nebo mobiln" (nap#. maringotky, odstavené autobusy). Mobiln"
n"zkoprahové centrum má tu v(hodu, $e je lze p#em"stit podle aktuáln" po&
t#eby do m"st, kde je sociáln" problematika nej$hav'j)".

Základn" *innost" n"zkoprahov(ch center je nab"dka neformáln"ch volno&
*asov(ch program! spojen(ch se specifick(mi sociáln"mi slu$bami, které jsou
modifikovány v závislosti na charakteru lokality, m"stn"ch podm"nkách, zá&
jmech a pot#ebách c"lové skupiny.

Specifickou formu n"zkoprahového centra tvo#" kontaktn! centrum orien&
tuj"c" se na prvn" kontaktován" a poskytován" anonymn" pomoci u$ivatel!m
drog s c"lem minimalizovat nebezpe*" plynouc" z jejich zp!sobu $ivota.

+innost kontaktn"ch center je zpravidla zam'#ena na specifickou práci
s drogov' závisl(mi, k n"$ pat#" kontaktn" práce, monitoring drogové scény
orientovan( na skrytou populaci u$ivatel! drog, nab"dka sociáln"ho poraden&
stv", socioterapeutické pomoci a krizové intervence, poskytován" informac" ve&
douc"ch ke sni$ován" zdravotn"ch a sociáln"ch rizik, zprost#edkován" odborného
vy)et#en" a lé*en", v(m'nn( program (distribuce steriln"ho a sb'r pou$itého in&
jek*n"ho materiálu), bezplatné poskytován" kondom!, provád'n" orienta*n"ch
test! na p#"tomnost viru HIV ve slinách, zabezpe*en" minimáln"ho potravi&
nového a vitaminového programu umo$%uj"c"ho p#e$it", provozován" krizové
telefonn" linky apod.
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Kapitola 11

Práce s rodinou

Old"ich Matou#ek

11.1 Rodina jako podp*rná instituce
Zalo$en" rodiny, velikost rodiny ani zp!sob rodinného sou$it" nebyly v na)em
civiliza*n"m okruhu a$ do 19. stolet" v'c" individuáln" volby. Nové rodiny se
zakládaly kv!li státu (to byl primárn" motiv nap#. u star(ch ,ek!) a kv!li zá&
jm!m orienta*n"ch rodin, resp. rod!, z nich$ man$elé pocházeli. Ve st#edov'ku
bylo k zalo$en" rodiny t#eba m"t i souhlas vrchnosti. Krom' t'chto sv'tsk(ch
nutnost" bylo historicky donedávna zalo$en" rodiny bezv(jime*n' i smlouvou
s Proz#etelnost", jak to nap#. stru*n' vyjad#uje k#es.anská formule: Co B!h
spojil, *lov'k nerozdvoj".

Vyva$ován" jednotlivce ze sociáln"ch struktur osudov' determinuj"c"ch jeho
mo$nosti i z pod#"zenosti Bo$" autorit' zahájila renesance. Romantismus v re&
akci na racionalismus osv"censtv" zd!raznil jako vysokou hodnotu cit. Lidé
modern" doby, tzn. doby industriálni, za*ali brát sv!j osud do vlastn"ch rukou.
V nejvá$n'j)"ch $ivotn"ch rozhodnut"ch & k nim$ jist' pat#" zalo$en" rodiny
a po*et" d't" & se #"dili t"m, co oni osobn' c"tili a preferovali. Dal)"mi v(znam&
n(mi *initeli, které b'hem 20. stolet" formovaly podobu rodiny, byly masivn"
vstup $en na trh práce a roz)"#en" antikoncep*n"ch prost#edk!. 0eny se tak vy&
vázaly z pod#"zenosti mu$!m, na n"$ byl zalo$en tradi*n" model patriarcháln"
rodiny.

Postmodern" rodiny ji$ nejsou zakládány proto, aby reprodukovaly populaci
nebo jinak prosp"valy velk(m spole*enstv"m lid". Rodiny postmodern" doby jsou
zakládány kv!li uspokojován" citov(ch pot#eb partner! (nikoli d't"!). Stabilita
t'chto rodin proto stoj" a padá s citovou bilanc" partnerského vztahu. Rodina je
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stále v"ce privátn"m podnikem. Jen n'které rodiny si dnes nechávaj" posv'tit
man$elsk( svazek v kostele, stále mén' rodin si jej nechává potvrdit ú#edn',
tak$e roste po*et nesezdan(ch sou$it". Doba, kdy se partner!m narod" d'ti,
i po*et d't" jsou uvá$enou volbou jednotlivc!. Teprve p#ed sto lety, p#esn'ji
mezi roky 1880 a 1910, skon*ila v Evrop' doba, ve které man$elé o vhodné
dob' k narozen" d"t'te, ani o po*tu d't" neuva$ovali. D'ti jim „pos"lal B!h"
asi tak, jako nám osud pos"lá nemoci. Dnes v bohat(ch západn"ch státech
roste jak po*et d't" narozen(ch mimo man$elstv", tak po*et dvojic programov'
bezd'tn(ch.

D"t' je v sou*asnosti p#edev)"m citovou investic". Z *ist' ekonomického hle&
diska je d"t' investice velká a nevratná. Proto je pe*liv' zva$ována a proto se
v rozvinut(ch zem"ch rod" d't" stále mén'. V dobách, kdy o staré a nemocné
nepe*oval sociáln" stát, byly rodiny s mnoha d'tmi nutnost" & tehdy se musely
starat o své nemohouc" *leny. P#e$it" bez této podpory bylo pro lidi jakkoli hen&
dikepované tém'# nemo$né. Dnes je na Západ' rodina s mnoha d'tmi anomáli".

Proto$e city p#edstavuj" velmi k#ehké pouto, stala se rodina velmi k#ehkou
instituc". Emocionalita párového sou$it" je v prvn" instanci #"zena hormonáln'.
Sou*asn( v(zkum ukazuje, $e lidé jsou biologicky naprogramováni na inten&
zivn" erotick( zájem o partnera po dobu asi t#" a$ *ty# let. To je interval, b'hem
kterého v p#edcivilizovan(ch spole*nostech (v tzv. p!vodn"m prost#ed") matka
novorozeného d"t'te pot#ebovala p#"mou podporu otce. Rozvodové statistiky
sou*asn(ch západn"ch spole*nost" ukazuj", $e k prvn" vln' rozvod! docház"
práv' po uplynut" této lh!ty.

D't" vyr!staj"c"ch v neúpln(ch rodinách stále p#ib(vá (ve zdrcuj"c" v't)in'
je v nich jedin(m pe*ovatelem matka), p#ib(vá d't" vyr!staj"c"ch s nevlastn"mi
rodi*i a zvy)uje se i po*et tzv. sociáln"ch sirotk!, tedy d't", které sice maj"
biologické rodi*e, ale ti nejsou schopni nebo ochotni o d"t' pe*ovat. K#ehkost
rodiny musej" soudobé státy kompenzovat ochranou d"t'te v p#"pad' vá$n(ch
rozep#" mezi partnery, resp. v dob' jejich rozchodu, a budovat systémy náhradn"
rodinné pé*e.

Sou%asn é západn! rodiny — skoro v$dy za*"naj"c" párov(m sou$it"m dvou
dosp'l(ch partner! & se vyv"jej" do rozmanit(ch podob vlivem série transfor&
mac", k nim$ lidem dává p#"le$itost stále se prodlu$uj"c" délka $ivota. Tradi*n"
systém sociáln" kontroly rodinného chován" stále slábne. Donedávna bylo ostu&
dou, kdy$ matka m'la d"t' za svobodna, a jisté stigma p#edstavoval i rozvod.
Dnes spole*nost dob#e toleruje sou$it" homosexuáln"ch pár! a diskuse se vede
nanejv() o tom, zda je vhodné, aby takov(to pár vychovával d"t'.

Man$elské chován" na)ich sou*asn"k! je dne)n"mi autory charakterizováno
jako sériová monogamie. +lov'k, kter( je pro partnery dostate*n' atraktivn",
m!$e bez velk(ch obt"$" zalo$it b'hem $ivota rodinu n'kolikrát.

Zm'ny v rodinném chován" lid" v západn"ch spole*nostech, k nim$ do)lo
b'hem 20. stolet", nejsou projevem v)eobecného úpadku, i kdy$ je tak n'kte#"
komentáto#i tohoto v(voje interpretuj". Rodina je spole*enskou instituc"; jej"
podobu ovliv%uj" prominentn" hodnoty dané spole*nosti. Neexistuje zp!sob, jak
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navrátit „staré zlaté *asy" soudr$n(ch rodin, které m'ly v"ce d't", nerozvád'ly
se, staraly se o své staré a nemocné *leny. Ten, kdo profesionáln' pracuje s rodi&
nami v sou*asnosti, si nem!$e dovolit tvrdá hodnocen" vycházej"c" z porovnán"
dne)n"ch rodin s ideálem rodiny, kter( odpov"dá nap#. *eské venkovské rodin'
z 18. stolet". Takov( ideál je toti$ zakotven v nevolnictv", v povinném katolictv",
v pod#"zenosti svobodn(ch d't" rodi*!m a v absenci sociáln"ho státu. Takov(
ideál nelze vzk#"sit ve spole*nosti, kde si partnera k sou$it" vyb"rá ka$d( sám,
a pokud se dostane do t'$kost", na n'$ k#ehké rodiny nesta*", obrac" se na stát.

P#es v)echno, co bylo uvedeno, rodina byla a je základn" jednotkou v)ech
lidsk(ch spole*nost". Kulturn" varianty rodiny se li)" jen v tom, kolik generac"
$ije pospolu, jak jsou diferencovány role dosp'l(ch, ojedin'le i v tom, s kolika
legitimn"mi partnery m!$e dosp'l( *len rodiny sou*asn' $"t.

V&chova d!t'te b'hem prvn"ch let $ivota je jen st'$" mo$ná mimo rodinu.
V)echny známé spole*nosti, které se pokou)ely o nahrazen" rodiny n'jakou ji&
nou v(chovnou instituc" (nap#. jesle s denn" docházkou, d'tská odd'len" izrael&
sk(ch kibuc!), po ur*ité dob' uznaly nenahraditelnost rodiny a od podobn(ch
pokus! ustoupily.

Rodina je unikátn" a nenahraditelnou instituc" proto, $e optimáln' spojuje
osobn" zaujet" dosp'l(ch na prosp'chu partner! i d't" s univerzáln"m zájmem
spole*nosti na stabilizovaném sou$it" mu$! a $en i na socializaci „#ádn(ch
ob*an!". D"t' nem!$e z"skat základn" pocit jistoty bez jistoty v bl"zk(ch lidech.
D"t' si nem!$e osvojit $ádouc" dovednosti, postoje a hodnotovou orientaci, ani$
by nebylo vystaveno trvalému p!soben" anga$ovan(ch dosp'l(ch pe*ovatel!. Je
velmi obt"$né, aby se d'v*e stalo $enou, nemá&li denn' na o*"ch dosp'lou $enu,
a toté$ plat" pro chlapce. I pro dosp'lé je rodina t'$ko postradatelnou instituc".
M"t stálého partnera a m"t d'ti jsou hodnoty cen'né v)emi spole*nostmi.

Rodina byla od pradávna prvn"m a mnohdy i jedin(m zdrojem podpory
lid", kte#" se dostali do nesnáz". A to bez ohledu na to, jestli se s hendikepem ji$
narodili, nebo jejich nesnáze vznikly pozd'ji. V tradi*n"ch spole*nostech vládla
v rodin' plná ekonomická i vztahová solidarita; jej" nerespektován" bylo ne&
p#edstavitelné. V soudob(ch západn"ch spole*nostech p#ebral na sebe starost
o lidi ve vá$n(ch nesnáz"ch do velké m"ry stát. Nicmén' i v t'chto spole*nostech
mohou rodiny státu odebrat funkci, kterou z jejich hlediska stát nevykonává
tak, jak by m'l. P#"kladem m!$e b(t znovuzavád'n" porod! v domácnostech,
hnut" domác"ho vyu*ován" (home&schooling), z#izován" miniaturn"ch jesl" v by&
tech matek apod.

Systém sociáln!ch slu)eb, kter( na Západ' vznikl v pr!b'hu 19. a prvn"
poloviny 20. stolet" v rámci systém! sociáln"ho zabezpe*en", dával p#ednost
reziden*n"m slu$bám. To znamená, $e lidem s vá$n(mi hendikepy nab"zel ná&
hradn" domovy v ústavech. Vlivem toho existovala tendence vn"mat rodiny
klient! jako rodiny nefunk*n", prip. i zneu$"vaj"c" osoby, které se v ústavn"
pé*i ocitly. Dodnes m!$eme od personálu n'kter(ch ústav! sly)et, $e *lenové
rodiny se zaj"maj" jen o klient!v p#"jem, jeho$ *ást si cht'j" p#isvojit, nezaj"maj"
se o klienta jako o osobu.
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N'které evropské zem' dokázaly udr$et tradici siln(ch rodin a podpo#it ji
da%ovou a sociáln" politikou, nap#. Rakousko a N'mecko. Jinde & zejména ve
skandinávsk(ch zem"ch & v(voj akcentoval individualistické tendence, rodiny
dále oslabil a b#emeno pé*e o hendikepované p#ená)el ve stále vy))" m"#e na
stát. I v t'chto zem"ch v)ak popsan( v(voj narazil na mez, po jej"m$ dosa$en"
se znovu za*alo uva$ovat o posilován" rodin.

V pr!b'hu 20. stolet" byly rodiny vyu$"vány i jako poskytovatelé sociáln"ch
slu$eb. Nap#"klad u$ mezi dv'ma sv'tov(mi válkami existoval na Slovensku sy&
stém heterofamiliáln" pé*e o psychiatrické pacienty. Spo*"val v tom, $e pacient
byl po odezn'n" akutn" fáze nemoci propu)t'n do dlouhodobé pé*e venkovské
rodiny, ve které $il jako kter(koli jin( *len, pracoval v zem'd'lstv" nebo v lese,
ú*astnil se i d'n" v obci a bohoslu$eb. Po druhé sv'tové válce vznikly zásluhou
n'meck(ch emigrant! v Anglii tzv. camphillské komunity. V nich je p#irozená
rodina — $ena, mu$ a jejich d'ti — roz)"#ena o klienty s vá$n(m mentáln"m
hendikepem. Za nejlep)" formy náhradn" rodinné pé*e jsou v posledn"ch de&
setilet"ch 20. stolet" pova$ovány p'stounské rodiny a adoptivn" rodiny & jejich
jádrem jsou p#irozené rodi*ovské páry. Krom' v)ech t'chto rodin poskytuj"c"ch
dlouhodobou pé*i se v n'kter(ch západn"ch zem"ch prosazuje i model „profesio&
náln" rodiny", poskytuj"c" d'tem z do*asn' nefunk*n" rodiny krátkodobou pé*i.

Krom' toho, $e rodina je zdrojem podpory, je i zdrojem stresu. Ve spole*nos&
tech na)eho typu, orientovan(ch na osobn" uspokojen", osobn" rozvoj a osobn"
úsp'ch, je harmonizace rozd"ln(ch zájm! jednotlivc! $ij"c"ch v rodin' náro*&
n(m úkolem. Konflikty osobn"ch a genera*n"ch zájm! v rodin' maj" ob*an!m
pomáhat #e)it také sociáln" slu$by.

11.2 Klí#ové koncepty soudob)ch teorií rodiny
Teoretické koncepty, které nyn" shrneme, maj", i kdy$ se to na prvn" pohled
nemus" zdát, p#"m( praktick( v(znam pro práci s rodinami. Nichols a Schwartz
(1998) k tomu #"kaj":

V%t#ina terapeut( nemá na teorie dost trp%livosti. Mysl! si, &e jde o abstrakce, je&
by bylo dobré co nejrychleji p"esko$it, aby se mohli u$it technikám. Ale v#echny
d(myslné techniky a p(sobivé intervence, které se daj! vy$!st z knih a nau$it
p"i superviz!ch, nejsou nic v!c ne& jen taktické postupy. Bez mapy jste ztraceni &
utopeni v detailech rodinn)ch diskus! & chyb! vám toti& obecn) plán postupu.

V následuj"c"m p#ehledu kl"*ov(ch pojm! odkazujeme k teori"m, v jejich$ rámci
byly pojmy vytvo#eny nebo u$ity. Kvalifikovaná práce s rodinou vy$aduje, aby
si teorii i jej" aplikace adept osvojil soustavn(m v(cvikem, kter( *etba této
p#"ru*ky v $ádném p#"pad' nem!$e nahrazovat. Je)t' p#edt"m je nutn( krátk(
historick( exkurz popisuj"c" v(voj t'ch teori" rodiny, je$ m'ly bezprost#edn" vliv
na pomáhaj"c" profese.
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Na po*átku novodobého systematického zájmu o rodinu stoj" Freudova
psychoanal&za, která zd!raz%ovala fonnativn" vliv rodiny na d"t' v prvn"ch
letech $ivota. Freud sám se zab(val zejména erotickou vazbou mezi d"t'tem
a rodi*em opa*ného pohlav". Adler se soust#e-oval na vztahy sourozenecké.

Sociáln! práce vznikaj"c" jako samostatn( obor zhruba ve stejné dob', kdy
p!sobili pr!kopn"ci psychoanal(zy, se v'novala primárn' chud(m rodinám.
V pop#ed" zájmu sociáln" práce byly p#"jmy rodin, hospoda#en" s nimi, p#"tom&
nost, resp. nep#"tomnost abnormit u dosp'l(ch i u d't". Sociáln" pracovn"ci byli
prvn" pomáhaj"c" profesionálové, resp. dobrovoln"ci, kte#" nav)t'vovali rodiny
v jejich p#irozeném prost#ed". I prvn" vzd'lávac" programy pro sociáln" pracov&
n"ky, otev"rané na po*átku 20. stolet", vyu*ovaly metodiku domác"ch náv)t'v.
Mimo jiné se p#i tom doporu*oval sou*asn( rozhovor s ob'ma man$eli, aby bylo
mo$né z"skat úpln( obraz problém! rodiny.

Sociologizuj"c" hledisko—vysv'tluj"c" dynamiku rodinn(ch proces! ze spole&
*enského postaven" rodiny & postupn' sláblo a zhruba od dvacát(ch let 20. sto&
let" je nahrazoval psychologizuj!c! pohled na rodinu. Úst#edn" v(kladové
principy psychoanalytik! (libido, touha po moci) v sociáln" práci uznávány ne&
byly, ale princip „programován"" osobnostn"ch charakteristik d't" klimatem
rodiny byl v té dob' v pomáhaj"c"ch profes"ch )iroce p#ij"mán, stejn' jako p#ed&
poklad, $e psychická stabilita dosp'l(ch je spojena se stabilitou jejich rodiny
a s napojen"m rodiny na mimorodinné zdroje. My)lenka lé*en" celé rodiny jako
hlavn"ho doporu*eného postupu v sociáln" práci je obsa$ena ji$ v knize Mary
Richmondové Sociáln! diagnóza z roku 1917.

V polovin' 20. stolet" inspiroval novou vlnu zájmu o rodinu antropolog Ba&
teson sv(mi studiemi komunikace mezi mu$i a $enami u tichomorsk(ch
národ!, Wiener koncipován"m kybernetiky jako oboru zab(vaj"c"ho se sd'lová&
n"m v technick(ch systémech i v systému *lov'k&stroj a biolog von Bertalanfy
systémovou teori" stoj"c" na pomez" p#"rodn"ch a duchovn"ch v'd. Ve stejné
dob' za*ala b(t sociáln"mi psychology studována komunikace v mal(ch, um'le
vytvo#en(ch skupinách i ve skupinách p#irozen(ch. Na tyto badatele m'la roz&
hoduj"c" vliv Lewinova teorie sociáln"ho pole.

Preferovanou rovinou popisu rodiny bylo v té dob' interak*n" chován" jej"ch
*len!. Tyto nové iniciativy, které byly pozd'ji shrnovány pod obecn( název
„hnut! rodinné terapie", tak navazovaly na behavioristickou psychologickou
tradici. Motiva*n" s"ly, v'domé i nev'domé, jimi$ se zab(vali psychoanalytici,
rodinná terapie nepokládala, a$ na v(jimky, za podstatn( explika*n" rámec.

Prvn" praktickou aplikac" rodinné terapie byla psychoterapeutická lé*ba
rodin, ve kter(ch dosp"vaj"c" d"t' trp'lo schizofreni". Koncepty vyu$"vané p#i
popisu interakce rodiny se v dal)"ch desetilet"ch roz)i#ovaly i mimo psychiatrii
a psychologii. Minuchinova pr!kopnická práce s rodinami mladistv(ch delik&
vent! i jeho v(cvikov( program pro *erné obyvatele Filadelfie, kvalifikuj"c" je
jako rodinné terapeuty, obracely pozornost od klinické práce s jednotliv(mi
rodinami k #e)en" vá$n(ch sociáln"ch problém!. Rodinná terapie se od konce
)edesát(ch let 20. stolet" praktikuje s rodinami, v nich$ má jeden nebo v"ce
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*len! záva$né problémy jakéhokoli druhu. V posledn"ch desetilet"ch 20. stolet"
vznikaly i typologie dysfunk*n"ch rodin, je$ nevycházely z individuáln"ch hen&
dikep!. Prognózy v(voje rodiny a terapeutické strategie za*aly b(t odvozovány
v"ce z charakteristik celé rodiny ne$ z charakteristik jednotlivc!.

Kulturní orientace rodiny
Konflikt mezi kulturn" orientac" rodiny a orientac" v't)inové spole*nosti je
v *esk(ch podm"nkách typick(m problémem rodin romsk(ch. V jin(ch západ&
n"ch zem"ch jde o problém s v't)" variabilitou, nebo. v t'chto zem"ch $ije n'ko&
lik etnick(ch men)in. Konflikt vypl(vá z toho, $e p#edchoz" generace vyr!staly
v jin(ch spole*ensk(ch podm"nkách ne$ sou*asná generace d't" z t'chto rodin.

V(choz" kultura etnické men)iny definuje jej" hodnotov( $eb#"*ek, p#edepi&
suje mu$skou a $enskou roli, ur*uje, jak(m zp!sobem maj" b(t #e)eny konflikty,
jak maj" b(t trestány proh#e)ky proti morálce, jaké c"le a prost#edky má m"t
v(chova d't", kde je hranice mezi dovolen(m chován"m a krimináln"m *inem,
jaké m"sto má v $ivot' dosp'lého *lov'ka jeho zam'stnán", jak se m!$e *i
nem!$e projevovat zlost, resp. úzkost, jak se má projevovat náklonnost, jakou
m"ru má m"t solidarita mezi *leny rodiny a kdo v!bec má b(t do rodiny po*"tán.
Mezi hodnotovou orientac" men)inov(ch rodin a soudobou západn" spole*nost"
je *asto rozd"l ve v't)"m d!razu na solidárn" pouta v nezápadn"ch rodinách.
Nezapadni rodiny maj" obvykle v"ce odli)ené role man$el!, siln'j)" p#"buzenské
vazby a )ir)" rozsah rodinné solidarity.

Znalost jazyka v't)iny se rovn'$ li)" u rodi*! a d't" p#"slu)ej"c"ch k men&
)inám. N'které sociáln" programy v západn"ch zem"ch p!vodn' sm'#ované
na znev(hodn'né d'ti men)in proto byly roz)"#eny o jazykové kurzy poskyto&
vané rodi*!m t'chto d't". Rodi*ovská generace men)in b(vá v t'$)"m konfliktu
s orientac" v't)inové spole*nosti ne$ generace d't". Rodi*e se proto n'kdy sna$"
opev%ovat rodinu proti vlivu v't)inové spole*nosti, nebo ztrácej" vod"tka, a t"m
i schopnost efektivn' se vyrovnávat s p!soben"m v't)inové spole*nosti.

Auto#i nále$ej"c" k hnut" rodinné terapie se kulturn"m zázem"m rodiny a$ do
nedávné doby zab(vali minimáln'. Teprve feministická kritika rodinné terapie,
poukazuj"c" na nereflektovanou p#edpojatost konceptu neutrality propagova&
ného systemick(mi teoretiky rodiny, odm"tla p#edstavu o neutráln"m postoji
pomáhaj"c"ho pracovn"ka, a to nejen v zále$itostech konstrukce rodov(ch rol",
ale i pokud jde o etnickou p#"slu)nost a kulturn" zázem" klient!.

Rodinné hodnoty
I v rámci stejné kultury se rodiny li)" svou hodnotovou orientac". D. Reiss (1987)
pou$"vá pro soubor rodinn(ch moráln"ch norem v(raz rodinn( kodex. Kodex je
jak(msi skladem rodinn(ch zku)enost" a sou*asn' vod"tkem, podle kterého ro&
dina reguluje své chován". Kodex ur*uje, co je $ádouc" d'lat, jak se to má d'lat
a kdy se to má d'lat. Kodex si rodina p#ipom"ná hmotn(mi památkami na p#ed&
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choz" generace, které jsou obvykle sou*ást" rodinného pokladu, p#ipom"ná si ho
i rodinn(mi legendami. Legendy zachycuj" situace, v nich$ do)lo ke konfliktu
hodnot, popisuj" #e)en" toho konfliktu, prip. i dlouhodobé následky zvoleného
#e)en". Na legendy se mohou vázat i tzv. rodinné pov'ry (n'kte#" auto#i mluv"
0 rodinn(ch m(tech), co$ jsou konstrukce, kter(mi rodina udr$uje konflikty
v ne#e)eném stavu a které dávaj" smysl r!zn(m „symptom!m'' *len! rodiny.

Transgenera+ní vazby
P#ená)en " souboru o*ekávan" z p!vodn", orienta*n" rodiny (v n"$ *lov'k jako
d"t' vyr!stal) do rodiny prokrea*n" (kterou sám zalo$il) je obecn( jev. Se vzni&
kem nové rodiny dostávaj" d'tská traumata man$el! nov( prostor, v n'm$
m!$e doj"t ke korekci, nebo naopak ke zopakován" ran(ch psychick(ch úraz!.
D'tská traumata jsou o$ivována zejména t'mi situacemi, v nich$ se n'kdo
z dosp'l(ch c"t" odm"tán nebo opou)t'n, nebo. to je práv' nejbolestn'j)" d't&
ská vztahová zku)enost. Krom' toho b(vaj" nov' vzniklé rodiny ovliv%ovány
intenzivn"mi aktuáln"mi kontakty s rodinami p#edchoz" generace. Tyto kon&
takty jsou p#"le$itost" ke vzniku mnoha typ! „zvrhl(ch trojúheln"k!", v nich$
se proti sob' stav" nap#. na jedné stran' man$el a na druhé stran' spojenectv"
man$elky s jej" matkou.

N'které teorie rodinné terapie pokládaj" anal(zu a zvládnut" d'tsk(ch trau&
matick(ch zku)enost" za nutn( p#edpoklad #e)en" aktuáln"ch problém! rodiny.
Nap#"klad )kola rodinné terapie zalo$ená M. Bowenem u*" dosp'lé *leny ro&
diny odd'lovat jejich racionáln" já od siln(ch emoc", a to nejd#"ve v kontaktu
s vlastn"mi rodi*i. Teorie p#edpokládá, $e tuto dovednost pak dosp'l( uplatn"
1 v rodin', ve které je sám otcem nebo matkou.

Struktura rodiny
Rodina má tyto subsystémy: jednotlivce, dyády, nap#. man$elsk( a rodi*ovsk(
subsystém (i kdy$ jsou tyto role napl%ovány stejn(mi jedinci, je podle struktu&
ráln" teorie rodiny vypracované Minuchinem $ádouc" oba subsystémy odli)o&
vat) a v't)" skupiny (nap#. sourozenci). Subsystémy vznikaj" jako spojenectv"
genera*n" nebo jako spojenectv" osob stejného pohlav", ale i jako spojenectv"
zalo$ená na p#ita$livosti opa*n(ch pohlav". Spojenectv" mohou vznikat i vlivem
sd"len(ch zájm! nebo hodnot.

Rodinné subsystémy jsou od sebe odd'leny hranicemi, které podle Minu&
china maj" optimáln", n"zkou nebo vysokou propustnost. Koncept hranice je
metaforou pro zp!sob a *astost kontaktu mezi *leny rodiny. Znejasn'n" hranic
vede ke stavu, kter( Bowen nazval nediferencovaná masa rodinn(ch já. Hra&
nice existuj" i mezi rodinou a jej"m sociáln"m okol"m. Povaha rodinn(ch hranic
je patrná i z toho, jak rodina u$"vá své teritorium (byt nebo d!m). Nepro&
pustná hranice je spojena s neanga$ovanost", p#"li) propustná hranice souvis"
se ztrátou nezávislosti a autonomie.
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D"t', které prolomilo genera*n" hranice a funguje v!*i sv(m sourozenc!m
z pozice rodi*ovské, nazval Minuchin rodi*ovsk(m d"t'tem.

Ur*itá m"ra diferenciace rol" je pro rodinu v(hodná, v(hodná je v)ak také
ur*itá m"ra zastupitelnosti osob v rol"ch.

Interak+ní vzorce
Rodinné vztahy jsou udr$ovány v interakc"ch *len! rodiny. V t'chto interak&
c"ch je mo$né naj"t opakuj"c" se vzorce neboli stereotypy. N'které maj" povahu
ritualizovan(ch událost", je$ usnad%uj" sou*innost *len! rodiny (nap#. spole*né
j"dlo). Jiné stereotypy mohou fixovat rodinné problémy. I kdy$ p#i nich m!$e
b(t patrn( konflikt o*ekávan", je #e)en jen zdánliv'.

,et'zce interakc" se daj" *lenit r!zn(m zp!sobem. V terapeutické práci s ro&
dinou se *asto ukazuje jako nev(hodné pohl"$et na n'jako na lineárn' kauzáln"
vztahy. Proto b(vá rodinná interakce popisována pomoc" konceptu cirkulárn"
kauzality, kter( zd!raz%uje, $e v opakuj"c"ch se komunika*n"ch sekvenc"ch
nen" mo$né a priori n'koho pokládat za p!vodce a jiného za ob'..

Komunikován" ve funk*n" rodin' je jasné, jednozna*né, v't)ina sd'len" má
z#etelné téma, které je ú*astn"ky komunikace sd"leno, lze p#i n'm vyjad#ovat
souhlas i nesouhlas, emo*n" doprovod komunikace nen" extrémn' intenzivn",
na druhé stran' jsou emoce v komunikaci dob#e patrné.

Po n'kolik desetilet" p#itahovaly pozornost teoretik! rodinné interakce ty
interak*n" sekvence, které udr$uj" rodinné problémy, vy$aduj"c" p#"tomnost
„ob'tn"ho beránka", a ty, v nich$ se objevuj" rozli*né „symptomy". Krom' t'chto
sekvenc" je mo$né v interakc"ch rodiny naj"t sekvence #e)"c" problémy. Na ty
se teoretici i praktici orientuj" teprve v posledn" dob'. O jednom zp!sobu jejich
terapeutického vyu$it" jedná v této p#"ru*ce kapitola Vi-eotrénink interakc".

Star)"m systémov(m pohled!m na rodinu vyt(kaj" n'kte#" dne)n" kritici,
$e v nich „role hraje osobu", nikoli naopak. +lenové rodiny byli vid'ni jako
zajatci, n'kdy dokonce jako ob'ti rigidn"ho systému interakc", kter( jako ne&
kontrolovan( automat #"dil v)e, co se v rodin' d'lo. Od tohoto pohledu nastává
v sou*asnosti odklon sm'rem ke komplexn'j)"mu pojet", je$ nedegraduje *leny
rodiny na sou*ástky rodinného systému, ale pova$uje je za komplexn" bytosti
schopné svobodné volby a sebeur*en".

V$vojov$ cyklus rodiny
Rodina procház" v(vojov(mi stadii, která za*"naj" seznamován"m partner!
a obvykle kon*" smrt" jednoho z nich. Stadia jsou zpravidla definována po&
dle p#"tomnosti d't" v rodin' a podle jejich v'ku. P#echody z jednoho stadia do
druhého jsou náro*n(mi událostmi. Zejména jde&li o narozen" prvn"ho d"t'te,
odchod posledn"ho d"t'te z domova nebo rekonstrukci rodiny po rozvodu.

N'které rodinné problémy maj" charakter nezda#eného p#echodu mezi dv'&
ma v(vojov(mi stadii.

188

11 PRÁCE S RODINOU

Zm&na
Pomáhaj"c" profesionálové, kte#" pracuj" s rodinami, zji).uj", $e rodiny necht'j"
své konflikty naplno otev"rat, nebo. p#edpokládaj", $e by to mohlo m"t katastro&
fáln" následky. Star)" teorie rodinné terapie to pova$ovaly za snahu o udr$ován"
„patologické rovnováhy", kterou je nutno zm'nit. Obavy rodin v)ak jsou reálné.
Efektivita práce s rodinou nemá p#"m( vztah k tomu, jestli v n" propukly os&
tré st#ety, a m!$e b(t dokonce sn"$ena t"m, $e rodina shledá, $e k regulaci
otev#en(ch konflikt! nemá dost sil.

Rodiny by m'ly odolávat zm'n' & a to i zm'n', která se zdá z hlediska vn'j&
)"ho pozorovatele nepochybn' prosp')ná & dokud nebude jasné, $e d!sledky
zm'n bude mo$né bezpe*n' zvládnout a $e terapeut je d!v'ryhodná osoba.
Terapeuti, kte#" respektuj" ochrannou funkci rodinného odporu ke zm'n', si
uv'domuj", $e je lep)" sm'#ovat ke zv()en" pocitu bezpe*" v rodin', jen$ oslab"
tendenci rodiny k budován" ochrann(ch pevnost". Sna$it se o zbo#en" t'chto
hradeb za ka$dou cenu, nebo naopak zkou)et se kolem nich nepozorovan' pro&
sm(knout a nev)"mat si jich nen" produktivn". (Nichols a Schwartz, 1998)

Rodinná terapie m!$e p#edpokládat, $e za „opevn'n"mi", která se proje&
vuj" silnou zlost" nebo úzkost", je mo$né naj"t u ka$dého *lena rodiny zdravé
a realistické já schopné rozumn' uva$ovat a p#i konfliktu zájm! nalézat kom&
promisy.

11.3 Hodnocení rodiny
Institucionální kontext
Hodnocen" rodiny v$dy prob"há v kontextu souboru o*ekáván". Ten je tvo#en
o*ekáván"m:
• subjektu, kter( z#"dil p#"slu)nou slu$bu (agenturu) hodnot"c" rodinu;
• toho, kdo dal podn't k hodnocen" rodiny;
• toho, kdo rodinu hodnot";
• *len! rodiny.

O*ekáván" se t(kaj" zp!sobu kontaktu a i p#edpokládaného v(sledku hodnocen"
rodiny.

O*ekáván" jsou závislá v prvn" #ad' na instituc"ch, které vstupuj" do kon&
taktu s rodinami. Instituce pop")eme podle toho, jak( zájem a k(m definovan(
byl podn'tem ke kontaktován" rodiny. Uvedeme nejd#"ve instituce, které v sou&
*asnosti existuj" v na)em stát':
• orgány státu reaguj"c" na informaci, $e d"t' je ohro$eno chován"m *len! ro&
diny (nap#. t(ráno nebo zanedbáváno), prip. nemá p#im'#enou v(chovnou pé*i,
mohlo by b(t ohro$eno konfliktem rodi*! b'hem rozvodu nebo je ohro$eno t"m,
$e rodi* nepln" dal)" povinnosti vypl(vaj"c" ze zákona (nap#. neplat" v($ivné);
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• orgány státu reaguj"c" na skute*nost, $e se d"t' nebo mladistv( provinil
proti zákonu;
• orgány státu reaguj"c" na informaci, $e dosp'l( *len rodiny je ohro$en cho&
ván"m jin(ch *len! rodiny (nap#. fyzicky napadán);
• státn" instituce z#"zené proto, aby pomáhaly dosp'l(m #e)it jejich man$elské
a rodinné problémy;
• nestátn" instituce pomáhaj"c" dosp'l(m #e)it jejich psychosociáln" problémy
v*etn' rodinn(ch;
• instituce poskytuj"c" lé*ebnou pé*i d'tem nebo dosp'l(m, kte#" trp" poru&
chou du)evn"ho zdrav" (v*etn' závislosti na návykov(ch látkách nebo jinou
vá$nou nemoc");
• státn" instituce poskytuj"c" poradenstv" rodi*!m, kte#" maj" v(chovné nebo
v(ukové problémy s d'tmi;
• nestátn" organizace nab"zej"c" podp!rné programy d'tem nebo mladistv(m,
kte#" $ij" v rodin', ale rodina nedoká$e p#im'#en' saturovat jejich pot#eby.
Ve sv't' krom' toho existuj" nap#.:
• státn" i nestátn" instituce nab"zej"c" programy pro mnohoproblémové rodiny,
n'které dokonce s dlouhodob(m ubytován"m;
• nestátn" i státn" organizace poskytuj"c" intenzivn" programy pro dosp'lé,
kte#" sv(m chován"m ohro$uj" *leny rodiny, obvykle docházkové;
• státn" i nestátn" instituce poskytuj"c" intenzivn" programy pro ohro$ené
d'ti, anga$uj"c" *leny rodiny.

S jedinou v(jimkou maj" v)echny u nás existuj"c" instituce a agentury defino&
vaného jako svého primárn"ho klienta jednotlivce. Pouze Poradny pro rodinu,
man$elstv" a mezilidské vztahy jsou za#"zen"mi, v nich$ se p#edpokládá práce
s man$elsk(m párem, prip. s celou rodinou. Ale i v t'chto poradnách b(vá
skoro v$dy iniciátorem kontaktu jeden z man$el! a druh( mus" b(t pro spo&
lupráci z"skán. U ostatn"ch instituc" *lenové rodiny obvykle neo*ekávaj", $e by
m'li intenzivn' spolupracovat na #e)en" t'$kost", které se t(kaj" jednotlivce,
definovaného klienta nebo pacienta.

Posuzování funk+nosti rodiny

Problémy, kv!li kter(m se sociáln" pracovn"ci s rodinami setkávaj", jsou v't&
)inou problémy d't" nebo dosp"vaj"c"ch, mén' *asto jsou impulzem k práci
s rodinou problémy dosp'l(ch (viz kazuistika).

Posouzen" funk*nosti rodiny vy$aduje del)" p#"m( kontakt s rodinou, *as
a dovednosti, které se daj" z"skat jen tréninkem. Tyto triviáln" skute*nosti zde
p#ipom"náme proto, $e u nás dosud p#e$"vá praxe odpov"daj"c" následuj"c"mu
p#"padu.
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Sociálni pracovnice m&la p!e"et!it podez!ení, (e svobodná matka (ijící s druhem
zanedbává +ty!letou dceru. Pracovnice se ve své pracovní dob&, v deset hodin
dopoledne, vypravila na neohlá"enou náv"t&vu do panelového domu, kde rodina
bydlí, a nikoho doma nezastihla. Zazvonila u soused#. Otev!ela jí d#chodkyn& bydlící
o n&kolik byt# vedle a b&hem n&kolika minut podala referenci o rodin&. Tato zprava %
o které se pozd&ji ukázalo, (e byla ovlivn&na sporem mezi referující a p!e"et!ovanou
rodinou, kter$ se t$kal u(ívání spole+ného balkonu, tedy zcela jiné v&ci ne( v$chova
dít&te % se pak stala „objektivním zji"t&ním", na jeho( základ& sociální pracovnice
navrhla p!edání dít&te do ústavní pé+e. P!íslu"n$ soud návrh sociální pracovnice
bez p!ipomínek schválil.

Z p#ehledu existuj"c"ch instituc" zab(vaj"c"ch se rodinami je z#ejmé, $e n'kde
formuluje primárn" „objednávku" stát ustaven"m p#"slu)né slu$by a klienti (tj.
rodiny) ji modifikuj" sv(mi konkrétn"mi pot#ebami. V jin(ch p#"padech jsou
zákazn"ky rodiny, které si slu$bu dohodnou, v n'kter(ch p#"padech i zaplat"
nebo si pomoc poskytnou bezplatn' navzájem.

Aran$má, ve kterém by stát nebyl p#"tomen t"m, $e slu$bu pro rodiny fi&
nancuje a profiluje jejich podobu, je v na)em stát' zat"m v(jime*né. Prakticky
jsou to jen soukromé ordinace pomáhaj"c"ch profesionál! a n'které c"rkevn"
instituce. Zvlá)tn" nárok na profesionála klade v na)ich podm"nkách *innost
pracovn"ka orgánu sociáln'&právn" ochrany d"t'te.

N'které evropské státy tyto dv' stránky ochrany d"t'te & právn" a sociáln" &
odd'luj" a z#izuj" pro ob' zvlá)tn" typy instituc". Mezinárodn" i na)e národn"
právn" normy se pokou)ej" definovat hranici mezi právem rodi*! na autonomn"
rozhodován" i na soukrom" a mezi zájmy d"t'te, které v situac"ch ohro$en" &
i jen potenciáln"ho & chrán" stát.

Jedn"m z prvo#ad(ch zájm! d"t'te je vyr!stat ve funk*n" rodin', co$ de&
klaruje i nedávno p#ijat( *esk( zákon o sociáln'&právn" ochran' d"t'te. Tento
zákon zd!raz%uje, $e hlavn"m zp!sobem #e)en" situace ohro$eného d"t'te má
b(t ozdrav'n" rodinného prost#ed". V praxi na)ich státn"ch orgán!, které so&
ciáln'&právn" ochranu d"t'te vykonávaj", v)ak dosud p#etrvává zam'#en" na
deficity: zji).uje se, které zákonné povinnosti rodi*e nepln", pro* se necht'j"
nebo nedovedou o d'ti starat. P#evládaj"c"m typem #e)en" situace ohro$eného
d"t'te u nás zat"m b(vá návrh na ústavn" v(chovu.

V dob& p!ípravy rukopisu (duben 2002) p!et!ásal denní tisk n&kolik p!ípad# postup#
sociálních pracovnic. Jedním z nich je p!íb&h matky, které z domova ode"el man(el
s ve"kerou finan+ní hotovostí. Matka nebyla schopna platit nájem, majitelka bytu ji
zastra"ovaním donutila byt opustit, ona si na"la zam&stnání v mate!ské "kole, kde

pokra!ování
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pokra!ováni

se sv$mi +ty!mi d&tmi p!espávala. Sociální pracovnice, na které se matka obrátila
se (ádostí o pomoc, jí nabídly ubytování v azylovém dom& 400 km od místa, kde
má práci. Kdy( nabídku nep!ijala, m&ly jí údajn& !íci, (e podají návrh na p!edání d&tí
„do n&jakého za!ízení".
V dal"ím p!ípad& "lo o kompletní rodinu, která se nedohodla s matriká!kou na jménu
dcery narozené v domácnosti (tak(e novorozen&ti nebyl vystaven k!estní list) a na%
víc rodi+e odmítli dát dít& k o+kování. V rámci tzv. p!edb&(ného opat!ení navr(eného
sociálními pracovnicemi a potvrzeného soudem bylo nemluvn& umíst&no do koje%
neckého ústavu. )editelka ústavu noviná!#m potvrdila, (e dít& je zdravé a mezi ním
a matkou je dobrá vazba.

Sociáln" pracovn"k v +R zat"m nemá pro systemati*t'j)" práci s rodinami vy&
tvo#eny ani dva základn" p#edpoklady & nemá speciáln" )kolen" pro poraden&
skou, resp. terapeutickou práci a po*et p#"pad!, jimi$ se soub'$n' zab(vá, mu
ani soustavnou soust#ed'nou práci s rodinami neumo$%uje. Soustavná práce
s problémov(mi rodinami vy$aduje, aby se jeden kvalifikovan( pracovn"k sou&
*asn' zab(val maximáln' n'kolika rodinami a v'noval se jim v p#"pad' pot#eby
i n'kolik m's"c!. Nap#"klad tzv. multisystemická terapie (Hanggeler, 1997) za&
m'#ená na podporu zájmu rodi*! o dosp"vaj"c" d'ti a zv()en" jejich anga$ova&
nosti & c"lovou skupinou jsou rodiny s mnoha problémy & zam'stnává vysoce
kvalifikované terapeuty, jejich$ klientela v jednom okam$iku nep#esahuje 4&6
rodin. Terapeut se krom' práce s rodinou anga$uje i v zachycen" mladistvého
na trhu práce.

Kvalifikované posouzen" stavu rodiny je u nás v sou*asnosti pro pracovn"ky
orgán! pé*e o d"t' nesnadné. F"grová (1998) nap#. zjistila, $e:

• jen 13 % pra$sk(ch sociáln"ch pracovnic, které se ú*astnily jej"ho )et#en",
nav)t'vuje rodiny ve*er, tj. v dob', kdy je v't)ina *len! rodiny doma;
• 88% t'chto sociáln"ch pracovnic soud", $e p#i podez#en" na zanedbáván"
d"t'te lze z"skat v'rohodné údaje od soused!, v p#"padech podez#en" na t(rán"
d"t'te má toté$ m"n'n" 87 % pracovnic orgán! pé*e o d"t';
• $ádná ze sociáln"ch pracovnic prov'#uj"c"ch podez#en" na zanedbán" nebo
t(rán " d"t'te p#edem svou náv)t'vu rodin' neohlás".

(Studie zahrnovala v)echny pracovnice v té dob' p!sob"c" na odd'len"ch pé*e
o d"t' v)ech pra$sk(ch obvodn"ch ú#ad!. Návratnost dotazn"k! byla 90%.)

Hodnocen" rodiny by ve v)ech p#"padech m'lo za*"nat v neautoritativn"m,
partnerském duchu. Profesionál by m'l um't *len!m rodiny aktivn' naslou&
chat a m'l by se pokou)et o vc"t'n" do jejich vn"mán" rodinné situace. +lenové
rodiny by nem'li b(t podrobováni v(slechu. Profesionál zkoumaj"c" rodinu by
nem'l zapom"nat na to, $e i on sám je testován, zejména pokud jde o d!v'ry&
hodnost a schopnost poskytovat rodin' ú*innou podporu nebo pomoc.
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D#"ve ne$ profesionál dojde k názoru, co je v rodin' problém, m'la by rodina
sama dostat prostor k tomu, aby své problémy zformulovala. ,e)en" problému
definovaného rodinou by v situaci, kdy to je mo$né, m'lo m"t p#ednost p#ed
#e)en"m problému, kter( v rodin' vn"má profesionál.

Nicmén' existuje n'kolik základn"ch ukazatel* funkc! rodiny, které by
profesionál m'l um't zhodnotit. Jsou to:
• kulturn" a hodnotová orientace rodiny;
• nasycen" základn"ch pot#eb jednotliv(ch *len! rodiny (j"dlo, o)acen", teplo,
bezpe*", hygiena, soukrom");
• stav domácnosti z hlediska pot#eb *len! rodiny;
• funk*nost rodi*ovského systému (kvalita vztahu k d'tem, v dimenz"ch ak&
ceptace, discipl"na, anga$ovanost); ohrani*en" rodi*ovského systému v!*i d'&
tem;
• hodnocen" v(voje d't" (zvlá)t' s ohledem na emocionalitu a sociáln" vztahy,
u )koln"ch d't" je v(znamn( i postoj ke )kole a studijn" v(sledky);
• funk*nost man$elského systému (emocionáln" bilance, existence sd"len(ch
zájm!, dlouhodobé konflikty a zp!sob jejich #e)en");
• vztahy *len! rodiny k )ir)"mu p#"buzenstvu;
• vztahy k instituc"m pro rodinu v(znamn(m (m"stn" ú#ady, zam'stnavatelé
rodi*!, )koly atd.);
• jiné v(znamné sociáln" vazby *len! rodiny (sousedé, p#átelé, zájmové kluby
apod.);
• zam'stnán" rodi*!, jeho perspektiva, pracovn" spokojenost;
• materiáln" zdroje, které má rodina k dispozici, a zp!sob rozhodován" o nich;
• styl komunikace.
S!- rodinn&ch vztah* i jejich povahuje mo$né vyjád#it tzv. ekomapou (Shea&
for, Horejsi, Horejsi, 1988). Doporu*uje se tuto mapu rodinn(ch vazeb zpra&
covávat spole*n' s klientem, nejlépe s t"m, kdo dal impulz ke kontaktu mezi
rodinou a sociáln" slu$bou. Osoby se zakresl" jako krou$ky ($eny) a *tverce
(mu$i). Pro zv"#ata je $ádouc" pou$"t jiné symboly, nap#. trojúheln"ky. Do nich
je mo$né vepsat jména osob (zv"#at), prip. i jejich v'k. P#eru)ovaná *ára spoju&
j"c" tyto symboly vyzna*uje vztahy napjaté, nejisté. Plná *ára vztahy pozitivn".
+ára p#e)krtaná krátk(mi kolmicemi vyzna*uje konfliktn" vztah. Rovnováhu
vztahového „bran" a dáván"" lze vyjád#it )ipkou; ta se um"st" u symbolu osoby,
která v"c bere ne$ dává. (Viz té$ následuj"c" kapitolu.)

Komunika%n! styl rodiny je mo$né )kálovat podle následuj"c"ch kritéri":

• jasnost & od ne*itelnosti vy$aduj"c" „*ten" my)lenek" po naprosto z#etelné
sd'lován"; s jednozna*n(m emo*n"m doprovodem;
• participace & kdo se jak ú*astn", kdo za*"ná, kdo ukon*uje téma, kdo se na
koho obrac", kdo ml*";
• #e)en" neshod & potla*en" n'*"ho názoru, potla*en" tématu, uznán" r!znosti;
• emocionáln" vztahy & negativn", pozitivn".
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Posouzen" komunika*n"ho stylu rodiny je mo$né jen ve vhodné komunika*n"
situaci. Tou je situace, k n"$ p#irozen' a obvykle v rodin' docház"; na n" by
m'l sociáln" pracovn"k nenásiln' participovat, nap#. p#i p#edem dohodnuté ná&
v)t'v' v rodin'. Kdy$ pracovn"k organizuje komunikaci s rodinou záplavou
dotaz! ze své strany, jde o situaci stejn' málo p#"hodnou, jako kdy$ dá rodin'
nesplnitelnou instrukci: „D'lejte, co v tuto dobu obvykle d'láte" a stáhne se do
ústran", kde si d'lá poznámky o tom, co vid".

Náv)t'va v rodin' je v(te*n(m prost#edkem ke sbl"$en" mezi pomáhaj"c"m
pracovn"kem a *leny rodiny. B'hem n" je mo$né zjistit o rodin' mnohem v"ce
ne$ b'hem série náv)t'v *len! rodiny v instituci poskytuj"c" sociáln" slu$by.
Za ideáln" pova$ujeme náv)t'vu b'hem ve*era provedenou dv'ma pracovn"ky,
kte#" si rozd'l" role &jeden je rodin' v"ce k dispozici, druh( je v"ce pozorovate&
lem. Náv)t'v' je $ádouc" ponechat rámec „spole*enské náv)t'vy" a re$ii nechat
v"ce na nav)t"vené rodin' ne$ na p#edem p#ipraveném scéná#i náv)t'vn"k!.
Nebrán"&li se rodina, je mo$né prohlédnout si byt (zacházen" rodiny s terito&
riem, prezentace pro rodinu v(znamn(ch hodnot) a participovat p#i n'které
ritualizované události (opakuj"c" se události s p#edv"dateln(m pr!b'hem). Ná&
v)t'va vypov"dá hodn' o tom, jak rodina akceptuje ciz" lidi, a napov"dá n'co
o tom, jak rodina funguje sama o sob', tj. v dob', kdy nen" nav)t"vena. B'hem
náv)t'vy v)ak pracovn"k nevid" b'$n( provoz rodiny, vid" v p#"pad' v't)iny
rodin „p#edstaven"", zobrazuj"c" ideáln" stav, které p#i následném dotazován"
m!$e prov'#it popisem b'$ného stavu. Metodiku náv)t'vy popsal autor této
stati n'kolikrát podrobn'ji (viz Matou)ek, 1982, 1997).

Typologie rodin

Do nedávné doby byl v zahrani*n" odborné literatu#e b'$n' pou$"ván v(raz
rodinná diagnóza. Ten je pro svou z#eteln' medic"nskou konotaci v sou*as&
nosti pou$"ván ji$ z#"dka a opatrn'. Nicmén' trvá snaha klasifikovat rodiny
podle jednoho nebo v"ce kritéri" a pokou)et se v návaznosti na to p#edpov"dat
pravd'podobnost zdárného v(sledku jakéhokoli zásahu.

Uvedeme zde podrobn'ji jen jedinou klasifikaci, kterou podali Voilandová
s Buellem (1980). Je konstruována pro pot#eby sociáln"ch pracovn"k! a op"rá
se o znaky fungován" rodiny, je$ sociáln" pracovn"ci obvykle zji).uj". Pokud se
k této klasifikaci daj" p#i#adit typy uvád'né jin(mi teoretiky rodiny, uvád"me
je v úvodu. Posuzovac" schéma pou$ité Voilandovou a Buellem je je)t' podrob&
n'j)" ne$ to, které bylo podáno v p#edchoz" podkapitole. Typologie se op"rá
o podrobné údaje t(kaj"c" se stovky rodin, které reprezentuj" soubor 888 rodin,
je$ byly v kontaktu se sociáln"mi slu$bami v n'kolika státech v USA. Typy
jsou odvozeny od dominantn" charakteristiky p#ednosty domácnosti nebo obou
dosp'l(ch, kte#" sv(m vlivem p!sob" na fungován" celé rodiny. Navr$ená typo&
logie p#edstavuje kontinuum s postupn' ub(vaj"c" schopnost" rodiny zvládat
t'$kosti a s rostouc"mi nároky na pomáhaj"c"ho pracovn"ka.
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• Perfekcionistické rodiny (represivn", úzkostn' neurotické, uta$ené rodiny)
V t'chto rodinách jeden nebo oba dosp'l" nadm'rn' zd!raz%uj" $ádouc" zp!soby chován",
p#i*em$ p#ekro*en" norem je doprovázeno vysokou úzkost". Jsou vysoce konformn" s vét)inovou
kulturou. Vy$aduj" od sv(ch *len! úsp'ch ve v)ech situac"ch. Pokud se v t'chto rodinách
vyskytuj" obt"$e, maj" takovou povahu, $e do jejich #e)en" & s v(jimkou rozvod! — nejsou
vtahovány orgány pe*uj"c" o práva d't", policie a soudy. Tyto rodiny se pova$uj" se relativn'
lépe ovlivnitelné ne$ n"$e uvedené typy rodin. Agentury poskytuj"c" pomoc vyhledávaj" *lenové
rodin sami a sna$" se s nimi spolupracovat.
• Nep#im'#ené rodiny (nezralé, neadekvátn", d'tinské, extern' závislé rodiny)
Jeden nebo oba dosp'l" v t'chto rodinách spoléhaj" p#i #e)en" problém!, které ostatn" rodiny
zvládaj" samostatn', na vn'j)" pomoc. Tu nacházej" v )ir)" rodin', v komunit' nebo u pracov&
n"k! sociáln"ch slu$eb. V t'chto rodinách je oslabena schopnost p#edv"dat, co se v budoucnu
stane, n'kdy i schopnost vyhodnocovat to, co se d'je ji$ nyn". Pot"$e jsou zejména p#" obstará&
ván" pen'z, hospoda#en" s nimi a p#i v(chov' d't". V t'chto rodinách se obvykle nevyskytuj"
antisociáln" tendence. P#i dobrém a dlouhodobém veden" ze strany sociáln"ho pracovn"ka b(vaj"
ovlivnitelné.
• Egocentrické rodiny (presti$n", chladné, roz)t'pené rodiny)
Rodina s jedn"m dosp'l(m (v tom p#"pad' *ast'ji otcem) nebo s ob'ma dosp'l(mi pohlcen(mi
svou spole*enskou kariérou. T'mto rodinám nechyb'j" p#"jmy, ale ty jsou vydávány zejména na
presti$n" zále$itosti. +lenové rodiny k sob' maj" sp")e instrumentáln" vztahy, jednotlivci maj"
hodnotu jen tehdy, kdy$ bezprost#edn' uspokojuj" pot#eby n'koho jiného nebo dob#e rodinu
reprezentuj" navenek. Man$elsk( nesoulad je v t'chto rodinách *ast(, vyskytuje se i násil" mezi
partnery, ale to je pokud mo$no tajeno. Vy$aduje&li se konzultace s odborn"kem, jde v't)inou
o projev nep#átelstv" iniciátora konzultace k jinému *lenu rodiny. D'ti n'kdy zaasedbávaj"
)koln" docházku a maj" dal)" predelikventn" projevy. U d't" se vyskytuj" i psychiatrické obt"$e.
Agentury poskytuj"c" pomoc vn"maj" *lenové t'chto rodin se silnou ambivalent" a asaj! sklon
jich zneu$"vat k prosazen" individuáln"ch zájm!. Proto je prognóza odborn(ch zásahô nejistá.
• Asociáln" rodiny (impulzivn", agresivn", deviantn", delikventn" rodiny)
Vyzna*uj" se nedostatkem hodnotového i sociáln"ho napojen" na b'$nou spole*nost. Uspoko&
jován" sv(ch pot#eb #e)" bez ohledu na platné právn" normy. Vztahy v rodin' jsooi m'lké,
neodpov'dné. Svazek mezi dosp'l(mi vznikl obvykle z náhlého popudu, narozen" d't" neb(vá
plánované, rodi*e jsou n'kdy ochotni se d't" z#"ci a dát je k adopci. V rodinách se vyskytuje za&
nedbáván" a zneu$"ván" d't"; projevy fyzické agresivity jsou i mezi dosp'l(mi. Dosp'l" nechod"
pravideln' do práce a práce pro n' nep#edstavuje n'co cenného. +asté je zneu$"ván" návyko&
v(ch látek, zejména alkoholu. Pot"$e t'chto rodin #e)" orgány státu dohl"$ej"c" nad sittsac" d't"
a nad dodr$ován"m zákona, které jsou na situaci rodiny upozorn'ny chován"m dosp'tófco, prip.
d"t'te. Prognóza sociáln" práce s rodinou nen" dobrá, odborn( zásah by si m'l dávat realistické
dle a postupovat po mal(ch kroc"ch.

Tato ani jiné typologie rodin by nem'ly b(t pou$"vány k tomu, aby zd!vodnily
neochotu sociáln"ho pracovn"ka anga$ovat se p#i #e)en" rodinn(ch problém!,
prip. aby zd!vodnily pouze represivn" zásah.

11.4 Typy slu+eb poskytovan)ch rodinám
Sociáln" slu$by poskytované rodinám odli)uj" sou*asn" auto#i:
• podle délky trván" & krizové a$ dlouhodobé;
• podle prost#ed" & poskytované v domov' rodiny, v instituci specializované
na práci s rodinou, v komunitn"m centru nebo jinde;
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• podle u$ité metody práce s rodinou & poradenstv", odborn' vedená terapie,
svépomocné skupiny nebo jiné;
• n'kdy i podle toho, co dalo podn't k práci s rodinou & nap#. ohro$en" d"t'te,
ohro$en" dosp'lého, rozvodová situace.
V posledn"ch desetilet"ch je v západn"m sv't' z#eteln( odklon od interven*&
n"ch zásah! chrán"c"ch d"t', prip. dosp'lého p#ed neblah(m p!soben"m jiného
*lena rodiny opat#en"m, které ohro$uj"c"ho nebo ohro$eného dlouhodob' z ro&
diny vzdál". Naopak je mo$né pozorovat p#"klon k opat#en"m, která ve v)ech
p#"padech, kdy je to mo$né, posiluj" schopnost rodiny problém #e)it a chrán"
neporu)enost rodinn(ch vazeb. Dal)"m z#eteln(m trendem je up#ednost%ován"
slu$eb, které jsou rodinám poskytovány v domác"m prost#ed" p#ed poskytová&
n"m slu$eb v instituc"ch, kam za nimi rodiny musej" docházet. Roztr$en" rodiny
a um"st'n" d"t'te, prip. dosp'lého do ústavn"ho za#"zen" ukazuje soudob( v(&
zkum jako #e)en" v mnoha p#"padech nev(hodné, nebo dokonce destruktivn".
A to nezávisle na tom, co k tomuto #e)en" dalo popud. ,e)en" vá$n(ch rodinn(ch
t'$kost" odsunem n'kterého z jej"ch *len! krom' toho vy#azuje rodinu z #e)en"
problému. Rodina je v takovém p#"pad' vid'na jako sou*ást problému, nikoli
jako spole*enstv", které by primárn' m'lo a mohlo #e)i t problém (Tracy, 1995).

N"$e navr$ená typologie sociáln"ch slu$eb poskytovan(ch rodinám kombi&
nuje n'kolik práv' uveden(ch kritéri" a p#ihl"$" k typ!m slu$eb b'$n(m v zá&
padn"m sv't', co$ znamená, $e n'které z nich zat"m u nás nenajdeme. Jedna
instituce m!$e poskytovat v"ce druh! slu$eb rodinám. Pokud je toho schopná,
jedná v souladu s obecn' doporu*ovan(m principem: Poskytovat co nejv"ce
slu$eb „z jedné ruky".

Krizové slu+by
Krizové slu$by jsou poskytovány v situaci ohro$en" d"t'te nebo dosp'lého, ale
i p#i op'tném sjednocován" rodiny poté, co se vrátil ohro$en( (ohro$uj"c") *len po
do*asném odlou*en". Jde o slu$by krátkodobé, vy$aduj"c" rychlé a kvalitn" hod&
nocen" rodinné situace profesionálem a kompetenci poskytovat krátkodobou
efektivn" pomoc. Pracovn"k poskytuj"c" krizovou pomoc mus" um't spolupraco&
vat s jin(mi institucemi, v*etn' policie a soudu. Po*et rodin, s nimi$ v jedné
dob' pracuje, nem!$e b(t velk(. Profesionál by m'l b(t dostupn( pokud mo$no
nep#etr$it' . Náv)t'vy v rodin' jsou samoz#ejmost", v p#"pad' pot#eby se opa&
kuj". Profesionáln" pracovn"ci instituce poskytuj"c" krizové slu$by musej" b(t
dob#e dostupn", a to ka$d( den. Krizové centrum m!$e vyu$"vat i pomoci dob&
rovoln"k!, ale jen tehdy, maj"&li dobrovoln"ci zázem" v profesionálech.

Pri této form' práce je nutná pr!b'$ná supervize a mo$nost konzultac"
s odborn"ky, v*etn' léka#! a právn"k!. Sou*ást" krizov(ch slu$eb jsou azylová
za#"zen" pro d'ti, azyly pro matky s mal(mi d'tmi, eventuáln' pobyty d't"
v profesionáln"ch rodinách. Krizové slu$by musej" navazovat na terapeutické
programy pro jednotlivé dosp'lé, pro man$elské páry i pro celé rodiny. I s pra&
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covn"ky t'chto návazn(ch slu$eb mus" pracovn"k z „prvn" Unie kontaktu" dob#e
komunikovat.

Poradenské slu(by
Jde o slu$by krátkodobé, poskytované ve specializovan(ch instituc"ch, kde ro&
dina má k dispozici t(m profesionál!. S jedn"m z nich, prip. postupn' s n'ko&
lika #e)" akutn" problémy rodinného sou$it" a v(chovy d't". Pomoc má podobu
krátké série dohodnut(ch sch!zek. N'které z t'chto slu$eb spo*"vaj" v obhajo&
ván" zájm! a práv rodiny v!*i jin(m subjekt!m v*etn' státn"ch orgán!.

Vzd&lávací programy
Jde o slu$by poskytované dlouhodob', jejich c"l je formulován obecn', nap#. jako
podpora rodi*! v rodi*ovské roli, rozvoj dovednost" tvo#iv' #e)it konflikty, udr&
$ovat kvalitn" vztahy. N'které druhy program! jsou p#"mo naz(vány „)koly
rodi*!" a také prob"haj" v odpoledn"ch a ve*ern"ch hodinách ve )koln"ch bu&
dovách. Jindy maj" vzd'lávac" programy charakter v"kendov(ch kurz! nebo
prázdninov(ch soust#ed'n".

Poradenské a vzd'lávac" programy se n'kdy kombinuj", nap#.jsou&li po&
skytovány náhradn"m rodinám (p'stounsk(m, adoptivn"m) nebo rodinám, ve
kter(ch jsou vychovávány d'ti s vá$n(mi hendikepy. N'kdy jsou dopln'ny i re&
krea*n"mi akcemi a pobyty.

Terapeutické slu(by
Terapeutické slu$by m!$eme v zásad' rozd'lit na typ svépomocn( a typ profe&
sionáln' vedené slu$by. Mohou b(t poskytovány jednotlivc!m, kte#" maj" pro&
blémy v rodinném sou$it", nebo cel(m rodinám. Pokud jsou poskytovány jed&
notlivc!m, jsou c"lov(mi skupinami jak „p!vodci problému", tak „ob'ti". Pokud
n'kter( *len rodiny p#ekro*il meze zákona, mus" b(t v'c projednána soudem,
nicmén' i soud m!$e na#"dit ú*ast provinilého v terapeutickém programu nebo
p#i svém rozhodován" m!$e vz"t v úvahu, $e obvin'n( ji$ n'jak( terapeutick(
program absolvuje. Ve /védsku se nap#. od roku 1980 rozv"j" s". „mu$sk(ch
center" (Manscentrum) poskytuj"c"ch profesionáln" pomoc i docházku do svépo&
mocn(ch skupin mu$!m, kte#" se v rodinách chovaj" násiln"cky (Elliason, 2001).

Profesionáln' #"zená terapie rodiny by m'la b(t podlo$ena smlouvou, ve
které je stanoven c"l terapie. C"l typu „harmonizovat sou$it" rodiny a udr$et
ji pohromad'" nen" ve v)ech p#"padech v$dy dosa$iteln(. Antagonismus mezi
dosp'l(mi m!$e b(t tak siln(, $e se jako jediné sch!dné #e)en" uká$e rozvod.
V takovém p#"pad' je n'kdy nam"st' zva$ovat i terapeutické provázen" rozvo&
dem. V$dy kdy$ je to mo$né, m'la by terapie m"t jasn' definovan( c"l. Takov(
c"l umo$%uje formulovat kritéria, podle nich$ se dá poznat, zda je postup efek&
tivn". V)ichni ú*astn"ci mohou kontrolovat, jak se terapie vyv"j". Smlouva má
ur*ovat i délku terapie.
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Po skon*ené terapii by m'l odpov'dn( pracovn"k sepsat o jej"m pr!b'hu
zprávu a ta má b(t poskytnuta tomu, komu p#"slu)". Také rodina by m'la
efekt terapie zhodnotit ze svého hlediska. Toho hodnocen" je nepostradatelnou
zp'tnou vazbou pro terapeuta i pro instituci poskytuj"c" terapii. Dal)"m typem
d!le$ité zp'tné vazby jsou katamnestická pre)etren" stavu rodiny po n'kolika
m's"c"ch (letech) od skon*ené terapie.

Preventivní programy

Jde o dlouhodobé programy, jejich$ c"lovou skupinou jsou vznikaj"c" rodiny,
v nich$ je vysoká pravd'podobnost vá$n(ch obt"$", nebo rodiny, ve kter(ch se
narodilo hendikepované d"t', jeho$ v(chova bude p#edstavovat zna*nou zát'$
(pak se mluv" o rané pé*i). Pomáhaj"c"mi pracovn"ky mohou b(t profesioná&
lové i za)kolen" dobrovoln"ci. Kontakt pomáhaj"c"ch pracovn"k! s rodinami je
pravideln( a dlouhodob(.

V Ji$n" Karol"n' v USA je nap#. ji$ #adu let organizován program Zdravé
rodiny, v n'm$ se jako pomocnice anga$uj" za)kolené dobrovolnice poskytu&
j"c" rizikov(m rodinám p#"mou pomoc, instruktá$n" p#"ru*ky a videokazety
s návody ke stimulaci mal(ch d't". Kontakt dobrovolnice s matkou za*"ná ji$
v porodnici. Dobrovolnice mj. sleduj" stav d't" screeningov(m testem v(vo&
jové úrovn' a v p#"pad' pot#eby aktivizuj" dal)" odborné slu$by. Dobrovolnice
zprost#edkuj" matkám i dal)"m p#"buzn(m kontakt na programy poskytované
m"stn"mi komunitn"mi centry & programy pro otce, pro star)" d'ti i pro matky
samé. (Pazlarová, 2001)

Práce s rodinou
S. P. Spitzer, P. A. Morganová a R. M. Swanson (1980) orientují sociální práci s rodi%
nami psychiatrick$ch pacient# podle typologie rodinn$ch reakcí na du"evní nemoc.
Tu vytvo!ili po podrobném rozboru rodinn$ch reakcí u 79 p!ípad# nov& p!ijat$ch pa%
cient# na psychiatrickou kliniku. Osudy rodin pak byly sledovány b&hem pacientovy
hospitalizace a je"t& dva roky poté, co byl pacient z kliniky propu"t&n. Dva klí+ové
faktory v postoji rodiny ovliv,ující pacient#v stav a jeho lé+bu nazvali:

a) o#ekávaná úrove- pacientova v)konu (+ili co rodina o+ekává, pokud jde o pa%
cientovo zam&stnání, p!íjem, fungování v domácnosti, spole+enské vztahy atd.);

b) p!íklon k akci (+ili nakolik je rodina ochotná uznat, (e pacient trpí du"evní cho%
robou, a nakolik vidí jako vhodnou formu pomoci zahájení psychiatrické ústavní
lé+by).

pokra!ováni
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pokra!ování

Reakce ka(dé konkrétní rodiny pak m#(e b$t typizována jejím za!azením do jed%
noho ze +ty! kvadrant# vytvo!en$ch podle dvou uveden$ch dimenzí. Nap!. rodiny
s vysok$mi hodnotami v obou faktorech jsou klasifikovány jako rodiny s v$hradami
(stipulators), kde(to rodiny s nízk$mi hodnotami obou dimenzí spadají do typu rodin
nereagujících (do%nothings) atp.
Doporu+ení pro sociální pracovníky jsou d&lena podle fází kontaktu pacienta s lé%
+ebn$m za!ízením.
V první fázi kontaktu s rodinou jde o p!ekonání p!edsudk# t$kajících se psychiatrie
a neochoty volit tuto formu terapie. Rodiny s nízkou hodnotou faktoru b) se zdráhají
definovat problém jako psychiatrick$, zdráhají se i p!ijmout p!edstavu, (e jde o me%
dicínsky lé+iteln$ stav. Potí(e jsou také s rodinami, které se necht&jí vzdát !ízení
pacientova osudu a mají na n&j vysoké nároky. Sociální pracovník rodiny motivuje
k p!ijetí nutnosti lé+by a aktivn& pracuje se zlostí +len# rodiny v rodinách s vysokou
hodnotou faktoru a). S n&kter$mi rodinami, zejména s on&mi apatick$mi (do%no%
things) se doporu+uje zahajovat kontakt p!edtím, ne( je pacientovi naordinována
ústavní lé+ba. V t&chto rodinách b$vá „symptom" vyu(íván k udr(ení rodinné rovno%
váhy, je tedy t!eba s nimi pracovat i b&hem pacientovy hospitalizace a po ní.
P!ijetí pacienta do lé+by vyvolává v rodinách stavy krize. 'lenové rodiny mají pocit
ztráty, trpí pocity viny, bezmoci, mají strach z budoucnosti. .ok je nejv&t"í v rodi%
nách, které si pot!ebu pé+e uv&domovaly nejmén&. Vybran$m rodinám je sociální
pracovník k dispozici, aby jim pomohl událost zpracovat. Kvalifikovaná intervence
sociálního pracovníka je mimo jiné prevencí toho, aby rodina ukvapen& nepodepsala
revers a aby tím neblokovala pokra+ování pacientovy lé+by.
B&hem hospitalizace poskytuje sociální pracovník rodinám pou+ení o povaze ne%
moci, o lé+ebném re(imu a jeho smyslu; sna(í se ovliv,ovat o+ekávání rodiny t$kající
se pacienta tak, aby je pacient mohl po návratu z lé+by naplnit. Sna(í se zachovat
a rozvíjet ty postoje rodiny v#+i pacientovi, které pova(uje za podp#rné. Sna(í se re%
dukovat neuv&dom&lé pou(ívání pacientov$ch t&(kostí k !e"ení rodinn$ch konflikt#
a problém#. Sociální pracovník také p!ipravuje rodinu na mo(nost, (e se pacientovy
p!íznaky znovu objeví, a dává +len#m rodiny instrukce, za jak$ch okolností by bylo
vhodné se znovu spojit s lé+ebn$m za!ízením.

Kontakty se sociálním pracovníkem jsou nabízeny rodinám v hodinách, kdy b&hem
hospitalizace nav"t&vují pacienta. Nejvíce úsilí si vy(ádá práce s rodinami, které mají
k pacientovi, jeho nemoci a jejím vyhlídkám postoj apatick$. V n&kter$ch p!ípadech
jsou po skon+ené hospitalizaci nutné i opakované náv"t&vy sociálního pracovníka
v rodinách. V n&kter$ch p!ípadech je situace v rodin& taková, (e sociální pracovník
rad&ji pacientovi hledá jiné místo, kde by mohl po propu"t&ní z ústavní lé+by (ít, ne(
je rodina, ve které (il dosud.
U(ívaná typologie rodin umo(,uje p!edem rozli"it, u kter$ch rodin bude systematická
intervence SP nutná %jsou to ty, které mají ve dvou sledovan$ch faktorech extrémní
skóre. V mo(nostech (ádného velkého psychiatrického za!ízení toti( není soustavn&
pracovat s rodinami v"ech pacient#.
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Kapitola 12

Posuzovaní pot!eb
ohro+eného dít&te

Ji"! Kova"!k

Pojem „ohro$ené d "t'" v oblasti sociáln" práce ji$ zdomácn'l. V't)inou, ale ne
v$dy, odvozuje sv!j v(znam od donedávna pom'rn' frekventovaného anglosas&
kého v(razu „child at risk". V posledn"ch letech & zejména vlivem terminologie
Sv%tové deklarace o p"e&it! d%t!, jejich ochran% a rozvoji z roku 1990 & b(vá na&
hrazován pojmem „d'ti ve zvlá). obt"$n(ch situac"ch". V paragrafu 22 zm"n'né
deklarace jsou pak k tomuto pojmu v(slovn' vzta$eni „sirotci, d'ti ulice, d'ti
uprchl"k!, p#es"dlenci, ob'ti válek a p#"rodn"ch i lidmi zp!soben(ch katastrof,
d'ti migruj"c"ch d'ln"k! nebo d'ti $ij"c" v jin(ch sociable znev(hodn'n(ch sku&
pinách, pracuj"c" d'ti,.d'ti a mlad" lidé uv'zn'n" v pasti prostituce, pohlavn"ho
zneu$"ván" a jin(ch forem vyko#is.ován", invalidn" d'ti, adolescentn" provinilci,
ob'ti apartheidu a ciz" okupace". V paragrafu 24 je upozorn'no na ohro$en"
drogovou závislost", a to dokonce ji$ v prenatáln"m stadiu. Jsou zde zm"n'na
nejen narkotika a psychotropn" látky, ale i závislost na tabáku a alkoholu (Ko&
va#"k, 1999; Dunovsk(, 1999). T'mto na prvn" pohled r!znorod(m dlouhodob'
ohro$uj"c"m situac"m je spole*né p#edev)"m to, $e se t(kaj" „$ivotn"ho stylu"
jedinc!, rodin, sociáln"ch skupin a jejich prost#ednictv"m také d't". Dal)"m d!&
le$it(m spole*n(m znakem je, $e d'ti si tyto situace nevol" svobodn', ale jsou
do nich — v't)inou nedobrovoln' — vr$eny a nen", a$ na v(jimky, v jejich silách
se z t'chto podm"nek vymanit. Obdobn( v(znam n'kdy m"vaj" i pojmy „d'ti
v nouzi" a „d'ti se zvlá)tn"mi (speciáln"mi) pot#ebami".

Pon'kud odli)nou historii má dnes b'$n( deskript"vni pojem syndrom
CAN (Child Abuse and Neglect) & syndrom t(raného, zneu$"vaného a zane&
dbávaného d"t'te. P#esto$e t(rán", zneu$"ván" a zanedbáván" d"t'te je z#ejm'
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staré jako lidstvo samo, teprve v padesát(ch letech 20. stolet" se léka#i za*ali
c"len' zab(vat touto problematikou a nazvali ji souhrnn' jako neúrazová po&
ran'n". V roce 1962 popsal Kempe tzv. syndrom bitého d"t'te (battered child
syndrom). V následuj"c"ch letech se za*al stále v"ce pou$"vat a prosazovat ji$
zm"n'n( pojem syndrom CAN (Dunovsk(, Dytrych, Mat'j*ek, 1995; Dunovsk(,
1999).

Pro ná) ú*el, jak ostatn' napov"dá název kapitoly, budeme i nadále pou$"vat
pojem„ohro$ené d"t'". Máme p#i tom na mysli d"t', jeho$ $ivot nebo zdrav"
jsou n'jak(m zp!sobem ohro$eny. P#ipome%me v)ak i v této souvislosti ur*it(
terminologick( posun, k n'mu$ v p#"pad' vymezen" pojmu zdrav! do)lo. Dnes
ji$ p!lstolet" stará a b'$n' pou$"vaná definice zdrav" WHO #"ká, $e „zdrav"
nen" jen absenc" nemoci, ale je to komplexn" stav t'lesné, du)evn" a sociáln"
pohody". Pozd'ji, ve v(zv' WHO Zdrav! pro v#echny do roku 2000, se objevuje
definice nová, která — po mém soudu — star)" vymezen" nenahrazuje, ale sp")e
dopl%uje: Zdrav" je „schopnost vést sociáln' a ekonomicky produktivn" $ivot"
(Dunovsk(, 1999).

Uvedená vymezen" vlastn' p#edstavuj" pokus komplexn' zachytit celkov(
stav a situaci jedince a propojit objektivn" indikátory s indikátory subjektiv&
n"mi a sociáln"mi. V p#"pad' d"t'te je z#ejmé, $e takové posouzen" mus" zahr&
novat i posouzen" jeho „sociáln'ekologické niky", p#edev)"m mikrosociáln"ho
systému, v n'm$ se d"t' v daném *ase nacház" (Bronfebrenner, 1979; Kova#"k,
2001). V potaz je t#eba vz"t i *asovou, v(vojovou *i „historickou" dimenzi — co
sou*asné situaci p#edcházelo a k *emu a jak(m sm'rem se bude s nejv't)" prav&
d'podobnost" vyv"jet. I na d"t' je t#eba pohl"$et jako na „osobu ve sv't'" (Karls,
Wandrei, 1994; Kova#"k, 2001), p#i*em$ podm"nky nebo problémy, které vysta&
vuj" d"t' ohro$en", zahrnuj" & ani$ by se na n' omezovaly & faktory environ&
mentálni povahy (chudoba, deprivace aj.), faktory biologické (nap#. nezralost)
a faktory genetické, jako nap#. chromozómami odchylky nebo anomálie (Am&
merman, Hersen, 1997). D!le$itou okolnost" je v)ak podle posledn' zm"n'n(ch
autor! to, $e ekologické vn"mán" podm"nek se v pr!b'hu posledn"ch desetilet"
zm'nilo. Nehovo#" se ji$ jen o zamo#en" a toxicit' ekosféry, ale také o sociáln"
toxicit' prost#ed" a faktorech, které d"l*" rizika násob" *i umoc%uj" (Garbarino,
1995). Zárove% je v'nováno v"ce pozornosti faktor!m, které posiluj" odolnost
(resilienci) v!*i r!zn(m d"l*"m ohro$en"m *i jejich kumulaci (Ammerman, Her&
sen, 1997; Garbarino, 1995).1

bodejme pouze, $e v$dy, kdy$ je ohro$eno zdrav", nebo dokonce $ivot d"t'te (a. ji$ vlivem n'&
jaké p#"rodn" *i sociáln" katastrofy nebo vlivem negativn"ho *i lhostejného chován" jeho primárn"ch
a sekundárn"ch vychovatel! a pe*ovatel!, vrstevn"k! *i jin(ch osob), projevuje se toto ohro$en"
mj. t"m, $e nejsou napl%ovány n'které základn" $ivotn" (vitáln") pot#eby d"t'te. Ohro$ené d"t'
m!$e b(t & a mnohdy b(vá & vlivem takov(ch událost" traumatizovaná Pravidlem v$ak b(vá,
$e ohro$ené d"t' je tém'# v$dy deprivované & práv' d"ky nedostate*nému napl%ován" základ&
n"ch $ivotn"ch pot#eb. Proto pova$ujeme znalost depriva*n" teorie za nezbytnou sou*ást p#"pravy
sociáln"ho pracovn"ka a za#azujeme do této kapitoly jej" shrnut".
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12.1 Komplexní, interdisciplinární
a t)mov) p!ístup k ohro+en)m d&tem
a role sociálního pracovníka

Posouzen" situace ohro$eného d"t'te je zále$itost slo$itá a náro*ná. Jedná se
o komplexn" problematiku, p#i jej"m$ #e)en" se sociáln" pracovn"k neobejde bez
spolupráce a pomoci dal)"ch odborn"k!. D"t', stejn' jako dosp'l(, je biopsycho&
sociáln" individualitou, a tud"$ je t#eba posoudit ka$dého jedince a jeho situaci
jak z hlediska zdravotn"ho, resp. medic"nského, tak z hlediska psychologického
a samoz#ejm' i sociáln"ho *i sociáln'právn"ho. Bez pomoci pediatra, nejlépe
pediatra sociáln' orientovaného, a d'tského psychologa se sociáln" pracovn"k
p#i posuzován" pot#eb a situace ohro$eného d"t'te neobejde. Mnohdy pot#e&
buje zapojit do posuzován" je)t' dal)" odborn"ky & neurologa, d'tského psychi&
atra, speciáln"ho pedagoga, foniatra, logopéda, právn"ka, pop#. dal)" profese.
Sociáln" pracovn"k by se m'l p#edev)"m ujmout role koordinátora a jeho
prvn"m úkolem by m'lo b(t sestaven" t(mu pot#ebného k #e)en" ka$dého jed&
notlivého p#"padu.

Na základ' vlastn"ho posouzen", posouzen" pediatra a posouzen" psychologa
by m'l spolu s nimi stanovit optimáln" skladbu t(mu, naplánovat a organizovat
postup vy)et#en" a koordinovat práci jednotliv(ch odborn"k!. Spolu s nimi
by m'l na záv'r stanovit komplexn" sociáln" diagnózu, prognózu, navrhnout
postup a alternativy #e)en" a p#"padné terapie nebo rehabilitace.

P#i tomto postupu by m'l m"t neustále na pam'ti, $e situaci ohro$eného
d"t'te nelze posuzovat jako situaci samotného, izolovaného jedince, ale v$dy
v rámci jeho „sociáln'ekologického pole". V$dy by m'l spolu se sv(m t(mem
zkoumat mikrosociáln" systém d"t'te (jeho rodinu, a. ji$ vlastn", biologickou,
nebo náhradn", pop#. jiné v(znamné osoby, k nim$ má d"t' siln( emo*n" vztah).
Stejn' tak by m'l t(m zmapovat mezosociáln" systém ()kolu, sousedstv", sku&
pinu vrstevn"k! aj.) a posoudit jeho silné, pozitivn" stránky & „zdroje podpory
a rozvoje", i stránky slabé, negativn" & „zdroje ohro$en" a újmy". Nem'l by opo&
menout ani makrosystém a v)echny jeho zdroje, mo$nosti, omezen" a nab"dky
standardn"ch #e)en".

Vhodn(mi nástroji pro zmapován" rodinné situace d"t'te (stejn' jako jin(ch
klient!) jsou genogram a ekomapa. Jejich konstrukci p#edcház" rozhovor, za&
m'#en( mj. na sb'r anamnestick(ch dat, rodinnou konstelaci a sociáln" pole
d"t'te a jeho primárn"ch vychovatel!.

Genogram je grafick(m znázorn'n"m rodinn(ch mezigenera*n"ch vztah!
a umo$%uje p#ehledné zachycen" i pom'rn' slo$it(ch vztah!, souvislost" a udá&
lost" pomoc" jednotn(ch symbol! *i znak!. Ekomapa pak zachycuje celou so&
ciáln' ekologickou niku d"t'te & rodinu a ve)keré k n" vzta$ené exosystémy, a.
ji$ aktuáln', *i zat"m pouze potenciáln' disponibiln". Uka$me si to na násle&
duj"c"m p#"padu.
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Za sociální pracovnicí v poradn& pro rodinu, man(elství a mezilidské vztahy p!ichází
klientka Jana (23 let), matka dvou d&tí % +ty!letého Davida a dvouleté Anny. Jana,
prodava+ka a opravá!ka v po+íta+ové firm&, je v sou+asné dob& na mate!ské do%
volené. Ob& její d&ti jsou s ní doma, David do "kolky +i jiného za!ízení nechodí.
Man(el Jany, Martin, je rovn&( t!iadvacetilet$ %jejich man(elství trvá p&t let, sezná%
mili se na st!ední "kole. Martin je automechanik, pokou"el se soukromn& podnikat,
ale jeho malá firma velmi brzy zkrachovala. Z té doby mu z#staly je"t& n&které ne%
splacené dluhy. Nyní pracuje jako vedoucí autodílny v jedné v&t"í soukromé firm&
v sousedním m&st&. Vyd&lává slu"né peníze, ale je"t& se mu nepoda!ilo splatit +ást
nahromad&n$ch dluh#. (Splácení je v"ak mo(né v pravideln$ch díl+ích splátkách,
které zasílá banka z Martinova ú+tu). Rodina (ije v b&(ném panelovém byt& 2 + 1 .
Finan+n& nestrádají, ale ne( splatí dluhy, jen tak tak vyjdou".
Problém, s ním( Jana do poradny % na doporu+ení své blízké kamarádky % p!ichází,
se t$ká vztahu jejich dvou d&tí. Stává se, poslední dobou pom&rn& +asto, (e David
Ani+ce ubli(uje, bere hra+ky, bije ji a nadává. Jana neví, co si s ním má po+ít. P!ed
koncem prvního orienta+ního rozhovoru v poradn& se v"ak objeví je"t& jeden, z!ejm&
klí+ov$ problém. Stává se % poslední dobou +ast&ji % (e Martin zajde s kamarády
z práce do hospody, vrací se dom# p!iopil$ +i opil$ a Jan& nadává, vy+ítá jí, (e
p!íli" utrácí, a n&kolikrát ji i uhodil. Z po+átku se to odehrávalo bez p!ítomnosti d&tí,
poslední dobou v"ak i v jejich p!ítomnosti, kdy( je otec sv$m k!ikem probudí.
Sociální pracovnice si proto pozve Janu na nejbli("í mo(n$ termín (za necel$ t$den)
na dal"í rozhovor a do té doby ji vybaví nejnutn&j"ími informacemi o tom, jak si
má v p!ípad& opakovaného násilí z man(elovy strany po+ínat. P!i druhé náv"t&v&
Jana up!es,uje, (e Martin na ni byl hrub$ vícekrát, uhodil ji v"ak jen t!ikrát % a to
b&hem posledních +ty! m&síc#. Anamnestick$ orientovan$ rozhovor veden$ sociální
pracovnicí pak vyjas,uje n&které dal"í rodinné vztahy. Jana pochází ze +ty! sester.
Dv& jsou star"í, jedna sestra je mlad"í. Rodi+e Jany (prarodi+e Davida a Ani+ky)
spolu (ijí a bydlí ve stejném m&st&. K vnou+at#m mají v!el$ vztah, ale nemají na
n& mnoho +asu. Oba pracují % matka Jany jako ú+etní a otec jako ekonomick$
nám&stek v malé místní továrn&. Jejich nejmlad"í dcera se má b&hem tohoto roku
vdávat. Martin má ji( jen otce a mlad"ího bratra. Oba (ijí na druhém konci m&sta.
Matka Martinovi zem!ela p!ed devíti lety. Zdá se, (e se Martin se smrtí je"t& zcela
nevyrovnal. Od rodi+# ode"el, kdy( mu bylo 16 let, a to pro neshody s otcem.
Nemohl snést jeho hrubé a násilné chování v#+i matce, které u otce propukalo, kdy(
se p!ibli(n& jednou za +tvrt roku opil a po návratu matku slovn& i fyzicky napadal.
(Matka zem!ela na rakovinu slinivky b!i"ní.) S otcem se Martin nest$ká, s mlad"ím
bratrem ob+as ano. Po odchodu z rodiny (il u str$ce. Ve v"ech t!ech p!ípadech
man(elovy hrubosti ode"la Jana z bytu % naposledy vyb&hla z bytu jen nalehko
v pantoflích a bez kabátu. Vzhledem k zim& se vrátila zp&t asi po dvou hodinách.
Martin sed&l u d&tí, vypráv&l jim pohádku a zdálo se, (e vyst!ízliv&l. Jana m&la
dojem, (e se tvá!í provinile. O tom, co se stalo, se spolu nebavili.
Dvakrát ode"la Jana ke sv$m rodi+#m, ale ti pro ni nem&li p!íli" porozum&ní. Otec
se zastával Martina, (e má starosti a trápení s nesplacen$mi dluhy a matka Janu
nabádala, (e „to musí vydr(et". Na své d&tství vzpomíná Jana pom&rn& ráda. Velice
si rozum&la se sestrami % ráda vzpomíná na prázdniny u babi+ky, mat+iny matky,

pokra!ování
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která v"ak ji( zem!ela. Vzpomíná si v"ak také na to, (e i její otec p!i"el tu a tam
(ne p!íli" +asto) dom# opil$ a poté v"em (enám doma nadával. Agresivní byl pouze
verbálné, nikomu neublí(il. Pokud ví, nikdy se o tom doma nemluvilo. Janina matka
to trpn& a trp&liv& sná"ela. Otec pozd&ji p!estal pít. Jana se nej+ast&ji st$ká % pokud
jí to pé+e o d&ti dovolí % s p!ítelkyn&mi. Práv& ta nejlep"í jí doporu+ila, aby za"la za
sociální pracovnicí do poradny. (Uvedla, (e jí samotné p!ed +asem velmi pomohla.)
Pokud jde o Martin#v vztah k Jan&, cítí Jana, (e ji má Martin rád a i ona jeho. Jen si
je poslední dobou nejistá a bojí se jeho nepravideln$ch alkoholick$ch a násilníckych
epizod. Janu bolívá poslední dobou hlava a má pocit, (e nezvládá d&ti a domácnost.
Musí si pak lehnout a nemá na d&ti +as.
P!esto(e +ty!let$ David a dvouletá Ani+ka nejsou primárním Janin$m problémem %
tím je „násilí v rodin&" ze strany man(ela, jsou ob& d&ti d&tmi ohro(en$mi. Nejen(e
i mezi nimi dochází (ze strany Davida) k násilnostem, ale ob& % p!esto(e fyzická
pé+e rodi+# je dobrá % strádají nedostatkem pozornosti a poci1ují nejistotu a úzkost
matky, kdy( otec p!ijde dom# opil$. Situaci nerozum&jí, k!i+ícího otce se bojí.
Jejich situaci a celou rodinnou konstelaci si m#(eme znázornit (a sociální pracovnice
to ud&lala) genogramem % viz obr. 12.1.

Do genogramu m!$eme stru*n' zaná)et poznámky o d!le$it(ch skute*nos&
tech. Zasazen" rodiny do sociáln' ekologické niky pak zachycuje ekomapa,
která umo$%uje zachytit a) p#ehled a skladbu exosystém!; b) povahu aktu&
áln"ch vztah!; c) p#ehled mo$n(ch sociáln"ch nap't", ale p#edev)"m mo$n(ch
sociáln"ch zdroj! a opor, co$ je d!le$ité zejména p#i sestavován" programu in&
tervence, nápravy, rehabilitace a terapie. Jádrem ekomapy je relevantn" *ást
genogramu, v uvedeném p#"pad' nukleárn" rodina Jany a Martina a jejich d't"
Davida a Anny.

12.2 Pot!eby a posuzování podmínek
pro jejich uspokojování

Pot#ebu zde, podobn' jako na jin(ch m"stech (Kova#"k, 2001; Kova#"k, 2002),
nechápeme pouze jako n'jak( deficit nebo p#ebytek energie na stran' lidského
organismu, kter( má b(t uveden do stavu $ádouc" rovnováhy, ale p#edev)"m
jako vztahov(, intencionálni fenomén. Pot#eba se vztahuje a sm'#uje v$dy k ur&
*itému c"li. Pot#eby p#edstavuj" základn" zp!soby vztahován" *lov'ka ke sv'tu;
jak #"ká Joseph Nuttin (1970), propojuj" póly bipolárn" struktury ,já a sv't".
Chápeme je tedy jako ur*it( zp!sob za*le%ován" do sv'ta, jako ur*itá schémata
a sou*ást zp!sob! interakce *lov'ka se sv'tem.

To, jak tato interakce prob"há v dob', kdy je *lov'k jako d"t' odkázán p#i
uspokojován" sv(ch základn"ch pot#eb zcela nebo p#edev)"m na ostatn" lidi,
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Obr. 12.1 Genogram rodiny Jany a Martina (a Davida a Anny)
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i to, jak prob"há v dob', kdy je sám aktivn" a v"cemén' samostatnou osobou,
která naopak pe*uje o uspokojován" pot#eb t'ch, kte#" jsou na n'm závisl",
poznamenává charakteristick(m zp!sobem jeho celkov( $ivotn" styl.
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Obr. 12.2 Ekomapa aktuálního sociálního pole rodiny

i r%arnosi i

Vysv&tlivky:

dobré, vzájemné (podp#rné) vztahy

I I II I I I I I I I I I I I I stresující, Uaumatizující vztahy

ambivalentní, napjaté vztahy

*len'n"m a systemizac" základn!ch pot#eb se zab(vala a zab(vá #ada autor! (Murray,
Maslow, Madsen, Dunovsk( aj., viz nap#.Madsen, 1972, 1979). Nap#"klad Murray rozli)uje
asi *ty#icet pot#eb, které rozd'luje do dvou kategori": 1. viscerogenn" pot#eby & jsou vrozené
a primárn' determinované stavy a procesy v organismu (nap#.hlad, $"ze%); 2. psychogenn"
pot#eby & jsou z"skané a determinované vn'j)"mi „tlaky" (nap#. dosa$en" úsp')ného v(konu,
dominance, afiliace).
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I známá Maslowova klasifikace rozli)uje dv' základni kategorie: 1. ni$)" pot#eby, ozna&
*ované n'kdy jako pot#eby nedostatkové, k nim$ #ad" pot#eby fyziologické, pot#eby bezpe*"
a z*ásti afilia*n" pot#eby a pot#eby uznán"; 2. pot#eby vy))", kam krom' dvou posledn' jme&
novan(ch #ad" p#edev)"m pot#eby seberealizace, sebenapln'n"; ozna*uje je také jako pot#eby
r!stu *i metapot#eby.

Pro ná) ú*el se omez"me na základn" d'len" pot#eb na t'lesné, tedy biologické,
a na psychické, pop#. sociáln". (Takzvané pot#eby v(vojové a pot#eby duchovn"
#ad"me v na)em p#"pad' pod pot#eby psychické, resp. psychosociáln".)

Aspo% stru*n' se mus"me zm"nit je)t' o tzv. zvlá)tn"ch pot#ebách n'kter(ch
ohro$en(ch d't". Jedná se p#edev)"m o pot#eby vypl(vaj"c" z ur*ité zvlá)tnosti
nebo odli)nosti d"t'te (barva k!$e, vzhled, nemoc, úraz, posti$en" aj.) *i ze spe&
cifiky jeho $ivotn" situace (t(rán", zneu$"ván", zanedbáván", sociáln" izolace,
p#"slu)nos t k etnické minorit' aj). K jejich napln'n" je v't)inou t#eba speciál&
n"ch opat#en" nebo terapeutick(ch postup! (dieta, lé*ebná k!ra, rehabilitace,
psychoterapie aj.), zam'#en(ch mnohdy nejen na samo d"t', ale i na jeho pri&
márn" pe*ovatele, nebo pop#. i na )ir)" sociáln" a ekologické prost#ed" a jeho
p#"padnou zm'nu (eliminace alergen!, tlumen" xenofobn"ch a rasov(ch nálad
a postoj!, do*asná nedostupnost drog aj.).

Biologické pot#eby
Biologické pot#eby (*ist( vzduch, *istá voda, správná strava, p#im'#ené
teplo, stálé p#"st#e)" a ochrana p#ed )kodliv(mi vlivy) pat#" nepochybn' k t'm
základn"m. Zda je jejich napl%ován" ohro$eno *i naru)eno, by m'l posoudit so&
ciáln" pracovn"k p#edev)"m na základ' pr!zkumu mikrosystému, v n'm$ d"t'
$ye, tedy nej*ast'ji na základ' náv)t'vy rodiny d"t'te, rozhovoru a pe*livého
pozorován". Vydatnou pomoc mu zde m!$e poskytnout zku)en( d'tsk( léka#.

V p!ípad& Davida a Ani+ky potvrdila náv"t&va v rodin&, (e základní biologické po%
t!eby d&tí nejsou nikterak zanedbávány, spí"e je podez!ení na deprivaci +i sub%
deprivaci v oblasti pot!eb psychick$ch. Rozlo(ení rodinn$ch teritorií v klasickém
panelovém byt& 2 + 1 v"ak ukazuje, (e v p!ípad& agresivních v$stup# otce vlastn&
neexistuje v byt& místo, kde by d&ti p!ed nimi byly chrán&ny.

P#i náv)t'v' rodiny sociáln" pracovn"k posuzuje nejen velikost, rozlo$en" a uspo&
#ádán " bytov(ch prostor, které tvo#" fyzick( rámec domova jeho klienta (d't&
ského, ale i dosp'lého). Zkoumá mo$nosti a omezen", které bytov( prostor
sk(tá, av)ak sna$" se také zmapovat sociáln" prostory a osobn" teritoria jed&
notliv(ch *len! domácnosti. V)"má si, zda jsou bytové podm"nky st"sn'né, stre&
suj"c"; jaké mo$nosti nab"zej" (ale té$ eliminuj" *i redukuj") i jaké dal)" prostory
jsou, vedle interiér!, klientovi a jeho rodin' k dispozici (zahrada, bezprost#edn"
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okol"). V)"má si toho, co bytov( prostor vypov"dá o $ivotn"m stylu jeho obyva&
tel, sna$" se zjistit, které prostory p#edstavuj" individuáln", privátn" teritoria
a které naopak jsou m"sty spole*ného setkáván". (V)"má si zejména egoistic&
kého okupován" spole*n(ch prostor n'kter(m jedincem, pop#. tzv. zakázan(ch
teritori", „t#ináct(ch komnat" aj.). Nezam'#uje se pouze na to, zda jde o domác&
nost udr$ovanou *i neudr$ovanou, ale rozli)uje mezi „d'ln(m nepo#ádkem",
kter( sv'd*" v't)inou o tom, $e se zde skute*n' $ije, a „neú*eln(m *i nehygi&
enick(m chaosem", kter( sp")e nazna*uje, $e obyvatelé domácnosti bu- v!bec
nedbaj" na své domác" prost#ed", *i se nedoká$ou domluvit o tom, kdo bude za
co odpov'dn(.

Z mezosociáln"ch systém! zkoumá p#edev)"m & v závislosti na v'ku d"&
t'te & sociáln" systémy mate#ské )koly *i základn" )koly, vrstevnick(ch skupin
v sousedstv" *i v zájmov(ch sdru$en"ch, které d"t' nav)t'vuje, Zji).uje zde, jaké
m"sto, jakou sociáln" pozici zde d"t' zauj"má, do jaké m"ry jsou tyto systémy pro
d"t' podp!rné a do jaké konfliktogenn" *i traumatogenn". (Zkoumá nap#. i to,
zda d"t', jeho$ zdravotn" re$im vy$aduje ur*itou specifickou dietu, má mo$nost
pat#i*né diety ve )koln" j"deln' *i zda mus" docházet n'kam jinam.) V p#"pad'
)kol se dále zaj"má i o vztah rodi*! ke )kole, o jejich hodnocen" u*itel! a v(uky,
o mo$nosti, které )kola d"t'ti i rodi*!m nab"z", i o *etnost kontakt! rodi*! se
)kolou.

Psychické pot!eby

P#i posuzován" psychick&ch pot#eb spo*"vá rozd"l mezi prac" psychologa a so&
ciáln"ho pracovn"ka v tom, $e psycholog posuzuje na základ' svého vy)et#en"
a pozorován" chován" d"t'te, zda a do jaké m"ry jsou základn" psychické po&
t#eby d"t'te uspokojeny, kde$to sociáln" pracovn"k zkoumá sociáln" prost#ed"
d"t'te a zji).uje, zda jsou zde podm"nky pro napl%ován" t'chto pot#eb a tyto
podm"nky bl"$e specifikuje. Zkoumá také, jaké zdroje, rezervy a silné stránky
v tomto prost#ed" jsou, a co by bylo t#eba zm'nit, aby byly pot#eby d"t'te opti&
máln' uspokojovány.

P#i %len'n! a kategorizaci psychick&ch (psychosociáln!ch) pot#eb
budeme vycházet z koncepce Pra$ské )koly v(vojové psychologie a psychické
deprivace (Langmeier, Mat'j*ek, 1974; Mat'j*ek a kol., 2000; viz té$ Vágne&
rová, 2000).

P'tice základn"ch psychick(ch pot#eb je podle Pra$ské )koly, podobn' jako
nap#. u Maslowa, hierarchicky uspo#ádána a u ka$dé pot#eby je popsána po&
doba deprivace, k n"$ p#i neuspokojován" pot#eby m!$e docházet, a zárove%
nazna*ena terapie, která by m'la navodit $ádouc" stav a vytvo#it podm"nky
pro zdrav( a zdárn( rozvoj d"t'te (viz tab. 12.1).

1. Pot#eba stimulace & pot#eba optimáln"ho p#"vodu podn't!, co do jejich
variability, modality, kvantity a kvality s ohledem na konkrétn" individuáln"
d"t'.
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2. Potreba „smysluplného sv'ta", #ádu v chaosu podn't! neboli pot#eba
podm"nek pro ú*inné u*en".

3. Pot#eba jistoty, bezpe%! & interpersonáln"ho vztahu typu „matka&d"t'",
toho, *emu anglosaská literatura #"ká „attachment".

4. Pot#eba osobn" identity—pot#eba sociáln"ho za*len'n" do )ir)"ho okruhu
Ud".

5. Pot#eba „otev#ené budoucnosti" & pot#eba $ivotn" perspektivy *i „$ivot&
n"ho smyslu".

Tento hierarchicky uspo#ádan( model nejen$e umo$%uje hlub)" vhled do lidské
situovanosti ve sv't', ale zárove%, jak p#ibl"$" následuj"c" schéma, umo$%uje
hledat #e)en" specifick(ch deprivac" (deprivac" na úrovni jednotliv(ch pot#eb)
jak z hlediska terapie, tak z hlediska prevence, a tud"$ z hlediska konkrétn"
sociáln" pé*e a sociáln" politiky.

Máme&li se pokusit o rozum'j"c" posouzen" t'chto pot#eb, bude t#eba se jimi zab(vat pon'kud
podrobn'ji.

1. Pot#eba stimulace, pot#eba optimáln"ho p#isunu podn't!. Aby se d"t' v!bec mohlo stát
p#im'#en' vn"mav(m a aktivn"m, mus" se jeho nervov( systém naladit na ur*it( optimáln"
p#"vod podn't!. V prvn"ch t(dnech $ivota d"t'te je úrove% stimulace v!bec nejpodstatn'j)"
vlastnost" „sv'ta". Podle své individuáln" vrozené v(bavy, podle tempa v(voje, dosavadn"ch
zku)enost" a podle v(vojového stadia, v n'm$ se d"t' nacház", pot#ebuje:

a) ur*ité p#im'#ené mno)stv! podn't! (ani málo, ani moc);
b) ur*itou p#im'#enou kvalitu podn't! (ani p#"li) jednoduché, nestrukturované, ani p#"&

li) slo$ité, kombinované, vzájemn' se ru)"c");
c) ur*itou p#im'#enou prom'nlivost podn't! (ne pouze podn'ty jednoho druhu, nap#.

zrakové, na úkor ostatn"ch smysl!).

Nedostatek *i nadbytek podn't! je pro *lov'ka subjektivn' nep#"jemn( a vyvolává reakce
odvrácen" a nezájmu, nebo snahu po obnoven" optimáln" podn'tové úrovn'. P#"li) slo$ité

Tab. 12.1 P&tice základních psychick$ch pot!eb

Pot!eba

stimulace

„smyslupln) sv&t"

citové pouto % attachment,
bezpe+í

osobní identita

otev!ená budoucnost, (ivotní
perspektiva

Deprivace

nedostatek podn&t#

nedostatek kognitivní struktury

nedostatek bezpe+í, chybí
citové pouto

nedostatek identity, chybí
sociální za+len&ní

nedostatek (ivotního smyslu

Terapie

re%aktivatice
optimální úrove, podn&t#

re%edukace
podmínky pro ú+inné u+ení

re%attachment
(znovu)navázání citového pouta

re%socializace

znovunalezení a znovunalézání
smyslu (ivota
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nebo p#"lia p#ekvapivé podn'ty mohou naopak vyvolávat strach a útek nebo „zamrznut"".
Uspokojován" této pot#eby ovliv%uje podstatn(m zp!sobem vn"mavost a vzru)ivost d"&
t'te, nebo. ovliv%uje zrán" a dozrávan" p#"slu)n(ch funkc" a podp!rn(ch orgán!, zejména
CNS. D"t' zpo*átku vn"má celkov', globáln', nerozl")ené, jakoby cel(m t'lem, celou po&
ko$kou. Zapojeny jsou p#edev)"m jeho proximáln! smysly & hmat, *ich a chu.. (Smysly
#wtáln" & zrak a sluch & se za*"naj" uplat%ovat pozd'ji a posléze nab(vaj" nad smysly
proximáln"mi p#evahu & viz nap#. Pechstein, 1979.) Stoj" za zm"nku, $e poko$ka, smyslové
orgány a nervov( systém vznikaj" p#i *len'n" zárode*né bu%ky z jednoho zárode*ného listu,
vn'j)" zárode*né vrstvy & ektodermu. Proto má pro malé d"t' takov( v(znam taktiln" sti&
mulace & hlazen", mazleni, p#"jemné dotyky. I pro dosp'lého *lov'ka plat", $e orgány nebo
svalové skupiny, které jsou na *as vy#azeny z funkce (chyb" jim mo$nost procvi*ován", tedy
dosahován" pot#ebn(ch vnit#n"ch, cenestick(ch aj. podn't!), slábnou a ch#adnou, atrofuj"
a *asto je t#eba zvlá)tn" rehabilitace, aby posti$ená funkce mohla b(t pln' nebo aspo%
*áste*n' obnovena.

2. Pot#eba podm!nek pro ú%inné u%en!, pot#eba smysluplného sv'ta. D"t' se pot#ebuje
vyznat v chaosu podn't!, kter( na n' doléhá, pot#ebuje se nau*it rozli)ovat, diferenco&
vat, pot#ebuje m"t kolem sebe sv't, jemu$ rozum", sv't, do kterého nen" vr$eno naráz
a nep#ipravené, ale do n'ho$ je postupn', krok za krokem uvád'no. Pot#ebuje naj"t smysl
v rozd"lném uspo#ádán" podn't!, odkr(t jejich vzájemn( vztah, jejich v(znam, pot#ebuje
m"t kolem sebe lidi a v'c", které se chovaj" ur*it(m, pro n' srozumiteln(m zp!sobem.
Jedin' tak se nau*" z"skávat zku)enosti, „nau*" se u*it".
Tato pot#eba se projevuje jak v úsil" kojence osvojit si novou dovednost t"m, $e ji procvi*uje
a zkou)" a$ do únavy, tak v nekone*n(ch otázkách „pro*" malého d"t'te nebo pozd'ji nap#.
ve snaze v'dce odpov'd't na podstatné otázky svého oboru.
*lov'k se u*" od prvn"ch t(dn! svého $ivota. Úrove% slo$itosti u*en" v)ak mus" b(t p#im'&
#ená v'ku a individuáln"m zvlá)tnostem d"t'te. Za*ne&li se s p#"li) slo$it(m u*en"m p#"li)
brzy, d"t' nároky situace nezvládne, neorientuje se v n", docház" k maladaptivn"mu jed&
nán" a pr!b'h u*en" se sp") prodlou$". Za*ne&li se p#"li) pozd', má to za následek retardaci,
opo$-ován" v(voje.
Zku)enosti a události v'cného sv'ta ur*uj" p#edev)"m aktivitu d"t'te ve sfé#e „v'c"" & for&
muj" jeho zv"davost, pátrán", manipulaci, v(kony a tvo#ivost. Zku)enosti d"t'te ze styku
s lidmi ur*uj" aktivitu ve sfé#e sociáln". Velice brzy se pro d"t' stává nejzaj"mav'j)"m ob&
jektem lidská tvá# a lidské jednán" v!bec. Proto mus" b(t sociáln" prost#ed" d"t'te stabiln"
a vzájemná komunikace a interakce srozumitelná, smysluplná a pravidelná. Zab(vá&li se
d"t'tem v raném údob" jeho v(voje v't)" po*et osob (bylo nap#. zji)t'no, $e v kojeneck(ch
ústavech procház" v p#"znivém p#"pad' d"t' rukama 19 *len! personálu), nemá p#"le$i&
tost p#ivykat si a seznamovat se postupn' a v ur*itém po#ádku s chován"m jedné ur*ité,
pravideln' se objevuj"c" osoby & a s jej"mi v(razy, tónem hlasu, tempem, zp!sobem ucho&
pen", p#ebalen" atd. & a cel( proces prvotn"ho sociáln"ho u*en" a za*le%ován" je tak zt"$en
a naru)en. Vzdálenou analogi" v $ivot' dosp'lého *lov'ka m!$e b(t situace, kdy & nap#.
p#i náv)t'v' ciz" zem' & nerozum" ani slovo z toho, co lidé pov"daj", a v krajn"m p#"pad'
nerozum" ani jejich zvyk!m a kulturn"mu pozad".

3. Pot#eba citového vztahu, u d"t'te pot#eba citového vztahu k dosp'lému vychovateli,
p#edev)"m k mate#ské osob'. Tendence d"t'te k aktivn" interakci se sv'tem se brzy sou&
st#e-uje v tendenci k interakc" s mate#skou osobou (matkou *i osobou, která ji zastupuje),
která se tak pro d"t' stává p#edstavitelem sv'ta. Ve vztahu k této osob' se soust#e-uj"
v)echny d"l*" zájmy a naprostá v't)ina aktivity d"t'te. Tento vztah ov)em mus" b(t vzá&
jemn(, hlubok(, láskypln( a trval(, nebo. jedin' tak poskytuje d"t'ti pocit $ivotn" jistoty
a bezpe*". Umo$%uje mu, aby se nau*ilo lásku nejen p#y"mat, ale pozd'ji i vracet, podmi&
%uje jeho základn" d!v'ru v!*i sv'tu a zdravou sebed!v'ru a vytvá#" tak podm"nky pro
to, aby d"t' za*alo podnikat dobrodru$né v(pravy za poznán"m sv'ta dál a dál za mate#&
skou náru* (která se v p#"pad' nebezpe*" a ohro$en" stává v$dy znovu „p#"stavem jistoty
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a bezpe*"") a za prah svého domova. Pro$itek prvotn" závislosti je z#ejm' nutn( k tomu,
aby se d"t' stalo nezávisl(m, aby vysp'lo ve zralou a samostatnou osobnost.
Tato pot#eba, pot#eba hlubokého a trvalého vztahu ke specifickému sociáln!mu ob$
jektu, jakoby rámuje a zakotvuje ob' pot#eby p#edchoz". Aktivita, orientace ve sv't',
u*en" a p#edev)"m u*en" lidské #e*i, která umo$%uje smysluplné osvojen" lidské zku)e&
nosti, nacház" práv' v tomto osobn"m vztahu svou $ivnou p!du, sv!j energetick( zdroj.
Specifick(m sociáln"m objektem, k n'mu$ se d"t' vá$e t'sn(m, stabiln"m citov(m poutem,
je tedy zprvu v't)inou matka, pozd'ji v)ak do vztahového pole d"t'te vstupuj" dal)" objekty,
k nim$ se up"ná obdobnou specifickou vazbou & otec, rodina jako celek, skupina vrstevn"k!,
kulturn" vzor. Pro dosp'lého *lov'ka se takov(mto objektem stává $ivotn" partner, p#"tel
a &jeho vlastn" d"t'. Tato s". mezilidsk(ch vztah! pak podstatn(m zp!sobem ur*uje jeho
m"sto ve sv't'.
Pot#eba identity & pot#eba spole*enského uplatn'n", vlastn"ho m"sta ve spole*nosti,
pot#eba autonomie vlastn" osobnosti a v'dom" vlastn" hodnoty vyr!stá práv' z této sku&
te*nosti. Pojmu „identita" & b(t, tj. „b(t sám sebou" & lépe porozum"me, kdy$ si uv'dom"me,
$e má vyjad#ovat opak „anonymity". D"t', kdy$ vyr!stá v rodin', je n'*" d"t' & v", $e k n'&
komu pat#". Druz" lidé v rodin' je oce%uj", maj" o n' strach, zále$" jim na n'm, vedou je
k tomu, aby m'lo „sv'dom"" a „sebev'dom"". Zde postupn' p#ej"má vysp'lej)" spole*enské
role & a spolu s nimi odpov'dnost za to, co koná, odkud vykra*uje dál do )ir)" spole*nosti,
j"$ je rodina sou*ást".
D"t', které nen" zprvu osobnost", nen" já", se osobnost" stává vlivem „ty" druhé osoby,
„matky", nebo p#esn'ji vlivem „ty" primárn"ho pe*ovatele. Uv'domuje si, co se od jeho já"
o*ekává i co ono samo o*ekává od „ty". P#ij"má tak svou prvotn" roli nejprve ve vztahu
k matce a pozd'ji i Tole ve slo$it'j)"ch s"t"ch mezilidsk(ch vztah!, a p#itom se postupn'
stává jedine*nou a nezastupitelnou osobou. Za koho a za co se *lov'k pova$uje, to je
obsa$eno v jeho ka$dodenn"ch *innostech, starostech a nad'j"ch. Jsou v)ak situace, pop#.
n'která v(vojová údob", jako nap#. dosp"ván", kdy problém vlastn" identity nab(vá na
aktuálnosti a stoj" pak p#"mo v centru $ivotn"ch otázek. Vhodn(m p#"kladem je práv'
hledán" dosp"vaj"c"ch a jejich & ne v$dy pln' uv'domované & pokusy odpov'd't si na
otázku „kdo jsem", jaké je mé m"sto ve spole*nosti, ve sv't'".
Zralá identita p#edpokládá tv!r*" p#evzet" sociáln"ch rol", a znamená tedy také p#ijet"
vlastn"ch osobn"ch danost" & mo$nost" a omezen". Ka$dá danost (nap#. to, $e se *lov'k
narod" jako mu$, nebo $ena, zeje *lenem ur*ité rodiny, ur*itého spole*enstv", $e má tu *i
onu vadu nebo nadán") v)ak nab(vá svého smyslu teprve tehdy, je&li v'dom' a tv!r*"m
zp!sobem p#ijata a zapojena do celku $ivota osobnosti.
Pot#eba )ivotn! perspektivy, nad'je, otev#ené budoucnosti. Malé d"t' $ije p#evá$n'
v p#"tomnosti, nemá je)t' diferencované pojet" *asu, vlastn" osobn" minulost, p#"tomnost
a budoucnost. Tam, kde má d"t' mo$nost za$"t & v jistot' d!v'rného mezilidského vztahu &
smyslupln( celek n'jaké události: celek zapo*et", pr!b'hu a zakon*en", tam docház" k ob&
jevován" budoucnost" a jej"ho v(znamu. Teprve pozvolna se poj"mán" a pro$"ván" *asu
u d"t'te roz)i#uje, jak sm'rem do minulosti, tak sm'rem do budoucnosti, a za*"ná se po&
stupn' vztahovat k *asu sv'ta, v n'm$ $ije & k $ivotu jeho rodi*!, k d'jinám jeho národa,
k d'jinám a v(hled!m lidského druhu a celku sv'ta, k n'mu$ pat#". Toto pro$"ván" je
i u dosp'lého *lov'ka kusé a ne zcela uv'domované, p#esto v)ak podstatn' ovliv%uje cel&
kové utvá#en" osobnosti a $ivotn" styl *lov'ka. V jeho rámci a na jeho pozad" toti$ prob"há
utvá#en" a uspokojován" v)ech základn"ch $ivotn"ch pot#eb.
Krom' pot#eby pevného zázem" má *lov'k pot#ebu p#ekonávat sv!j sou*asn( stav a stáva&
j"c" $ivotn" podm"nky. Pot#ebuje proto m"t p#ed sebou budoucnost, v n"$ on nebo jeho d"lo
pokra*uje, budoucnost, která ho neohro$uje, ale sp")e je podm"nkou rozvrhován" a rea&
lizace jeho $ivotn"ch mo$nost" i mo$nost" spole*enstv", k n'mu$ p#inále$". Vztah jedince
k budoucnosti tak ur*uje jeho vztah k minulosti a p#"tomnosti, p#esto$e je jimi sám pod&
mi%ován. Budoucnost, která je pro *lov'ka uzav#ena, která ho ohro$uje, v n'm vyvolává
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zoufalstv". Budoucnost, která se *lov'ku otev"rá a k n"$ p#istupuje s d!v'rou, je zdrojem
nad'je. Postoj k budoucnosti, schopnost objevovat a vytvá#et mo$nosti a podle realistic&
kého odhaduje volit a napl%ovat, se vytvá#" ji$ od raného d'tstv"; souvis" toti$ podstatnou
m'rou s pocitem jistoty, bezpe*" a základn" d!v'rou a sebed!v'rou d"t'te.
V pot#eb' $ivotn" perspektivy jsou vlastn' obsa$eny dv' pot#eby, které spolu navzájem
velice úzce souvisej" & pot#eba d'jinného, *asového charakteru vlastn" osobnosti (spjatá
s pot#ebou identity) a pot#eba tv!r*"ho p#esahu (Helus, 1974). Ka$dé tvo#ivé d"lo (nejen
kniha, hudebn" skladba, obraz, ale i nap#. zahrada, vinohrad, v*el"n apod.) pomáhá *lov'ku
p#ekro*it aspo% z*ásti jeho omezen", jeho sou*asn( stav, sebe samého. Nemus"me p#itom
chodit daleko, jednou ze „samoz#ejmost" $ivota" v't)iny dosp'l(ch jsou vlastn" d'ti. A práv'
d'ti *in" $ivot bohat)"m na v(hledy do budoucna. Leckdy si to ani pln' neuv'domujeme.
S d'tmi se neustále na n'co t')"me, n'co o*ekáváme, z n'*eho máme obavy. Velké v't)in'
lid" vlastn' jen $ivot s d'tmi umo$%uje p#ekro*it jejich osobn" *as, jejich osobn" budoucnost.
Nejen $e v nich z!stává pokra*ován" $ivota ve smyslu biologickém, ale pokra*uje a vyv"j"
se dál to, co bylo d'tem dáno tvo#iv(m d"lem na)" v(chovy.
Tato okolnost nám té$ pomáhá vyrovnat se s problémem vlastn" kone*nosti & ostatn' jako
ka$dé tv!r*" a pravdivé d"lo, v n'm$ se *lov'k uskute*%uje t"m, $e se vydává, a které
napl%uje $ivot smyslem.

Ka$dá z uveden(ch pot#eb se v pr!b'hu $ivota postupn' dotvá#", „dozrává"
ji$ od nejran'j)"ho d'tstv", a ka$dá také m!$e b(t krat)" nebo del)" dobu ne&
uspokojována. Je&li toto neuspokojen" dlouhodobé, docház" k deprivaci, stavu,
kdy zm"n'né základn" $ivotn" pot#eby nejsou v dosta*uj"c" m"#e a dost dlouhou
dobu uspokojovány. Trvá&li tento stav déle, docház" k podstatnému naru)en"
procesu, kter( bychom mohli, spolu s *esk(m filozofem Janem Pato*kou, nazvat
procesem zapou)t'n" ko#en! do sv'ta.

Psychická deprivace a deprivované d!t'
Psychická deprivace poznamenává podstatn(m, nikoli v)ak nevratn(m zp!so&
bem dal)" v(voj d"t'te. Následky psychické deprivace mohou b(t jak krátko&
dobé, tak dlouhodobé (Langmeier, Mat'j*ek, 1974; Mat'j*ek, Bubleová, Kova&
#"k, 1997).

Pr!kopn"ci v oblasti zkoumám deprivace (René Spitz, John Bowlby a dal)")
se zprvu domn"vali, $e následn( obraz projev! deprivace je pom'rn' jednotn(,
tak#ka uniformn". Jejich následovn"ci, a zejména Pra$ská )kola Langmeiera
a Mat'j*ka, v)ak prokázali, $e tomu tak nen". Deprivace r!zn(ch úrovn" pot#eb
a v r!zn(ch v(vojov(ch stadi"ch p!sob" odli)n'. Zasahuje nestejn' zraniteln(
terén (smyslové vady, mentáln" posti$en", drobné i vá$n'j)" poruchy nervové
soustavy aj.) a prom"tá se odli)n' do r!zn(ch oblast" v(voje. Podle druhu a zá&
va$nosti p!sob"c"ch podm"nek pak vytvá#" n'které charakteristické obrazy.

Ke klasickému obrazu psychické deprivace malého d"t'te zpravidla pat#"
v(razné v(vojové opo$d'n" #e*i. Krom' t'$ké patlavosti, která b(vá patrná
zvlá)t' u ústavn"ch d't", je nápadné zejména opo$d'n" ve skladb' a obsahu
#e*i. Také se m!$eme setkat i s opo$d'n(m v(vojem sociáln"ch a hygienick(ch
návyk!, p#i jejich$ tvorb' je t#eba úzkého a *astého kontaktu s dosp'l(mi.
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M!$eme pozorovat i opo$d'n" ve v(voji jemné motoriky, jemn(ch pohyb! ruky
nebo v koordinaci ruky a oka, která obvykle kontrastuje s celkov' p#im'#enou
úrovn" hrubé motoriky, jak ozna*uj" léka#i a psychologové celkové ovládán"
t'la, posazován", zm'ny pozic, ch!zi apod. Ta b(vá opo$d'na sp")e p#i depri&
vaci v obdob" raného v(voje ve )patn' funguj"c" rodin'. Emotivita d't" b(vá plo&
chá, nerozvinutá, matná, jakoby „set#ená", nebo naopak plná nezvládnut(ch
afektivn"ch v(buch!. V't)ina )estilet(ch ústavn"ch d't" b(vá )kolsky nezralá —
emo*n" nevysp'lost a nedostate*n' rozvinuté pracovn" a sociáln" návyky spolu
s ostatn"mi zm"n'n(mi nedostatky p!sob", $e )koln" prosp'ch t'chto d't" b(vá
z#eteln' pod úrovn" jejich potenciáln"ch schopnost". Psychická deprivace rovn'$
*asto stoj" v pozad" vá$n'j)"ch poruch osobnosti.

Na základ' sv(ch bohat(ch klinick(ch zku)enost" rozli)ili Langmeier a Ma&
t'j*ek p't hlavn"ch typ* osobnosti deprivovaného d!t'te, p#i*em$ brali
v úvahu jednak celkovou úrove% aktivity a vzru)ivosti, jednak celkov( ráz
sociáln"ho chován" d"t'te:

1. Typ relativn' dob#e p#izp*soben&, bez zvlá)tn"ch nápadnost", jen$ v)ak
má svá citliv'j)", zranitelná m"sta, která se p#i v't)"m zat"$en" projev".

2. Typ sociáln' hypoaktivn!, útlumov( nebo také regresivn" *i apatick(.
Odpov"dá do zna*né m"ry tomu, co prvn" badatelé v oblasti deprivace pova&
$ovali za jej" charakteristick( obraz & vyzna*uje se t"m, $e celková aktivita
d"t'te je sn"$ena, d"t' se nepokou)" navazovat sociáln" vztahy a uzav"rá se
sp")e do sv'ta v'c" a materiáln"ho sv'ta.

3. Typ sociáln' hyperaktivn! je prav(m opakem p#edchoz"ho & vyzna*uje
se a$ p#epjatou, ale rozpt(lenou sociáln" aktivitou, snahou p#imknout se
nakrátko ke ka$dému, vb'hnout do ka$dé otev#ené náru*e bez rozli)en",
p#i*em$ zájem o v'cné prost#ed" je naopak nápadn' sn"$en. D"t' p#ipo&
m"ná la*ného, ale nezú*astn'ného diváka nap"navého dobrodru$ného filmu.
Hloubku a kvalitu citov(ch vztah! u n'j nahrazuje povrchn" kvantita.

4. Typ sociáln' provokativn! ozna*uje d'ti, které b(vaj" agresivn" a v't&
)inou neznaj" solidaritu s ostatn"mi. Za ka$dou cenu se sna$" upoutat po&
zornost dosp'l(ch, )a)kuj", p#edvád'j" se, vyru)uj", jako by sv(m chován"m
cht'ly #"ci: „Kdy$ nemohu dostat pohlazen", tak aspo% pohlavek" (i to je pro&
jev pozornosti ze strany dosp'l(ch). Jsou&li tyto d'ti mimo kolektiv ostat&
n"ch d't" a maj"&li vychovatele jen pro sebe, b(vaj" jako vym'n'né. Proto je
také vhodné sv'#ovat takové d'ti sp")e do individuáln" náhradn" rodinné
pé*e.

5. Typ náhradn!ho uspokojen! citov(ch pot#eb, n'kdy ozna*ovan( také
jako substitu*n", je charakteristick( t"m, $e aktivita t'chto d't" se p#esu&
nula do jin(ch oblast", v nich$ mohou snáze naj"t tou$ené (náhradn") uspo&
kojen" & do sféry v'cného sv'ta (shroma$-ován" hra*ek a v'c"), do sféry
j"dla (p#ej"dán"), do sféry sexuáln"ho zájmu (t'lesná stimulace, manipulace
s genitáliemi) apod.
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Ka$d( z t'chto typuje ov)em &jak tomu u ka$dé snahy o p#ehledné ut#"d'n" bo&
hatosti sv'ta b(vá & ur*itou abstrakc". Ve skute*nosti existuj" jen individuáln",
jedine*né varianty, které se nazna*enému schématu v"ce *i mén' bl"$".

Náprava psychické deprivace se krom' obecn(ch zásad mus" #"dit práv'
zvlá)tnostmi t'chto individuáln"ch variant. Mus" b(t c"len' zam'#ena na ty
úrovn', které jsou deprivac" nejv"ce posti$eny (viz obr. 10.1), a mus" brát v úva&
hu v(vojové a individuáln" zvlá)tnosti ka$dého d"t'te. Náprava bude tedy spo&
*"vat v tom, $e se pokus"me d"t'ti poskytnout to, *eho se mu na úrovni jed&
notliv(ch základn"ch pot#eb nedostává. Plat"&Ii, $e v prost#ed" normáln", dob#e
funguj"c" rodiny (a. ji$ vlastn", nevlastn", nebo náhradn") jsou optimáln"m zp!&
sobem uspokojovány základn" $ivotn" pot#eby d't" (ale, jak je)t' uvid"me, i do&
sp'l(ch), je z#ejmé, $e obecn( sm'r nápravy a prevence bude m"#it práv'
sem & k úprav' problémov(ch a )patn' funguj"c"ch rodin a k vytvá#en" rodin,
které budou schopné tomuto po$adavku dostát.

Specifick(mi p#"pady nápravy deprivaoe se v)ak v #ad' p#"pad! mus" zab(&
vat )kolen" a povolan" odborn"ci & léka#i, psychologové, speciáln" pedagogové,
terapeuti a dal)".

Jak jsme ji$ #ekli, kl"*ovou úlohou sociáln"ho pracovn"ka je zji)t'n", jaké pod&
m"nky pro napl%ován" základn"ch $ivotn"ch pot#eb existuj" v aktuáln"m sociál&
n'ekologickém poli ohro$eného d"t'te. Co podstatného & pro zdrav( a zdárn(
v(voj d"t'te & v jeho aktuáln" sociáln'ekologické nice chyb"? Nebo, #e*eno s Nut&
tinem (1970), jaké jsou zde podm"nky pro $ádouc" interakci d"t'te s jeho pro&
st#ed"m?

12.3 Pomocné modely pro posuzování situace
ohro+eného dít&te

Posuzován" pot#eb d"t'te se v$dy odehrává v ur*itém kontextu a vztahuje se
k ur*ité situaci, která je sou*ást" zm"n'né sociáln'ekologické niky d"t'te. V$dy
proto mus" brát v úvahu jak faktory vnit#n!, je$ se vztahuj" k celkové bio&
psychosociáln" v(bav' d"t'te a které psychologie a biologie odedávna pova$uje
za dané hereditárn' (d'di*nost"), tak faktory vn'j(!, podm"n'né prost#ed"m,
v n'$ se d"t' nacház", faktory environmentálni.

Následuj"c" dva p#"klady posuzovac!ch model* vycházej" z praxe autora
a op"raj" se o koncepce a nálezy Pra$ské )koly v(vojové psychologie a psychické
deprivace. Lze je doporu*it jednak jako podn't k inspiraci a mo$né v(cho&
disko k vytvo#en" vlastn"ch diagnostick(ch model!, jednak jako ur*it( systém
k uspo#ádán" mno$stv" údaj!, které k jednotliv(m p#"pad!m ohro$en(ch d't"
shromá$d"me. Vytvá#ej" systém, kter( nám napom!$e de)ifrovat *asto slo$it(
klinick( obraz, vycházej"c" jak z nález! a pozorován" vlastn"ch, tak nález! a vy&
)et#en" pediatra, d'tského psychologa a dal)"ch odborn"k! na)eho t(mu. (Za
v(chodisko vlastn"ch model! m!$eme zvolit i jiné systémy pot#eb & viz nap#. ji$
zm"n'n( systém Murrayho nebo Maslowa.)
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Jejich „*"selné ozna*en"" je pouze ur*itou mnemotechnickou pom!ckou k za&
pamatován" oblast" a dimenz", které budeme posuzovat, pop#. k zapamatován"
rozp't" )kál a stup%!, jejich$ pomoc" budeme sledované charakteristiky p#es&
n'ji vymezovat.

Model „2 x 2 x 5 x 5" neboli Heredita,
prostredia psychická deprivace
Prvn" *"slice — dvojka — nám p#ipom"ná dv' základn" oblasti traktované tra&
di*n' pod pojmy d'di%nost a prost#ed!. Je t#eba posoudit, do jaké m"ry se na
vzniku a v(voji situace ohro$eného d"t'te a s n" spojen(ch problém! pod"lej"
vlivy vnit#n" a vlivy vn'j)", co je p#edznamenáno nebo dáno d'di*nost" a na *em
se pod"l" prost#ed". Bez základn"ch znalost" z oblasti genetiky, typ! d'di*nosti,
mechanism! p#enosu (znaky dominantn" a znaky recesivn"; znaky a poruchy
vázané na pohlav", polygenn" typ d'di*nosti) a pravd'podobnosti v(skytu d'&
di*n(ch znak! i d'di*n(ch chorob a bez schopnosti rozli)it genotyp a fenotyp
se sociáln" pracovn"k neobejde. Zde m!$eme pouze odkázat na n'kterou z rele&
vantn"ch publikac" (+ern(, 1971; Dolej)", 1978; Vágnerová, 1999,2000; Zvolsk(,
1977, aj.).

Posouzen! prost#ed! má zahrnovat jak prost#ed" fyzické, tak sociáln". Po&
souzen" vliv! d'di*nosti, ani posouzen" vliv! prost#ed" se nem!$e omezit pouze
na negativn" faktory a vlivy, na omezen", ohro$en" a rizika, specifické pot#eby,
ale také na vlivy pozitivn", specifické vlohy, talenty, silné stránky a mo$né
zdroje osobnosti d"t'te. Pozitivn" vlivy podporuj" jeho resilienci, tedy celkovou
odolnost, „schopnost úsp')né adaptace a zvládán" problém! navzdory nep#"&
zniv(m a ohro$uj"c"m okolnostem" (Dubow, Roecker, D'Imperio, 1997, in Am&
merman, Hersen, 1997). Stejn' tak je t#eba posuzovat i prost#ed" ohro$eného
d"t'te, zachytit jeho zdroje, silné a pozitivn" stránky & to, *emu anglosaská
odborná literatura #"ká „assets" (aktiva) & a samoz#ejm' také rizika a zdroje
ohro$en". Práv' tuto dichotomii nám p#ipom"ná druhá „dvojka" na)eho mo&
delu & upozor%uje, $e máme posoudit jak rizikové, tak protektivn" faktory
v situaci ohro$eného d"t'te.

Nen" snad nutné zd!raz%ovat, $e se v$dy jedná o slo$itou vzájemnou souhru
vliv! d'di*nosti a prost#ed". Tuto okolnost vyjad#uje mj. proces uspokojován"

Tab. 12.2 Podvojné kategorie modelu

Název kategorie Obsah kategorie

oblasti d&di+nost a prost!edí

faktory protektivní a rizikové

pot!eby biologické a psychické
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základn"ch $ivotn"ch pot#eb. Kdybychom cht'li p#idat k na)emu modelu je)t'
jednu, nepochybn' u$ite*nou „dvojku", mohli bychom posoudit a rozli)it, do
jaké m"ry jsou uspokojovány za prvé pot#eby biologické a za druhé pot#eby
psychické, a pou$"t p#i tomto hodnocen" )kálu, jej"$ rozp't" p#ipom"ná prvn"
„p'tka" modelu:

• pot#eby jsou uspokojovány optimáln', tj. stabiln', konzistentn' a p#im'#en'
individualit' d"t'te (5 bod!);
• pot#eby jsou uspokojovány nikoli optimáln', ale p#ijateln', stabiln' a po&
m'rn' konzistentn' (4 body);
• pot#eby jsou uspokojovány p#ijateln', ale nestabiln' a nekonzistentn'
(3 body);
• pot#eby jsou uspokojovány jen nárazov' a nedostate*n' (2 body);
• pot#eby nejsou uspokojovány tak#ka v!bec (1 bod).

V p#"pad' psychick(ch pot#eb vycház"me z uvedené p'tice pot#eb formulova&
n(ch pra$skou )kolou, p#i*em$ v p#"pad' pot#eby stimulace posuzujeme po&
stupn' p'tici smysl! (proximáln": hmat, *ich, chu., a distáln": zrak a sluch).
Pro p#"padnou kvantifikaci m!$eme i zde pou$"t uvedené p'tibodové )kály.

Stejn' m!$eme postupovat i v p#"pad' pot#eby „smysluplného sv'ta", po&
t#eby citového vztahu a bezpe*" a pot#eby $ivotn"ho smyslu a perspektivy. U po&
t#eby identity nebo sociáln"ho za*len'n" m!$eme postupn' posoudit základn"
p'tici sociáln"ch pozic a rol":

1. pozici a roli d"t'te (p#esn'ji roli syna nebo dcery) a s n" komplementárn"
roli rodi*ovskou (mate#skou a otcovskou);

2. roli sourozeneckou;
3. roli (role) souvisej"c" se vztahy k )ir)"mu p#"buzenstvu (prarodi*e, tety, str(&

cové);
4. roli vrstevnickou a kamarádskou (d'ti v nejbli$)"m sociáln"m okol" d"t'te);
5. dal)" & pro d"t' v(znamné & osoby (tzv. „significant others", nap#. sestra

v kojeneckém ústavu, kucha#ka v d'tském domov', u*itelka mate#ské )koly,
dobrovoln"k z programu 5 P).

I zde m!$eme u ka$dé z nich pou$"t p'tistup%ové posuzovac" )kály (1. $ádná,
nedostate*ná, neexistuje; 2. sp")e nedostate*ná; 3. pr!m'rná, tak nap!l; 4. dob&
rá; 5. optimáln").

Podobn' bychom se mohli nap#. ptát i u t#et" pot#eby „attachmentu", zda si
jej d"t' vytvo#ilo nebo má mo$nost vytvo#it k matce, otci, prarodi*i, sourozenci
nebo k n'komu jinému.

Následuj"c" „p'tka" p#ipom"ná p't typ! osobnosti deprivovaného d"t'te.
Dal)" mo$nou p'tic" jsou základn" kategorie charakteristik d!t'te a jeho

situace (Kova#"k, 1979; Mat'j*ek, 1999), které se pou$"vaj" nap#. v oblasti
náhradn" rodinné pé*e (dále NRP):
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1. %initele právn! povahy &jaká je právn" situace d"t'te: komu je d"t' sv'&
#eno, kdo je jeho opatrovn"kem, zda jsou práva a odpov'dnost rodi*! zacho&
vány, omezeny, zru)eny;

2. %initele biofyzické povahy neboli „danosti", tedy to, co si d"t' na sv't
p#iná)" , co je dáno a co nen" závislé na v(vojovém *ase — pohlav" (a v)e,
co se k n'mu vá$e); heredita; t'lesn( zjev (mj. sympatick(, nesympatick(;
barva k!$e, zvlá)tn" znaky, nápadnosti); somatick( defekt; drobná po)ko&
zen" CNS;

3. v&vojové %initele jsou ty, je$ p#iná)ej" zm'ny v *ase — v'k d"t'te; v(vojová
úrove% a v(vojová prognóza; mentáln" defekty; v(vojová po)kozen" zp!&
sobená prost#ed"m (deprivace, zanedbanost, poruchy chován", neurotické
projevy);

4. sociáln! %initele vyjad#uj" vztahy d"t'te s ohledem na jeho aktuáln" so&
ciáln" pole, pop#. na sociáln" konstelace minulé a perspektivn" — vztahy
k vlastn"m nebo náhradn"m rodi*!m, k sourozenc!m, k prarodi*!m a dal&
)"m p#"buzn(m; vztahy k vrstevn"k!m a vztahy k dal)"m v(znamn(m oso&
bám;

5. situa%n! %initele zahrnuj"c" p#evá$n' vn'j)" podm"nky $ivota d"t'te, jako
je jeho trvalé bydli)t' a jeho ekologická a sociáln'ekologická *istota nebo
toxicita; dostupnost sociáln"ch a dal)"ch odborn(ch slu$eb; postoje, zdroje
a rizika spojená se )ir)"m prost#ed"m apod.

U adolescent! je mo$né a mnohdy prosp')né zkoumat, jak(m zp!sobem zvládli
a zvládaj" v(znamné k#i$ovatky p'ti dosavadn"ch základn"ch psychosociáln"ch
konflikt!, jak je vymezuje ve sv(ch prac"ch E.H.Erikson (1965, 1967, 1997).
Aktuáln"m tématem adolescence je hledán" osobn" identity, které v p#"pad'
neúsp'chu hroz" jej"m zmaten"m a difúz" rol".

Ontogeneticky prvn"m v(vojov(m úkolem je v kojeneckém v'ku #e)en" kon&
fliktu mezi základn" d!v'rou a základn" ned!v'rou, po n'm$ následuje konflikt
mezi autonomi" a zahanben"m, pochybnostmi a blokuj"c"m studem. V p#ed&
)koln"m v'ku, v obdob" d'tské hry má základn" konflikt podobu iniciativa,
podnikavost vs. inhibuj"c" vina a ve )koln"m v'ku kompetence (zru*nost, do&
vednost) vs. mén'cennost. V$dy je u$ite*né polo$it si otázku, jak se poda#ilo,
nebo nepoda#ilo úkoly jednotliv(ch stadi" zvládnout (bl"$e viz nap#. Erikson,
1965, 1997).

Model „ 3 x 3 x 3 . . . " aneb T!i úrovn& u+ení,
t!i základní sociální okruhy a t!i zdroje rizik
Úrovn& u+ení

V návaznosti na práce Z.Mat'j*ka m!$eme rozli)it t#i základn" roviny *i
úrovn' u*en".

Prvn" rovinou je rovina sociáln!ch, emo%n!ch vztah*. P#edpokladem
identifikace a p#ijet" autority je siln( emo*n" vztah, kter( se vytvá#" od nej&
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Tab. 12.3 Základní péti+lenné kategorie modelu

Název kategorie

uspokojování pot!eb

psychické pot!eby

faktory situace dít&te

typy osobnosti

psychosociální krize

Obsah kategorie

optimální
p!ijatelné, stabilní
p!ijatelné, nestabilní
nárazové, nedostate+né
zcela nedostate+né

stimulace
podmínky pro u+ení
citov$ vztah a bezpe+í
identita a za+len&ní
(ivotní perspektiva

právní
biofyzické
v$vojové
sociální
situa+ní

dob!e adaptovan$
hypoaktivní, útlumov$
hyperaktivní
provokativní
substitu+ní

d#v&ra vs. ned#v&ra
autonomie vs. zahanbení
iniciativa vs. vina
kompetence vs. mén&cennost
identita vs. zmatení rolí

ran'j)"ch okam$ik! $ivota d"t'te, ne&li je)t' v dob' prenatáln". Tento vztah *i
vztahy jsou t"m, co utvá#" a strukturuje sv't d"t'te daleko d#"ve, ne$ za*ne
rozumov' chápat, „o* ve sv't' b'$"", ne$ za*ne pou$"vat my)len" a #e*.

Tento vztah je také p#edpokladem druhé úrovn' u*en" & roviny vzor*
a model*. Dávno p#edt"m, ne$ d"t' za*ne chápat pravidla a zp!soby vzájem&
ného vztahován" a sou$it" lid", vstoup" do jeho pov'dom" vzory a zp!soby cho&
ván" jeho rodi*!, prarodi*!, sourozenc! a dal)"ch v(znamn(ch $ivotn"ch osob.
D#"ve ne$ za*ne uva$ovat o vztaz"ch mu$e a $eny nebo o vztaz"ch mezi genera&
cemi, bude znát prvotn" vzory a modely t'chto vztah!, jak mu je prezentovalo
a prezentuje jeho nejbli$)" sociáln" okol".

Teprve pozd'ji, kdy$ bude schopné vyslovit prvn" slova a v'ty nebo kdy$ se dostane do v(&
vojového stadia konkrétn"ch *i formáln"ch operac" (Piaget 1966, Piaget, Inhelderová 1970),
bude schopné tyto zku)enosti postupn' verbalizovat a lidská #e* mu umo$n" osvojit si zku)e&
nosti druh(ch lid" a poznán", které by bez #e*i nebylo jinak dostupné. Ale p#esto v)e budou
základn" pojmy jeho #e*i ur*it(m zp!sobem zku)enostn' pokryty (*i p#esn'ji: fundovány), nebo
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nepokryty a zku)enostn' nepodlo$eny (nap#. d"t' vyr!staj"c" v sociáln" izolaci), pop#. podlo$eny
zku)enostmi destruktivn"mi (nap#. d"t' se syndromem CAN, ditó t(rané, zneu$"vané nebo za&
nedbávané).

T#et" rovina u*en" je tedy rovinou poznatk! a informac" p#edávan(ch pro&
st#ednictv" m lidské #e*i nebo obrazem s n" spojen(m a jej"m prost#ednictv"m
uchopovan(m a chápan(m.

V p!ípad& +ty!letého Davida (a také mlad"í sestry Anny) je naru"ena rovina vzor#
a model# prezentací ambivalentních a doposud ne zcela srozumiteln$ch identifika+%
ních vzor#. Tendence identifikovat se s agresorem je patrná nejen v chování Davida,
ale i v chování jeho otce.

Základní sociální okruhy

Druhá „trojka" modelu p#ipom"ná, $e existuj" t#i základn" sociáln" okruhy
d"t'te, které maj" v r!zn(ch v(vojov(ch údob"ch odli)n( v(znam pro rozvoj
a socializaci d"t'te. T'mito okruhy jsou:

• rodina,
• (kola,
• vrstevn!ci d!t'te.

Ka$d( z t'chto okruh! m!$e pro d"t' p#edstavovat jak zdroj sociáln"ch opor
a pomoci, tak zdroj ohro$en" a rizik. Sociáln" pracovn"k by m'l spolu se sv(m
t(mem dokázat tyto zdroje identifikovat, rozpoznat a posoudit. (A v dal)" etap'
své práce do nich podle pot#eby ur*it(m zp!sobem zasáhnout ve prosp'ch
ohro$eného d"t'te.)

V ka$dém z t'chto okruh! lze dále zkoumat, co jejich hlavn" p#edstavitelé
(rodi*e, spolu$áci, kamarádi) ve vztahu k d"t'ti cht'j", mohou a dovedou, a také
co necht'j", nemohou a nedovedou. (I toto zji)t'n" by m'lo p#edcházet úvahám
o p#"padné sociáln" intervenci a jej" povaze.)

Zdroje ohro+ení

Pokud jde o mo$né zdroje ohro$en", je u$ite*né jasn' rozli)ovat následuj"c"
trojici (bl"$e viz nap#. Dunovsk(, Dytrych, Mat'j*ek, 1995):

1. rizikové dosp'lé,
2. rizikové d'ti,
3. rizikové situace.

Podobn' m!$eme hledat i faktory podp!rné, pozitivn" nebo ameliora*n".
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Pokud bychom cht'li „trojkov( model" je)t' roz)"#it, m!$eme se op#"t o Úmlu*
vu o právech d!t%te z roku 1989 a jej" známá 3 P & „protection, promotion a par&
ticipation" (ochranu, podporu a rozvoj a participaci) a ptát se, do jaké m"ry jsou
v rámci sou*asné situace d"t'te vytvo#eny podm"nky pro jejich napl%ován".

David#v otec Martin je v na"em p!ípad& zmín&nou rizikovou osobou. Pokud by se
u Davida rozvinula osobnost sociáln& provokativního typu, byl by David dít&tem rizi%
kov$m a v p!ípad& vzniku rizikové situace (opilost otce) by mohla b$t tato kombinace
fatální.

V p#"pad' star)"ch d't" a adolescent! lze uva$ovat nap#. i v dimenz"ch t#" zá&
kladn"ch $ivotn"ch pohyb!, jak je p#i svém popisu p#irozeného sv'ta rozvedl
*esk( filozof Jan Pato*ka (bl"$e viz kapitolu Sociáln'ekologick( model v knize
Matou)ek a kol., 2001, s. 248&260):

• Pohyb dimenze minulosti je pohybem zakotven! *i zako#en'n", v n'm$ se
*lov'k vztahuje k tomu, co zde ji$ existuje; co je ve sv't' hotovo a pro n'ho
p#ipraveno.
• Dimenz" pohybu reprodukce, sebeprodlou$en", je p#!tomnost, v n"$ se
setkáváme s v'cmi a lidmi.
• Lidsky nejv(znamn'j)" pohyb, pohyb vlastn" existence, navazuje na oba
p#edchoz", je rozvrhem mo$nost". Pato*ka jej naz(vá pohybem pr!lomu *i
vlastn!ho sebepochopen!. Jeho podstatn(m $ivlem je budoucnost.

Tab. 12.4 Trojice modelu 3x3x3

Název kategorie

roviny u+ení

základní sociální okruhy

zdroje rizik

(3 P % Úmluva o právech dít&te

Obsah kategorie

vztahy
modely, vzory
poznatky, informace, znalosti

rodina
"kola
vrstevníci

dosp&lí
d&ti
situace

ochrana
podpora, rozvoj
participace)
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U men)"ch d't" je u$ite*né odli)it t#i základn! temperamentové typy (Lang&
meier, Krej*"#ová, 1998):
1. typ snadno vychovatelného d"t'te,
2. typ obt"$n' vychovatelného d"t'te,
3. typ pomalého d"t'te.
Model 3 x 3 x 3 pova$uji za vhodn( zejména p#i posuzován! celkové situace
t(ran(ch, zneu$"van(ch a zanedbávan(ch d't".

12.4 Posouzení vhodnosti !e"ení
Jen v krátkosti se v'nujme je)t' posouzen" vhodnosti navrhovaného #e)en" &
vhodnosti #e)en" situace ohro$eného d"t'te a vhodnosti p#"padné sociáln" inter&
vence, vycházej"c" mj. práv' z posouzen" pot#eb ohro$eného d"t'te a zdroj! *i
rizik, které v sob' tato situace obsahuje. Modelem pro toto posouzen" je rozli&
)ován" m"ry indikace p#i v(b'ru a volb' vhodné formy NRP v p#"pad' sociáln'
osi#el(ch d't" (Mat'j*ek, in Kova#"k, 1979; Mat'j*ek, 1999). Vhodn' zapadá
i do na)eho „p'tkového" modelu.

1. Specifická indikace (#e)en" a sociáln" intervence) znamená, $e toto
#e)en" je jak z hlediska p#"tomné situace, tak z hlediska dal)"ho v(voje d"t'te
a jeho budoucnosti #e)en"m optimáln"m a m'la by mu b(t dána p#ednost, i kdy$
je t#eba *asov' a finan*n' náro*n'j)".

1. Indikace nen" sice specifická a optimáln" pro toto konkrétn" d"t', ale plat"
v )ir)"m m'#"tku pro problémy a p#"pady podobné povahy. Zvolené #e)en" je
nejen mo$né a p#ijatelné, ale i $ádouc".

2. .e(en! p#ijatelné, nen" sice p#"mo indikováno, ale také nen" kontraindi&
kováno. Nelze je a priori odm"tat. Za ur*ité konstelace a dal)"ch vhodn(ch
opat#en"ch m!$e fungovat pom'rn' dob#e.

3. .e(en! nouzové & m'lo by b(t voleno pouze tehdy, nen"&li mo$né realizo&
vat $ádné z vhodn'j)"ch #e)en". Vol"me je s v'dom"m, $e nen" vhodné, ale
vskutku pouze nouzové.

4. Kontraindikace znamená, $e dané #e)en" je vskutku nep#ijatelné a nem'li
bychom je v $ádném p#"pad' volit.

Aplikujeme%li toto schéma na ná" p!ípad Davida a Anny, napom#(e na"im úvahám
ekomapa mapující zdroje mo(n$ch opor a ohro(ení. Ekomapa na obr. 12.3 znázor%
,uje ideální cílové !e"ení, které je zam&!ené na rozvoj sociálních opor celé nukleární
rodiny i jejích jednotliv$ch +len#.
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Obr. 12.3 Ekomapa optimálního programu intervencí a !e"ení problém# rodiny Jany, Martina a jejich
d&tí Davida a Anny
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Ekomapa optimálního !e"enf je vhodn$m v$chodiskem pro stanovení celkového
strategického plánu i sledu jednotliv$ch díl+ích program#. V tomto ideálním p!ípad&
p#jde o mnoho+etnou intervenci, která bude zahrnovat:

1. V p!ípad& Jany zapojení do terapeutické skupiny dosp&l$ch, jejich( rodi+e byli
alkoholici; p!ípadn& do skupiny (en, které se staly ob&1mi domácího násilí,
podpora kontaktu s p!áteli, kte!í jsou pro Janu sociální a psychickou oporou,
a p!ípadné (za p!edpokladu dobré krátkodobé, dopl,kové denní pé+e o d&ti:
mikrojesle, rodina p!ítelkyn& +i hlídání prarodi+#) +áste+né zapojení do práce
(+áste+n$ úvazek: n&kolik hodin denn& 2%3 t$dn&).

2. U Martina % v p!ípad&, (e nebude nutná protialkoholní lé+ba % p#jde jednak
za+len&ní do skupiny pro dosp&lé, kte!í jako d&ti nem&li mo(nost se vyplakat
a vyrovnat se s úmrtím matky, jednak do skupiny mu(#, kte!í páchají domácí
násilí a jsou ochotni podstoupit terapii. Posíleny by m&ly b$t vztahy k p!átel#m,
kte!í podporují Martinovo zapojení do rodiny. Pokud jde o jeho dluhy, bude
(ádoucí udr(et dobré vztahy s bankou, která mu pomáhá je splácet.

3. Pro d&ti, zejména pro Davida, (a pro celou rodinu) by byla vhodná herní terapie,
podpora p!átel, kte!í mají k d&tem a k celé rodin& dobr$ vztah, spole+ná rekreace
a trávení volného +asu, dobrá % mo(no%li i terapeutická % denní pé+e o d&ti
(v dob&, kdy je Jana v práci). U man(elského páru by bylo mo(né uva(ovat
o terapii man(elské.

Z#staneme%li je"t& u na"eho p!ípadu, je jednozna+n& kontraindikované odebrání
d&tí z rodiny a na!ízení ústavní v$chovy. P!i dal"ím stup,ování násilí a p!ípadné
hospitalizaci matky by byla indikovan$m (+i podle podmínek p!ijateln$m) !e"ením
p&stounská pé+e prarodi+# (nebo n&které ze star"ích sester) Jany. Kdyby se (ádn$
z nich nemohl nebo necht&l o d&ti starat, byla by mo(n$m p!ijateln$m !e"ením
krátkodobá p&stounská pé+e umo(,ující d&tem pravideln$ kontakt s rodi+i. Po terapii
rodi+# by se d&ti vrátily zp&t do rodiny.

12.5 Rozhodování v oblasti
náhradní rodinné pé#e

V náhradn" rodinné pé*i (NRP) v$dy primárn' hledáme pro ur*ité konkrétn"
d"t'

a) co nejvhodn'j)" formu NRP;
b) co nejvhodn'j)" náhradn" rodi*e (p'stouny nebo osvojitele).
Aby ov)em zvolené #e)en" bylo nosné, je zárove% t#eba, aby d"t' pro $ada&
tele o NRP bylo d"t'tem vhodn(m, tedy takov(m, které jsou schopni a ochotni
bezpodm"ne*n' akceptovat. (Bezpodm"ne*ná akceptace, p#ijet" a p#ij"mán" d"&
t'te bez ohledu na jeho v(kony, je základn" slo$kou psychosociáln" dimenze
náhradn"ho rodi*ovstv", dimenze z hlediska d"t'te nejd!le$it'j)".) Bezpodm"&
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ne*ná akceptace ov)em p#edstavuje ur*it( orienta*n", c"lov( ideál, jemu$ se
m!$eme jen v"ce *i mén' bl"$it. V praxi je vhodn'j)" a u$ite*n'j)" rozli)ovat
mezi realistick(mi a nerealistick(mi o*ekáván"mi a nároky rodi*! nebo primár&
n"ch pe*ovatel! d"t'te. Pot#eby d"t'te a pot#eby jeho $adatel!, jejich nároky,
p#edstavy a po$adavky si tedy maj" vzájemn' odpov"dat.

P#i v(b'ru $adatel! a jejich p#i#azen" k ur*itému d"t'ti & a d"t'te k ur*i&
t(m p'stoun!m *i osvojitel!m — m!$eme vyu$"t zm"n'nou p'tici indika*n"ch
*initel!:
1. %initele právn! — sociáln' právn" situace d"t'te p#edznamenává zásadn"m

zp!sobem v(b'r a volbu forem NRP. D"t', které nen" tzv. právn' volné & tj.
d"t', u kterého jeho rodi*e nedali souhlas k osvojen", nebo nebyli zbaveni
rodi*ovsk(ch práv a odpov'dnosti — nelze um"stit do osvojen", ale pouze do
n'které z forem p'stounské pé*e nebo do ústavn"ho za#"zen".

2. Biofyzické faktory, „danosti". Pokud jde o hereditu, nem'lo by riziko mo$&
ného záva$ného geneticky podm"n'ného po)kozen" d"t'te p#ekro*it v p#"&
pad' osvojen" hranici 10%. V p#"pad' vy))"ho rizika je vhodn(m #e)en"m
p'stounská pé*e. Jak zde, tak i v osvojen" musej" b(t $adatelé podrobn'
seznámeni se v)emi riziky, ohro$en"mi a posti$en"mi d"t'te a musej" bez
nátlaku souhlasit, nebo sp")e aktivn' zvolit, takové ohro$ené *i posti$ené
d"t'. Pohlav", zdá se na prvn" pohled, volbu typu NEP neovliv%uje, je v)ak
dobré upozornit na to, $e u chlapc! se *ast'ji setkáváme s drobn(m posti&
$en"m CNS, s poruchami chován" a ni$)" resilienc". Ta b(vá naopak *ast'ji
vy))" u d'v*at. V kombinaci s hereditou je v)ak t#eba pamatovat na sku&
pinu poruch, které jsou vázány na pohlav" (hemof"lie, svalová dystrofie aj.).
Nap#"klad u hemof"lie bude mo$né osvojit neposti$enou hol*i*ku, s v'do&
m"m, $e jej" p#"padn( mu$sk( potomek je vá$n' ohro$en a preferováno by
m'lo b(t narozen" plodu $enského pohlav". Pokud jde o t'lesn( zjev, je t#eba
b(t opatrn" zejména v p#"pad' osvojen" — nap#. v p#"pad' ur*it(ch zvlá)t&
nost", odli)nost" nebo nápadnost" (d'ti romské) by si osvojitelé m'li b(t
zcela v'domi jak t'chto nápadnost", tak mo$n(ch komplikac", které z nich
plynou. A nejen v dob', kdy jsou d't" malé a roztomilé, ale zejména v ob&
dob" puberty a dosp"ván". D'ti se somatick(m posti$en"m, zejména t'$k(m,
zakládaj"c"m invaliditu, by m'ly p#icházet do osvojen" jen zcela v(jime*n'.
Mnohem vhodn'j)" je zde p'stounská pé*e & za p#edpokladu úplné informo&
vanosti a p#"pravy p'stoun!. Ústavn" #e)en" by m'lo b(t #e)en"m nouzov(m.
D'ti s drobn(m posti$en(m CNS (minimáln" mozkové dysfunkce & MMD)
nalezneme *ast'ji mezi chlapci ne$ mezi d'v*aty; v ústavn" pé*i jich je t#i&
a$ p'tkrát v"ce ne$ v b'$né populaci a v d'tsk(ch domovech se zv()enou
v(chovnou pé*" dokonce desetkrát v"ce. Lze #"ci, $e ústavn" pé*e je v tako&
v(ch p#"padech tak#ka kontraindikována a specifickou indikaci p#edstavuje
p'stounská pé*e.

3. V&vojové %initele & pro kojeneck( v'k je specifickou indikac" osvojen",
za p#edpokladu, $e jsou dodr$eny ostatn" p#edpoklady „úsp')nosti" nového
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svazku. Specifickou indikac" m!$e b(t i p'stounská pé*e & nap#. kojenec
z v't)" sourozenecké skupiny nalezne spolu se sv(mi biologick(mi souro&
zenci m"sto v SOS d'tské vesni*ce nebo ve velké p'stounské rodin' vedené
man$elsk(m párem. Kontraindikac" nebo #e)en"m z nouze je pro kojence
za#"zen" klasické kolektivn" pé*e. V'k p#ed)koln" je limitem pro osvojen".
U d't" nad 5&6 let je vhodn'j)" n'která z forem p'stounské pé*e. U d't" nad
8 let, tedy ve st#edn"m )koln"m v'ku, p#estává b(t indikace pro osvojen"
p#ijatelná . V p'stounské pé*i se zdá b(t limitem v'k 11 let. V(jime*n' &
se zna*nou opatrnost" a nap#. v rámci sourozenecké skupiny — lze uva$ovat
i o d'tech star)"ch. Tam, kde je ústavn" pé*e z jin(ch indika*n"ch zásad p#i&
jatelná, je u star)"ch d't" #e)en"m vhodn'j)"m, ne&li v n'kter(ch p#"padech
dokonce indikac" specifickou. Pokud jde o v&vojovou úrove" a inteli$
genci d"t'te, lze #"ci, $e pro d"t' s normáln" nebo nadpr!m'rnou inteligenc"
neexistuj" $ádná indika*n" omezen" pro $ádnou formu NRP. V)echny jsou
vhodné. P#i prognóze podpr!m'rné inteligence je osvojen" pouze „p#ija&
telné" a specifickou indikaci p#edstavuje individuáln", pop#. skupinová p's&
tounská pé*e. I d'ti s mentáln"mi defekty v pásmu lehké slaboduchosti lze
„p#ijateln'" um"stit v n'které z forem p'stounské pé*e. V(vojová po)kozen"
prost#ed"m, zejména psychická deprivace a jej" následky, si vy$aduj" pro&
st#ed", které je lé*ebné a nápravné; ústavn" za#"zen" by m'la b(t kontraindi&
kována nebo v nejhor)"m p#"pad' #e)en"m z nouze. Rozli)en" typu osobnosti
deprivovaného d"t'te umo$%uje vhodn' diferencovat i uvnit# typ! NRP. Pro
útlumov(, hypoaktivn" typ jsou indikovány v)echny typy p'stounské pé*e;
specifickou indikac" je pak individuáln" p'stounská pé*e. Taje specificky in&
dikována i u typu sociáln" provokace, kter( by ve skupinové p'stounské pé*i
mohl strádat a zárove% by byl zdrojem konflikt! a problém!. Pro typ hy&
peraktivn" je naopak skupinová p'stounská pé*e vhodnou indikac". U typu
náhradn"ho uspokojen" p#icház" v úvahu nejsp")e individuáln" p'stounská
pé*e. Terapeutická, profesionáln" pé*e vhodná pro tento typ i jiné slo$it'j)"
p#"pady (d'ti posti$ené, zneurotizované, d'ti se specifick(mi pot#ebami aj.)
v na)em systému NRP zat"m bohu$el chyb".

4. Sociáln! %initele & zde je nutné brát v úvahu p#edev)"m osoby, které
pat#" k biologické rodin' d"t'te & rodi*e, sourozence, prarodi*e a dal)" p#"&
buzné. Pokud p#icház" v úvahu kontakt rodi*! a prarodi*! s d"t'tem, nelze
uva$ovat o adopci. Individuáln" p'stounská pé*e se zdá vhodnou indikac",
v n'kter(ch p#"padech i p'stounská pé*e skupinová. Je&li d"t' sou*ást" v't)"
sourozenecké skupiny, je (pro celou tuto skupinu) specifickou indikac" sku&
pinová p'stounská pé*e & rodinné bu%ky s man$elsk(mi páry nebo SOS
d'tské vesni*ky.

5. +initele situa%n! & práv' dostupnost odborn(ch slu$eb, lé*ebné a reha&
bilita*n" pé*e bude ovliv%ovat mj. volbu ur*ité lokality a t"m i ur*ité ná&
hradn", pov't)inou p'stounské rodiny. V(skyt alergen! v p#"pad' alergic&
kého d"t'te, projevy rasismu a xenofóbie v p#"pad' romsk(ch d't" budou
nepochybn' kontraindikovat n'která jinak mo$ná a vhodná #e)en". D!le$i&
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tou okolnost" bude i vzdálenost d"t'te od jeho p!vodn" rodiny. Tam, kde je
kontakt s rodinou doporu*en, vy$adován a indikován, by m'la b(t vzdále&
nost mezi bydli)t'm nové rodiny a bydli)t'm rodiny biologické co nejmen)".
Tam, kde je naopak kontraindikován nebo ne$ádouc", by m'la b(t naopak
vytvo#ena vzdálenostn" bariéra.

Je z#ejmé, $e indika*n" *initele se v$dy vzájemn' ovliv%uj", podmi%uj" a po&
tencuj" a tvo#" ur*it( komplex, kter( je t#eba posuzovat v celkovém kontextu
situace d"t'te. Ná) ná*rt mohl, vzhledem k omezenému prostoru, pouze nazna&
*it mo$n( sm'r úvah. Pro dal)" informace doporu*uji sáhnout v tomto p#"pad'
k Mat'j*kov' knize Náhradn! rodinná pé$e (1999).

12.6 Záv&r
P#ipome%me na záv'r ji$ stru*n' zm"n'nou právn" dimenzi problematiky ohro&
$en(ch d't". Sociáln" pracovn"ci se ve své práci mohou op#"t o mnohé právn"
normy a dokumenty. Zm"n"m zde aspo% t#i nejd!le$it'j)":

• Úmluvu o právech d!t%te z roku 1989;
• zákon o rodin';
• zákon o sociáln'&právn" ochran' d't".

Základn" pot#eby a lidská práva — v na)em p#"pad' práva d't" — jsou propo&
jeny a navzájem se podp"raj". Práva jsou reflektované pot#eby & pot#eby, které
si uv'domujeme a které zárove% uznáváme a respektujeme u sv(ch bli$n"ch.
A slu$by jsou, v tomto #et'zci, dobré jedin' tehdy, pokud vedou zp't k zá&
kladn"m, vitáln"m lidsk(m pot#ebám. Vztah, o n'm$ hovo#"me, lze vyjád#it
následuj"c"m zp!sobem:

pot#eby —> nároky (po$adavky) práva —» slu$by —» pot#eby

Nejlep)" zájem d"t'te (základn" princip Úmluvy o právech d!t%te a bod mnoh(ch
rozep#") pak znamená takovou konstelaci okolnost", takové uspo#ádán" $ivotn"
situace d"t'te, v n'm$ mohou b(t trvale, smyslupln' a individuáln' p#im'#en' &
tedy optimáln' & uspokojovány základn" $ivotn" pot#eby d"t'te. Identifikovat
tyto pot#eby pak nen" jen kl"*ov(m problémem p#i hledán" a ur*en" nejlep)"ho
zájmu d"t'te, ale také v(znamn(m krokem v procesu porozum'n" $ivotn"mu
sv'tu d"t'te, resp. $ivotn"m sv't!m r!zn(ch d't" (Qvortrup, 1987). A porozu&
m'n" je nezbytnou podm"nkou ú*inné podpory a pomoci.

Helus (1984) ve své podn'tné kn"$ce Vyznat se v d%tech #"ká:

...ohro$ené d"t' ohro$uje sv't. U$ t"m, $e trp" podv($ivou, $e mu chyb" pat#i*né dovednosti
a návyky, moráln" zásady apod., u$ t"m ochuzuje sv't o tv!r*" p#"nos osobnosti, j"$ se mohlo
stát. M!$e v)ak také vyr!st v *lov'ka, kter( se nejen nebude pod"let na stavb' sv'ta, proto$e
se tomu nenau*il, ale kter( se u*in" zkázou tohoto sv'ta, pon'vad$ ho nenávid" za v)echny
k#ivdy, které mu (sv't) zp!sobil.
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Sociálni pracovn"ci a v)ichni, kte#" se vá$n' zab(vaj" osudy ohro$en(ch d't",
tak maj" v rukou jeden z d!le$it(ch kl"*! k budoucnosti sv'ta. Rozpoznán" ohro&
$en(ch d't" a posouzen" jejich pot#eb je prvn"m krokem ke dve#"m budoucnosti,
která se p#ed námi neuzav"rá, ale je pro nás a na)e d'ti otev#ená.
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Kapitola 13

Videotrénink interakcí

Kate"ina Beaufortová

Videotrénink interakc" (dále jen VTI) je pova$ován za krátkodobou a intenzivn"
formu pomoci, p#i které je centráln"m tématem intervence podpora a rozvoj
komunikace, pop#.jej" obnoven", pokud ji$ do)lo k jej"mu naru)en".

Hlavn"m médiem je videozáznam b'$n(ch situac", nejd!le$it'j)" *ást" práce
s klientem je pak rozhovor nad vybran(mi úseky tohoto záznamu. Pracovn"k
docház" do rodiny a natá*" krátké sekvence interakc", z nich$ pak vyb"rá ty,
které pomáhaj" vytvá#et v(znamn( a konstruktivn" rozd"l oproti dosavadn"mu
pohledu rodiny. Takové úseky se silnou v(pov'd"'si poté spole*n' s klienty
(v't)inou rodi*i) na mikroúrovni prohl"$ej" a reflektuj" je s d!razem na mo$né
zdroje (Hawellek, 1990). P#ednost" tohoto postupu je rozv"jen" velmi konkrét&
n"ch mo$nost" volby jednán", docház" k uv'dom'n" si interak*n"ch vzorc!, které
b'$nému vn"mán" z!stávaj" utajeny.

13.1 V)voj VTI a obecné principy metody
Metoda VTI má sv!j domov v Nizozemsku. V polovin' osmdesát(ch let 20. sto&
let" za*ali pracovn"ci domova pro naru)enou mláde$ (De Widdonck) zkoumat,
jak p!sob" sociáln" okol" na d"t', jaké je rodinné klima a jak funguj" vztahy
v rodin', jak( vliv maj" tyto rodinné vztahy na d"t' a na intenzivn" práci s d"&
t'tem v pobytovém za#"zen", na jeho schopnost navazovat a udr$ovat nové
sociáln" vztahy. Jejich dvoulet( v(zkum prokázal, $e pokud do celého procesu
nebyla vta$ena rodina, úsp'chy d"t'te se rychle vytrácely a jeho chován" se
vracelo do star(ch kolej". Na základ' t'chto vyhodnocen" se za*al utvá#et kon&
cept podpory komunikace v rámci )ir)"ho systému a zapojen" rodiny do celého
procesu. Pracovn"ci zárove% vyu$ili v té dob' nov(ch v(zkum! Colwyna Tre&
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varthena z Edinburghu, které prezentoval na konferenci o neverbáln" komuni&
kaci konané v #"jnu 1980 v Nizozemsku. Trevarthen sledoval pomoci videa ran(
kontakt matka&d"t' a na základ' podrobné anal(zy rozvinul teorii intersub$
jektivity, která m'la pro pozd'j)" v(voj VTI kl"*ov( v(znam. Intersubjektivitu
Trevarthen charakterizuje jako „spojen" a propojen" dvou a v"ce subjekt!, které
jsou aktivn" v p#enosu porozum'n", dorozum"ván" se mezi sebou." (Trevarthen,
1978, 1998).

Do této doby dominovala obecná p#edstava, která zásadn' formovala praxi,
zam'#uj"c" pedagogy a jiné odborn"ky na chován" „problémov(ch" d't", na zji)&
.ován" úrovn' jejich vztah!, pop#. na stanoven" diagnózy poruchy a koncepci
nápravy. Odborn"k byl expert na vztahy i na intervenci a rodi*e hráli roli pa&
sivn"ho p#"jemce doporu*en". Pracovn"ci domova De Widdonck za*ali nahrávat
na video své rozhovory s rodi*i, záznamy si p#ehrávali a hledali ú*inné formy
intervence. Zam'#ili se p#itom na celkovou komunikaci a na to, jak za#"dit, aby
si rodi*e sami vytvo#ili vlastn" názor a poté vlastn" model dal)"ho postupu. Pra&
covn"ci domova zjistili, $e tento postup je vysoce ú*inn( (Schepers, Kónigová,
2000). Tehdy se zrodil nápad vyu$"vat systematicky videa a rozhovoru nad
videozáznamy (pozd'ji zp'tnovazebn" rozhovor) a byly zformulovány základn"
principy nové metody. Základem se stala anal(za interakc" a spole*n( rozhovor
nad videozáznamem, terapeutická práce se p#esunula do domác"ho prost#ed"
nebo do prost#ed", kde se problém objevoval a udr$oval (Biemans, 1990).

V(znamné bylo, $e rodi*e a d'ti p#ijali práci s kamerou a s anal(zou ko&
munikace a chápali ji jako pomoc. Metoda Video Home Training & VHT1 &
byla na sv't' a nacházela u rodin velk( ohlas. Nizozemská vláda m'la ji$
tehdy p#ipravenou celkovou koncepci rozvoje program!, které nab"dnou alter&
nativu nákladné a ne v$dy efektivn" institucionáln" pé*i, a p#isp'la dlouhodo&
bou finan*n" podporou k roz)"#en" metody jako „v*asné, krátkodobé, intenzivn",
snadno dostupné pomoci, poskytované co nejbl"$e klientovi". V roce 1988 se ob&
jevuj" prvn" velmi pozitivn" v(sledky v(zkumu rodin, kde byl VHT pou$it a za
podpory vlády vzniká nizozemská nadace SPIN.

V +eské republice jsme se seznámili s metodou VHT (VTI) v roce 1993. Byla
zalo$ena nevládn" organizace SPIN, která tuto metodu )"#" v +R.

Obecné principy VTI charakterizuj"c" tento p#"stup jsou následuj"c":
• Ve VTI pracujeme s rodinou v rámci jej"ho p#irozeného prost#ed".
• VTI se napojuje na aktuáln" pro$itky *len! rodiny, na horizont „tady a te-'.
• VTI se orientuje zásadn' podle p#án" klient! a je zam'#en na flexibiln",
dob#e srozumitelné, pozitivn' formulované a krátkodob' dosa$itelné c"le.

*V prvn"ch letech byla metoda známa pod názvem ORION, pod t"mto názvem se také roz)"#ila
do seversk(ch zem". Dnes je v Nizozemsku i v #ad' dal)"ch zem" Evropy a v USA pro tento model
intervence pou$"ván název „Video Home Training (VHT)" pro práci v rodinách a „Video Interaction
Guidance (VIG)" pro práci s profesionály. V +R (v Polsku a v Ma-arsku) byla dána p#ednost názvu
„Videotrénink interakc" (VTI)", kter( nejen vystihuje podstatu metody, ale také sjednocuje jej"
dosavadn" modifikace a otev"rá prostor pro nová budouc" uplatn'n".
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• Základn"m médiem je videozáznam, základn"m nástrojem terapeuta je roz&
hovor.
• VTI klade d!raz na pozitivn' formulovanou zp'tnou vazbu. Pozitivn" mo&
menty kontaktu mezi rodi*i a d'tmi jsou posilovány a dále rozv"jeny. Jsou
vyzdvihovány sp")e silné stránky rodiny ne$ problém.
• VTI je zalo$en na spole*né práci terapeuta s rodi*i. Pracujeme sp")e s rodi*i
ne$ pro n', nebo dokonce za n'.
• Základn"m postojem je aktivován" rodi*! nam"sto déletrvaj"c"ho kompenzo&
ván" jejich nedostatk! (nab"zen" #e)en").
• VTI se rozv"j" na poznatc"ch systémov(ch teori"; v centru pozornosti stoj"
cel( rodinn( systém, nikoli d"t' jako nositel symptomu (tzv. problémové d"t').

C"lem VTI je op'tovné aktivován" individuáln"ch zdroj! ve smyslu zvy)ován"
pozitivn" kapacity rodi*! a d't" #e)it vlastn" pot"$e (Schepers, Kónigová, 2000).
VTI chce p#eru)it negativn" interak*n" vzorce a nahradit je rozv"jen"m nov(ch
pozitivn"ch vazeb. C"lem je na jedné stran' rozpoznán" existuj"c"ch siln(ch strá&
nek, na stran' druhé pomoc rodi*!m p#i osvojován" nov(ch poznatk!, strategi"
a dovednost" podporuj"c"ch funk*n" kontakt s d"t'tem. Ten je podm"nkou dobré
komunikace v rodin' a dobrého rodinného klimatu nezbytného pro harmonick(
v(voj d"t'te.

13.2 V)chodiska pou+ití VTI v praxi
Praktická aplikace VTI se op"rá o následuj"c" p#edpoklady:

• Primárn' má b(t ovlivn'n vztah mezi rodi*em a d"t'tem, a to tak, aby mezi
ob'ma stranami bylo dosa$eno co nejlep)"ho kontaktu.
• Ka$dé d"t' vykazuje neustále iniciativu ke kontaktu, a to i kdy$ je vztah
vá$n' naru)en.
• VTI je zam'#en na komunika*n" kapacitu rodi*! a d't" v rámci jejich p#iro&
zeného prost#ed". Rodi*e jsou odpov'dn" za interakci s d"t'tem, za jeho v(chovu
a pé*i o n'.
• Pozitivn", bezpe*ná, v#elá a tvo#ivá atmosféra podporuje zdrav( sociáln'&
&emo*n" v(voj d"t'te.
• Video slou$" jako mikroskop a zárove% nástroj zp'tné vazby, nejako kontrola
a usv'd*en" z toho, co se neda#".
• Zp'tná vazba slou$" v prvn" #ad' pro uv'dom'n" si úsp')n(ch interak*&
n"ch moment! a teprve poté ke zm'n' samé. V pop#ed" tedy stoj" dobr( v(b'r
obrázk!.
• Udr$ován" pozitivn"ho aktivizuj"c"ho postoje VTI trenéra2 je pro úsp'ch po&
moci nezbytné.

*V textu pou$"váme term"n VTI trenér v)ude tam, kde máme na mysli pracovn"ka aplikuj"c"ho
metodu VTI jako zp!sob intervence, kter( je pro tuto práci kvalifikován na základ' v(cviku. M!$e
se jednat o r!zné profese (sociáln" pracovn"k, psycholog, vychovatel, terapeut apod.). V Nizozemsku
je *asto takto ozna*ena sama profese.
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• VTI trenér je v rodin' na p#án" rodi*!. Nab"dka pomoci neznamená p#eb"&
rán" odpov'dnosti za v(chovu a interakce v rodin'.
• VTI trenér by nem'l b(t centráln" osobou pro d"t'. Je v)ak nezbytné m"t na
z#eteli bezpe*" d"t'te, pokud se uká$e nezbytné v rodinném systému zasáhnout
(p#"tomnost násil", zneu$"ván" apod.).

13.3 Metodika
Metodické základy VTI vycházej" z dvou následuj"c"ch premis:
1. VTI je krátkodobá, intenzivn" forma pomoci rodi*!m se vztahov(mi a ko&

munika*n"mi problémy.
2. VTI se soust#eduje na komunika*n" schopnosti rodi*!, kte#" si pomoc" videa

a zp'tnovazebn"ho rozhovoru mohou ujasnit své mo$nosti a zdroje a lépe
jich vyu$"vat.

Ve VTI se op"ráme o tyto základn" koncepty, které zárove% utvá#ej" jeho meto&
dick( rámec: trénink, domác" prost#ed" a video.

Trénink
VTI trenér natá*" v rodin' momenty b'$n(ch situac" a poté vyb"rá ur*ité se&
kvence a na základ' své kompetence je analyzuje. V pr!b'hu následného se&
tkán" s rodi*i vybrané sekvence záznamu spole*n' s nimi rozeb"rá. B'hem
tohoto rozboru p#iná)ej" rodi*e nové alternativy ke sv(m reakc"m, v(chovn(m
postup!m i chován" obecn'. Ty si pak spole*n' s d'tmi mohou vyzkou)et a pro&
cvi*ovat. To zvy)uje jejich v(chovné kompetence, které jsou znovu a znovu
trénovány. V pr!b'hu sezen" s rodi*i stav" trenér v$dy do pop#ed" otázku po&
moci a p#án" klienta. Jen tak je mo$no o*ekávat od rodi*! aktivn" spolupráci.
Zp'tná vazba je sm'rována k reflexi stávaj"c"ho chován" a k aktivován" al&
ternativn"ho chován". Postupn' za$ité úsp'chy rodi*! pomáhaj" dále rozv"jet
efektivn" vztahy k d'tem.

Kl"*ov(mi pojmy jsou aktivován! a podpora.

Domác! prost#ed!
Pokud mluv"me o domác"m prost#ed", máme na mysli m"sto, kde se v)e ode&
hrává. Tedy nejen m"sto, kde problém vzniká a má snahu se udr$ovat, ale také
m"sto, kde se v'ci mohou m'nit, problémy rozpou)t't a kde trénink má )anci na
úsp'ch. Doma je kontext, v n'm$ se realizuje komunikace i v(chova. Doma nen"
terapeutická m"stnost, ve které rodi*e popisuj" své pot"$e. (V takovém p#"pad'
jsou události p#esunuty mimo m"sto, kde se odehrávaj", a nab"zená #e)en" se
pak musej" „dostat" zpátky dom!.) Pouze doma mohou b(t nab"zená #e)en" vy&
zkou)ena, jen tak je mo$né zjistit, zda jsou vypracovaná #e)en" v!bec u$ite*ná.
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Kl"*ov(mi pojmy jsou: p#irozené zdroje rodi*! a d't" a b'$né denn" situace,
odehrávaj"c" se doma.

Video
Video jako médium k nám p#icház" jako primárn" technick( prost#edek metody.
Pokud pou$ijeme videa s kvalifikovan(m porozum'n"m, je to mocné médium
k probuzen" reflexe, jeliko$ p!sob" jako mikroskop. Zv't)uje momenty, kter(ch
si v b'$n(ch situac"ch nev)"máme, nev'nujeme jim pozornost. Zvlá)t' v pro&
blémov(ch situac"ch p#itahuj" pozornost sp")e nezdary, to, co se da#", ustupuje
do pozad" a rodi*e se k tomu stávaj" „slep"". Nové vid'n" inspiruje k vyzkou)en"
alternativn"ch v(chovn(ch postup!.

Koncepce videa je pro rodi*e prost#edkem pomoci, pro VTI trenéra nástro&
jem ke stanoven" „diagnózy" a sd"len" stejné zku)enosti spolu s rodi*i, ob'ma
stranám pak usnad%uje vlastn" pr!b'h tréninku.

Kl"*ov(mi pojmy jsou: uv'domován" si, aktivován", vytvá#en" alternativ.

13.4 Typologie problém*
Pracovn"k v pomáhaj"c" instituci mus" v'd't, zda problém, se kter(m klienti
p#icházej", je pomoc" VTI #e)iteln( (indika*n" pole). V n'kter(ch za#"zen"ch
funguje systém p#"jmu klienta do pé*e, kde takové rozhodnut" p#ij"má t(m
pracovn"k!. Nicmén' ve v't)in' na)ich za#"zen" je volba prost#edk! na uvá$en"
jednotlivého pracovn"ka a jeho mo$nost".

P#i práci s rodinou je VTI v sou*asnosti nej*ast'ji aplikován v t'chto situa&
c"ch nebo u následuj"c"ch kategori" a okruh! problém!:

• sociáln'&emo*n" problémy d"t'te, neschopnost navazovat kontakty;
• v(chovné problémy;
• problémy s u*en"m;
• hyperaktivita d"t'te;
• sourozenecké problémy;
• problémy s j"dlem;
• nadm'rn( plá* d"t'te;
• problémy s v(vojem #e*i;
• organická posti$en" d"t'te, opo$d'n" v(voje d"t'te;
• multiproblémové rodiny a rodiny, kde hroz" odebrán" d"t'te do náhradn"
pé*e;
• náhradn" rodiny v procesu osvojován" d"t'te.
Samostatn(m okruhem pro VTI je práce s odborn"ky pomáhaj"c"ch profes",
která se v'nuje specifick(m témat!m (od #e)en" aktuáln"ch problém! s klienty
po rozvoj profesionáln"ch dovednost"). VTI b(vá také úsp')n' vyu$"ván p#i
práci se skupinou a jako nástroj p#i budován" t(mu.
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13.5 Pr*b&h VTI
První kontakt s klientem % domlouvání spolupráce
Klienti & rodi*e & p#icházej" do instituce nebo p#"mo za pracovn"kem se sv(m
popisem problému a v't)inou s t"m, $e cht'j" pomoci. Toto p#án" je *asto velmi
obecné. Prvn" kontakt s rodi*i je velmi d!le$it( pro cel( pr!b'h pomoci a m'l
by b(t co nejv"ce pozitivn" a respektuj"c" p#án" a pot#eby klient!. P#i tomto
prvn"m setkán" je nezbytné spole*n' dojednávat c"le vzájemné spolupráce.

,ada klient! b(vá odeslána nebo doporu*ena n'k(m jin(m, n'kdy jsou do&
konce tzv. nedobrovoln(mi klienty. Práv' proto je nezbytné hovo#it o problému,
pro kter( jsou v instituci (nebo p#i)li za pracovn"kem), o tom, jak sami rozu&
m'j" tomu, pro* zde jsou, a co by pro n' bylo mo$n(m v(sledkem spolupráce.
Zcela jist' tedy nesta*", kdy$ vám n'kdo po)le klienta s t"m, $e s n"m (s jeho
d"t'tem, partnerem...) n'co nen" v po#ádku a $e by „to" „tam" asi bylo na VTI.
Jen velmi t'$ko si asi dovedete p#edstavit, $e takovému klientovi doporu*"te
okam$it' VTI, vpadnete k n'mu s kamerou a za*nete natá*et b'$né denn" si&
tuace, proto$e vy v"te, co je t#eba zm'nit a dokonce v"te jak. Ur*it' byste se
nedivili, $e se mu to nel"b" a $e nedostate*n' spolupracuje, nebo $e dokonce
vzdoruje va)" pé*i.

Abychom mohli mluvit o vzájemné spolupráci, musej" se pracovn"k a klient
domlouvat o tom, na *em budou pracovat, jak bude spolupráce vypadat a co
bude c"lem spolupráce.3 VTI je metoda, která nab"z" pomoc. Máme na mysli
v(sledek vzájemné interakce s klientem, kdy klient p#icház" s $ádost" o pomoc
a na nás je ujasnit si spole*n' s n"m, s *"m vlastn' p#icház" a p#edev)"m co chce
zm'nit. Popis problému nebo diagnóza d"t'te nen" $ádost" o pomoc.

Toto vyjas%ován" je základn" podm"nkou vzájemné spolupráce. Teprve na
základ' rozhovoru s klientem a zmapován" jeho situace v*etn' jeho p#án" je
mo$ná volba vhodn(ch prost#edk! a metod. VTI by m'l b(t v(sledkem takové
volby, pro pracovn"ka i pro klienta. N'kdy je vhodné, zvlá)t' u multiproblémo&
v(ch rodin, aby tato volba byla v(sledkem spolupráce t(mu a zárove% sou*ást"
)ir)"ho plánu pomoci. Máme na mysli hledisko vhodného na*asován" VTI i apli&
kace jin(ch postup! (zde mohou proti sob' stát p#"stupy orientované na #e)en"
a ty, které se orientuj" na problém, d!le$it(m aspektem je také vyhodnocován"
efektivity ka$dého zvoleného zp!sobu práce).

C"le spolupráce by m'ly b(t definovány v$dy v pozitivn"m smyslu, tedy ne
co by nem'lo b(t („nem'l by b(t nepozorn(, agresivn", drz(, l"n(" nebo „nechci
na své d'ti k#i*et" apod.), ale v$dy tak, aby bylo z#ejmé, co by m'lo b(t jinak
a jakou roli v této zm'n' rodi* hraje. Je nezbytné, aby rodi* sám sebe chápal
jako sou*ást #e)en" , jen tak bude ochoten pro toto #e)en" n'co ud'lat.

P#i dojednáván" c"l! m!$e b(t velmi matouc" jejich zdánlivá samoz#ejmost.
Kdy$ toti$ sp'cháme nebo chceme rychle porozum't, pova$ujeme n'které c"le

3Obecná pravidla prvn"ho kontaktu s klienty a otázky domlouván" spolupráce jsou samostatn(m
metodologick(m tématem sociáln" práce a jsou zmi%ovány v jiné *ásti této knihy.
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za tak z#ejmé, $e se nev'nujeme pe*liv' jejich formulaci. N'kdy také nedáme
klient!m dost *asu o t'chto c"lech p#em()let (dosud p#em()leli pouze o pro&
blému a je pro n' t'$ké je jasn' vyslovit nebo p#án" p#esn' definovat). Je na
nás, abychom v pr!b'hu dojednáván" klient!m pomohli: „Co chcete, aby bylo
jinak?"

Náv"t&vy v rodin&

Prvn" náv)t'va v rodin' slou$" k základn"mu mapován" situace v rodin', jak
z hlediska porozum'n" problému, tak & a to p#edev)"m & z hlediska rozpoznán"
mo$nost" a zdroj! celé rodiny (anal(za stávaj"c"ch zdroj!). VTI trenér provád"
videozáznam b'$né situace (10&15 minut) a ten pak analyzuje z pohledu toho,
co se rodi*!m (resp. v rodin') da#" (silné stránky, zdroje), ale také toho, co chyb"
neboje nedostate*n' rozvinuto. Na základ' prvn" náv)t'vy v rodin' se spole*n'
s rodi*i stanov" pracovn" plán, podle n'ho$ se dob#e orientuje nejen VTI trenér,
ale také rodi*e. Pracovn" plán (také plán intervence) je pouze rámcem pro
spolupráci, m'l by b(t flexibiln" a jednoduchou pom!ckou pro spole*n( postup.
Jeho sou*ást" by v$dy m'la b(t dohoda o základn"m *asovém rámci.

P!íklad: Jedná se o úplnou rodinu, v ní( z pohledu odd&lení pé+e o dít& "lo o zane%
dbávání d&tí (v&k 3 a 4,5 roku) a v$chovnou nekompetenci rodi+#.

V dal)"m pr!b'hu práce s rodinou se pak pravideln' st#"daj":

• natá*en";
• anal(za nahrávky (jej" p#"prava);
• následn( zp'tnovazebn" rozhovor s rodi*i.

V)echny t#i sou*ásti jsou nezastupitelné a maj" svá vlastn" pravidla.
VTI trenér docház" do rodiny ve smluven(ch intervalech a v domluveném

*ase (je pot#ebné sladit mo$nosti rodi*! a mo$nosti VTI trenéra). Je také d!&
le$ité ujasnit si p#edem, zda budeme natá*et a rozeb"rat nahrávku v jednom
dni. Má to své v(hody (jedna cesta VTI trenéra) i nev(hody (d'ti, které by m'ly
b(t p#"tomny p#i natá*en", mohou svou aktivitou odpoutávat pozornost rodi*!
p#i rozhovoru). V$dy je v)ak pot#ebné dodr$et takov( sled, $e mezi natá*en"m
a následn(m rozhovorem je +asov( odstup.

Natá+ení

V rodin' zpravidla natá*"me 10&15minutov( záznam. M!$e se jednat o jednot&
livé sekvence, momenty. Hlavn" princip VTI, tj. aktivován", se t(ká také natá&
*en". Natá*"me momenty úsp')ného kontaktu mezi rodi*em a d'tmi. Ty jsou
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13 VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ

vstupenkou ke zm'n'. Pokud ov)em opravdu chyb" dobr( kontakt, m!$eme
jeho absenci velmi opatrn' kompenzovat, tzn. modelovat kontakt s d"t'tem,
strukturovat komunikaci, pojmenovat situaci apod. M!$e se také stát, $e se
situace v rodin' náhle vyostr" a p#"mo p#ed kamerou dojde ke konfliktu. Kon&
flikty nenatá*"me. M!$eme vyu$"t situace k p#"mé intervenci & pomoci rodi*!m
situaci zvládnout jinak. N'kdy jen t"m, $e konflikt pojmenujeme, m!$eme po&
moci.

P!íklad: „Vidím, (e te/ ta situace asi není pro nikoho z vás moc p!íjemná. Myslím, (e
by nám pro spole+nou práci asi nebyla moc u(ite+ná. Zkusíme se chvili+ku zastavit.
Máte nápad, jak to ud&lat, aby vám te/ spolu mohlo b$t dob!e?"

VTI trenér u$ v pr!b'hu natá*en" poskytuje zp'tnou vazbu rodi*!m. Povzbu&
zen", pochvala, podpora jsou správné interven*n" strategie.

Anal$za nahrávky

Anal(za nahrávky je dal)"m d!le$it(m krokem v postupu VTI trenéra. Dobrá
p#"prava nahrávky a jej" podrobná anal(za vy$aduje nejen jistou technickou
zdatnost, ale p#edev)"m porozum'n" princip!m kontaktu. P#i anal(ze videozá&
znamu vyu$"váme kontaktn" schémata (viz kap. 13.7).

Toto je jediná *ást práce, kterou provád" VTI trenér na svém pracovi)ti.
C"lem p#"pravy je vybrat ze záznamu takové úseky, na kter(ch m!$e ukázat
rodi*!m pozitivn" momenty kontaktu s d"t'tem. Tyto vybrané úseky korespon&
duj" také s v(vojem spole*né práce (sleduj" pracovn" úkoly rodi*! a ov'#uj"
zvolené postupy). Vybrané ukázky a sekvence by m'ly pomáhat rodi*!m roz&
v"jet své mo$nosti, neupozor%ovat na selhán".

Je tedy v$dy d!le$ité polo$it si otázku: Pro$ tento moment vyb!rám, jak) to
bude m!t v)znam pro rodi$e vzhledem k tomu, co pot"ebuj!, aby bylo jinak? T"m
u$ vlastn' p#em()l"me o tom, jak tyto úseky pou$ijeme p#i zp'tnovazebn"m
rozhovoru s klienty.

Pro anal(zu jednotliv(ch vybran(ch moment! je vhodné pokládat si po&
dobné otázky:

• Co se tady d%je?
• Kdo má iniciativu? Jaká je tato iniciativa?
• Odpov!dá dosp%l) na tuto iniciativu?
• Jaká je tato odpov%-? Podporuje touto odpov%d! dal#! iniciativy?

Videozáznam by m'l b(t opravdu dob#e p#ipraven. M'ly by b(t identifikovány
jednotlivé prvky interakc", které uká$ou rodi*!m pozitivn" a rozd"lné reakce na
iniciativy d't". M!$e se stát, $e p#i p#"prav' záznamu dáme p#ednost n'kter(m
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Obr. 13.1 Na videozáznamu je v(dy viditelná touha navazovat kontakt s rodi+em
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prvk!m p#ed jin(mi. M'lo by nám v)ak v$dy b(t z#ejmé, pro*, jak( to bude m"t
v(znam. Nap#"klad budete&li cht"t rodi*e podpo#it, m!$ete jim ukázat momenty
dobrého veden", budete&li cht"t v'd't, co si mysl" nebo co c"t" k d"t'ti, m!$ete
vybrat momenty, kdy d"t'ti v'nuj" pozornost. Tyto prvky se mohou stát pr!&
vodcem a základn"m kamenem na cest' ze zmatku a nejistoty rodi*!. Je v)ak
nutné si uv'domit, $e tyto prvky samy o sob' nejsou ni*"m, t"m mén' n'ja&
k(m #e)en"m situace. Spole*né sledován" t'chto prvk! bude startovn"m bodem
pro diskusi s rodi*i. Tato diskuse se m!$e t(kat r!zn(ch oblast", od základn"
komunikace, p#es individuáln" v(voj d"t'te i rodi*!, po jejich fungován" mimo
rodinn( systém. D"ky takové diskusi pak rodi*e mohou naj"t svou vlastn" cestu
ven z chaosu, nejistoty nebo trápen".

Zp&tnovazebn í rozhovor s rodi+i
Rozhovor s rodi*i nad nahrávkou je nejd!le$it'j)" sou*ást" v procesu VTI. Práv'
p#i n'm klienti mohou p#icházet na v'ci, které p#edt"m nevid'li, a na tomto
základ' se pokou)ej" o postupné zm'ny v ka$dodenn"m $ivot'. Na nás je, jak
jim umo$n"me jednak v'ci vid't, jednak také v'ci m'nit.

Pr!m'rn á délka rozhovoru nad nahrávkou se pohybuje mezi 1&1,5 hodinou.
Tématem rozhovoru je v$dy úkol, stanoven( a spole*n' dohodnut( na p#ede&
)lém setkán". Toho se t(ká i rozeb"raná nahrávka. Rozhovor s rodi*i je tak
nejen objevován"m nového, ale zárove% i pr!b'$n(m vyhodnocen"m toho, jak
v'ci postupuj" a jak se rodi*!m a d'tem da#" nové postupy uplat%ovat.

A*koli spole*né sledován" vybran(ch úsek! nahrávky a vybran(ch prvk!
komunikace je ná) zp!sob, jak objevovat a porozum't vzájemnému vztahu
rodi*! a d"t'te, nen" to samo o sob' obsahem ani c"lem rozhovoru s klienty.
Neu*"me klienty nov(m prvk!m chován", ale t"m, $e se spole*n' d"váme na
záznam a vedeme rozhovor o tom, co vid"me (sly)"me, c"t"me, mysl"me), pomá&
háme reflektovat v(znam t'chto prvk! pro vzájemn( vztah s d'tmi.

Anal(za nahrávek a jejich rozbor ovliv%uj" p#edev)"m zp!sob komunikace
v rodin'. Krom' toho mohou vybrané ukázky poukazovat také na úrove% v(voje
d"t'te, jeho chován", osobnost, motivy a zám'ry — a to v)e m!$e b(t op't p#ed&
m'tem diskuse. Dal)", zcela zvlá)tn" v(znam mohou m"t diskutované interakce
pro vlastn" v(voj rodi*!. Tak se jednotlivé prvky stávaj" interakc" p#edm'tem
diskuse o r!zn(ch oblastech $ivota rodiny, od základn" komunikace, p#es in&
dividuáln" v(voj *len! rodiny a$ po sociáln" fungován" v rámci )ir)" komunity
(viz 13.7).

Ukon+ení práce
O ukon*en" práce bychom m'li p#em()let ji$ od za*átku spolupráce s klienty.
Dob#e a p#edem domluven( c"l vytvá#" pro takové ukon*en" jasn( rámec. Práce
s klienty tedy m!$e b(t ukon*ena ve chv"li, kdy k tomuto c"li dojdeme. Ukon*en"
je v$dy p#"le$itost" pro zhodnocen" spole*né práce. Rodi*e ud'lali #adu zm'n,
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Obr. 13.2 Dobr$ kontakt je d#le(it$ i v rozhovoru s rodi+i
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mnohému se nau*ili a na)"m úkolem je tyto zm'ny zviditelnit a pos"lit. (K tomu
m!$e dob#e slou$it také sest#ih úsp')n(ch nahrávek za celou dobu spolupráce,
kdy b(vá pro rodi*e v(znamn( rozd"l mezi situac" na za*átku a na konci, nebo
vyhodnocen" pomoc" )kálovac"ch otázek.)

Abychom k takovému c"li v!bec dosp'li, je pot#ebné po celou dobu spolu&
práce reflektovat to, jak daleko (resp. bl"zko) k c"li se práv' nyn" nacház"me.
K tomu slou$" pr!b'$né hodnocen", které je sou*ást" zp'tnovazebn"ho rozho&
voru. Ukon*en" tedy nen" zále$itost" náhlého rozhodnut", ale v(sledkem spolu&
práce s klientem.

Klient má v$dy právo jednostrann' práci ukon*it. To m!$e b(t d!le$it(m
signálem pro VTI trenéra, zda v pr!b'hu n'co neopomn'l nebo ned'lal n'*eho
p#"li). V$dy by m'la b(t mo$nost tuto okolnost diskutovat a pojmenovat svá
stanoviska.

VTI trenér má také právo pro podobné rozhodnut". M!$e se jednat o situaci,
kdy klient opakovan' nespolupracuje (nevytvá#" podm"nky pro takovou spolu&
práci), nebo situace v rodin' ohro$uje trenérovu bezpe*nost. V$dy v)ak doporu&
*ujeme takové rozhodnut" konzultovat — se supervizorem, vedouc"m pracovi)t'
nebo s t(mem.

Následné ov&!ení
Jedná se o následn( kontakt s rodi*i po dohodnutém *asovém odstupu (obvykle
do )esti m's"c!) od ukon*en" práce. Je sou*ást" celkové podpory rodi*! a slou$"
k ov'#en" situace a pos"len" t'ch strategi", které rodi*!m a d'tem p#iná)ej"
efekt. Takov( kontakt m!$e také pomoci tomu, aby se situace rodiny udr$ela
nebo aby se nezhor)ovala. Kontakt s rodi*i m!$e b(t telefonick(, lépe je v)ak ji$
p#edem si s rodi*i dohodnout jedno natá*en" a jeden rozhovor na pevné datum.
Stává se také, $e se situace v rodin' zm'n" (vstup d"t'te do )koly nebo zm'na
)koly, nov( sourozenec...), a tato nová situace m!$e zp!sobit pot"$e. Pak je
vhodné znovu vyu$"t VTI, obvykle ji$ pro velmi omezen( po*et setkán". „Follow&
&up" kontakt je také d!le$itou zp'tnou vazbou pro VTI trenéra o efektivit'
metody i efektivit' jeho práce.

13.6 Principy kontaktu
V p#edchoz"m textu byla popsána metodika VTI z hlediska obecn(ch zásad
a z hlediska postupu VTI trenéra. Zm"nili jsme se v)ak také o nutnosti dob#e
rozum't princip!m kontaktu, bez kter(ch nelze provést anal(zu interakc" v ro&
din', kterou by bylo mo$né vyu$"t ve zp'tnovazebn"m rozhovoru s klienty.

Centráln"m tématem VTI je komunikace. VTI se zam'#uje na rozv"jen" ver&
báln"ch a neverbáln"ch komunika*n"ch dovednost", které podporuj" pozitivn"
interakci mezi dosp'l(mi a d'tmi.
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Obr. 13.3 .Ano%ne" série

chyb&jící prQem
% zesílení inidativ

Gnterakce nevzniká)

interakcemi
charakter

*ano%»érie'

chyb&jící p!íjem
% vyhasínání iniciatív
(interakce nevzniká)

Abychom mohh' definovat, pop#. m'#it chován", které podporuje a umo$%uje
v(voj komunikace d"t'te a jej" jednotlivá stadia, je nezbytné identifikovat nej&
prve takové chován" v term"nech funk*nosti.

Ur*it a popsat funk*nost chován" znamená detailn' pozorovat jednotlivé
sekvence tohoto chován" a také usuzovat na jeho motivy. Takové posuzován"
je v)ak v$dy subjektivn". Ve VTI máme mo$nost diskutovat motivy funk*n"ho
chován" spolu s klienty.

To ov)em vy$aduje popsat chován" (komunika*n" v(m'ny) pe*liv' v ka&
tegori"ch, které mohou b(t spolehliv' identifikovány na videozáznamu. Tyto
pozorovatelné kategorie naz(váme principy kontaktu (Biemans, 1990). Prin&
cipy kontaktu jsou tud"$ takové prvky chován", které lze na videozáznamu
identifikovat. Tomuto procesu #"káme videoanal(za. P#"tomnost nebo absence
t'chto prvk! nám umo$%uje vyhodnotit cel( komunika*n" vzorec v rámci da&
ného kontextu.

Je také d!le$ité uv'domit si, $e ka$d( kontext obsahuje vlastn" vzorce
funk*n"ho chován", které se rozvinuly ve snaze zvládat m'n"c" se podm"nky
a okolnosti. Toho ve VTI vyu$"váme. Soust#ed"me se toti$ na toto zvládán",
tedy sp")e na silné stránky klient! ne$ na selhán" a nedostatky.
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Tab. 13.2 Schéma „ANO%NE" série (podle Kob&rské)

ANO série

v&nováni pozornosti

„ano" neverbáln&

.ano" verbáln&

st!ídání se

kooperace

nalad&né vedení
usm&r,ování
!e"ení konflikt#

Kladné odpov&di
na iniciativy

• oto+ení se jako
odpov&dna pozici t&la
druhého
• op&tování o+ního
kontaktu

• usmívání se
• pokyvování hlavou
• p!íjemná hlasová
intonace
• p!íjemn$ v$raz
obli+eje
• p!átelská pozice t&la

• vokalizování,
(vatlání
• mluvení
• pojmenování se
souhlasem
• !íkání „ano"
• !íkání, co cítím, co
d&lám
• ptaní se

• p!evzetí slova, !ady
• p!edávání !ady i

• p!ijímání
• odpovídání i
• poskytnutí pomoci c

c

í

• ujímání se iniciativ
• souhlas,
akceptování
• p!ijetí iniciativy
a p!ipojení se k návrhu
• prozkoumávání •
• ov&!ování •
• nabízení mo(ností !
• plánování
• !e"ení problém#

Záporné odpov&di NE série
na iniciativy

• oto+ení se opa+n$m nev&nování pozornosti
sm&rem
• dívání se jin$m
sm&rem

• neusmíváni se „ne" neverbáln&
• vrt&ní hlavou ve
smyslu „ne"
• podrá(d&n$ hlas
• nep!íjemn$, hostilní
y$raz obli+eje
• nep!átelská pozice
&la

• ml+ení „ne" verbáln&
• opravování
• napomínání
• !íkání „ne"
• neodpovídání

• nep!edávání nebo nest!ídáni se
lep!ebírání slova, !ady
• v"ichni hovo!í
járove,
• nikdo nep!ijímá
• nikdo nemluví

• nedávání nebo "patná nebo +ádná
ychlé popadnutí kooperace
lávaného
• neptaní se nebo
xlpovídání „ne"
• ani (ádost o pomoc,
mi poskytnutí pomoci

i nep!ijímání iniciativ nefungující vedení
i nev"ímání si vzdání se usm&r,ování
• nep!ipojování se konflikty
• nejasná sd&lení
• (ádné mo(nosti
• (ádné plánování
• (ádná pomoc p!i
e"ení problém#
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Základem ka$dé interakce je iniciat"va a jej" p#"jem. V b'$n(ch situac"ch
m!$eme vid't, $e d"t' se uj"má iniciativ a rodi* je p#ij"má. Také rodi*e jsou
iniciativn" a je d!le$ité sledovat, zda je (je)t') d"t' schopno na tyto iniciativy
odpov"dat. Pro kvalitu ka$dé interakce je rozhoduj"c" práv' p#"jem, tedy kva&
lita odpov'di na jednotlivou iniciativu. Tento p#"jem pak v't)inou ovliv%uje
charakter dal)" interakce.

P#i videoanal(ze v'nujeme velkou pozornost charakteristikám komunika*&
n"ch v(m'n, tedy tomu, jak jsou interakce p#evá$n' utvá#eny. Následuj"c"
schéma znázor%uje dva základn" póly mo$ného p#"jmu je)t' detailn'ji.

P#i práci s rodinou pot#ebujeme pro anal(zu interakce je)t' dal)" rozli)en".
Na následuj"c"m schématu jsou charakterizovány principy kontaktu ve vztahu
k v'ku d"t'te (mluv"me o prvc"ch, vzorc"ch a klastrech). Kontakt je úsp')n(
pouze tehdy, kdy$ prvky formuj" celé vzorce. Zvládán" komunika*n"ch v(m'n
na úrovni jednotliv(ch klastr! (resp. vzorc!) je pro d"t' v(vojov(m úkolem,
kter(m ho dosp'l( (rodi*) neustále prováz". Prvky zde chápeme jako stavebn"
kameny komunikace. Na komunikaci pak ve VTI nahl"$"me jako na stavbu,
která se z t'chto jednotliv(ch podla$" (klastr!) skládá. Komunikace se také jako
taková stavba chová. Pokud toti$ jedno z „podla$"" chyb" nebo nen" dostate*n'
rozvinuto, stavba se snadno zhrout" nebo dál nepokra*uje. (Bruner, 1996)

P!íklad: Rodi+e p!icházejí s trápením, (e nemají dobr$ kontakt se sv$m dospívajícím
synem (14), (e si spolu „p!estali rozum&t" a (e se obávají, „(e ho ztratí". „Ka(d$ hovor
velmi brzy kon+í, syn se zavírá ve svém pokoji a nechce s námi mluvit."
Na prvním videozáznamu, na kterém byla zachycena diskuse na téma voln$ +as,
jsme identifikovali jednak zdroje (oboustranná touha b$t v kontaktu), jednak také to,
co chyb&lo. Na záznamu bylo opakovan& patrné (vzorec), (e rodi+e nev&nují pozor%
nost tomu, co syn !íká, nep!ijímají jeho názor (jejich v&ty za+ínají tém&! v(dy „ne")
a p!icházejí ihned se sv$mi doporu+eními a návrhy. Tím, (e rodi+e nereagují na sy%
novy iniciativy (klastr I), nedochází ke st!ídání (klastr II) a nem#(e se v#bec rozvinout
diskuse (klastr III). Pracovním úkolem rodi+# bylo nau+it se p!ijímat synovy názory
(to neznamená s nimi v(dy souhlasit) a dát mu tím v&t"í prostor v komunikaci.

13.7 Plán pomoci
Od zaveden" VTI jako speciáln" terapeutické metody pro rodiny s obt"$emi p#i
v(chov' d't" jsou do n" stále zapracovávány nová pojet" a vlivy. P!vodn' se
pracovn"ci zab(vali pouze základn" komunikac" v rodin'. Dnes se v(voj VTI
ub"rá sm'rem doprovázen" pomoc" plánu pomoci. Ten se nejv"ce uplat%uje p#i
práci s multiproblémov(mi rodinami. Modifikované plány pomoci vyu$"váme
dnes také p#i práci ve )kole, p#i rozvoji jednotlivce, organizace, p#i práci s jin(mi
sociáln"mi skupinami, tedy vlastn' v)ude, kde VTI aplikujeme.
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Tab. 13.3 Principy kontaktu podle v&ku dít&te (podle Biemanse, 1983)

V&k dít&te Základní klastr

(roky)

Vzorce komunikace Prvky komunikace

0$6
Iniciativa a p!íjem

v&nování pozornosti
nalad&ní se

o+ní kontakt
oto+ení se
fyzick$ kontakt
dívání se stejn$m sm&rem
p!íjemná intonace
p!íjemné v$razy ve tvá!i
p!átelská pozice t&la
stejná úrove, t&la
ú+ast na tom, co dít& d&lá
souhlasné p!itakávání
pojmenování toho, co d&lá dít& (cítí, myslí)
pojmenování toho, co d&lá rodi# (cítí, myslí)
!íkání „ano"

6$12
Interakce

utvá!ení skupiny
st!ídání se
kooperace

zapojení (se) do skupiny
rozhlí(ení se
potvrzení p!íjmu
p!edávání a vzetí si slova (!ady)
pravidelné st!ídání
spole+né jednání
vzájemná pomoc

12%16
Diskuse

p!edávání obsahu
utvá!ení názor#
rozhodování

zapojeni (se) do skupiny
rozhlí(ení se
potvrzení p!íjmu
p!edávání a vzetí si slova (!ady)
pravidelné st!ídání se
spole+né jednání
vzájemná pomoc

16+ IV. pojmenování rozporu
Zvládání rozpor# obnovení kontaktu
(!e"ení konflikt#) vytvá!ení transakcí

prozkoumávání zám&r#
propojování chování a emocí
potvrzení p!íjmu
návrat k l.%lll.
zaujímání stanovisek
p!izp#sobováni se pravidl#m

Proto$e se domn"váme, $e by v zahrani*" pou$"van( term"n Traject Pian
jen s obt"$emi zdomácn'l, pou$"váme *esk( název plán pomoci. Máme v)ak
stejn' jako zahrani*n" kolegové v$dy na mysli pokrok p#i práci s klienty ve
smyslu trajektorie, tedy n'*eho, co zahrnuje pohyb, rychlost i sm'r (Simpson,
1997). Neustále si mus"me b(t v'domi, $e pohyb, rychlost i sm'r jsou v$dy
#"zeny zájmem a touhou rodiny po zm'n'. Jsou ale také ovlivn'ny schopnost"
pracovn"ka se na rodinu dob#e naladit, tzn. b(t stále „na p#"jmu".
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Tab. 13.4 Plán pomoci pH práci s rodinou

Blokí

Základní
komunikace

Blok 2

Denní +ivot
rodiny

Blok 3

V)voj dít&te

Blok 4

V)voj rodi#*

Blok 5

Rozvoj mimo
rodinu

• v&nování
pozornosti, c
iniciativa a její
p!íjem („ano" [
neverbáln&
a „ano" verbáln&) i
• interakce •
v rodin& i
• st!ídání se f
• kooperace •
• konverzace, •

• vedení
domácnosti
• ka(dodenní
sostupy
• pé+e o sebe
• pé+e o druhé
• pé+e o zdraví
• finance,
nan+ní podpora
• spole+né plány
• spole+né

diskuse, dialog aktivity
• nalad&né
vedení,
usm&r,ování
• !e"ení rozpor#,
konflikt#

• v rodin&
• ve "kole r
• ve volném +ase
(v klubech,
v zájmov$ch
krou(cích)
• kognitivní •
dovednosti t
• mo(nosti •

• vztahy mezi
odi+i
• rodi+ovské role
• voln$ +as
• zam&stnání
> vzd&lání
• zp#sob !e"ení
íonflikt#
i minulost.

a schopnosti p!ítomnost,
• vztahy se budoucnost
sourozenci
• vztahy

js vrstevníky,
kamarády
• zájmy
a koní+ky
• zp#soby
chování

• sociální sí1
rodiny
• podp#rná sí1
v rámci komunity
• dosa(itelnost
zdroj# pomoci
a podpory
• preventivní
programy
• komunitní
práce

Tab. 13.5 Trvání VTI a #etnost náv"t&v

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5

4%8 t$dn# 3%6m&síc# 6%8m&síc# 8%10m&síc# 10%12m&síc#

1 x t$dn& 1 x t$dn& a( 2x m&sí+n& 1 x m&sí+n& 1 x m&sí+n& 1 x m&sí+n&

V plánu pomoci mluv"me o bloc"ch a prvc"ch. Bloky reprezentuj" r!zné ob&
lasti fungován" jednotliv(ch *len! rodiny a jejich interakce mezi sebou na&
vzájem i v )ir)"m sociáln"m kontextu. Tyto bloky tvo#" horizontáln" osu jakési
pomyslné matice, jej" vertikáln" osu vytvá#ej" prvky základn" komunikace. Jed&
notlivé prvky se dot(kaj" fungován" rodiny v ka$dém kontextu, reprezentova&
ném plánem pomoci. Práv' k t'mto prvk!m se neustále vrac"me, pokud to
rodina pot#ebuje nebo pokud se v n'kterém z blok! pomyslné horizontáln" osy
„neh(be z m"sta".

,azen" jednotliv(ch blok! nenazna*uje lineárn" nebo hierarchické souvis&
losti. V ka$dém stadiu práce s rodinou se m!$eme rychle a pru$n' pohybo&
vat mezi nimi podle toho, jak to zrovna pot#ebuje rodina. Nep#edpokládejme
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poka$dé, $e na)e intervence bude sledovat p#esn' stanoven( a p#edem p#i&
praven( plán. I kdy$ bude z#ejmé (na základ' pozorován", vy)et#en" apod.),
na *em bychom mohli pracovat (absence pozitivn" komunikace, nedostatek ve&
den", nedostate*ná pé*e o d'ti a jejich pot#eby, opo$d'n( v(voj d"t'te, neustálé
konfliktn" situace mezi partnery, malá nebo $ádná pomoc od p#átel a sou&
sed! apod.), ve skute*nosti to, na *em a kdy budeme pracovat, ur*" v$dy cho&
ván" rodiny, jej" starosti a touha po zm'n'. Jednotlivé prvky plánu pomoci tak
mohou b(t d!le$it(mi tématy k diskusi p#i rozhovoru s rodi*i.

Pro sociáln" pracovn"ky m!$e b(t velmi zaj"mavé pracovat s konceptem
plánu pomoci, zvlá). kdy$ zahrnuje bl"zké oblasti profesionáln" práce. Pokud se
v)ak objev" takové oblasti, kde na)e zku)enosti a energie nesta*", m'li bychom
dokázat obracet se na kolegy v t(mu, kte#" mohou pomoci. V)em zú*astn'n(m
(klient!m, dal)"m koleg!m) v)ak mus" b(t srozumitelné, kdo pomoc koordinuje
a co a pro* se v danou chv"li d'je. D!le$ité je, aby v)echny zp!soby pomoci byly
zam'#eny stejn(m sm'rem, tedy k hledán" #e)en", jinak bude pro klienty pomoc
matouc".

V n'kter(ch p#"padech m!$e b(t u$ite*né nahrávat na video diskusi s dal&
)"mi profesionály & zástupci slu$eb nebo pomáhaj"c"ch agentur & a pak pracovat
se zú*astn'n(mi stranami na zlep)en" komunikace, na vyjednáván" a efektiv&
n"m hledán" mo$n(ch #e)en". N'kdy pouhá p#"tomnost kamery m!$e zlep)it
komunikaci a p#isp't k rychlému nalezen" dobrého #e)en".
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Kapitola 14

Komunitní práce

Milan Kinkor

14.1 Vyjasn&ní pojm*
Komunitn" práce je v na)ich podm"nkách pom'rn' novou formou sociálni práce,
ve sv't' má p#ibli$n' stoletou tradici. D#"ve ne$ se pokus"me o definici pojmu
komunitn" práce, je pot#eba definovat pojem komunita.

V západn" literatu#e najdeme mnoho definic pojmu komunita. N'které
preferuj" komplexn" pohled: „lidé, kte#" $ij" v geograficky definované oblasti
a mezi nimi$ existuj" vzájemné sociáln" vazby (ve smyslu p#"buzenstv", p#á&
telstv" a známosti v geografické oblasti a také ve smyslu ú*asti na aktivitách
komunity a n'kter(ch formách ekonomické sm'ny, nap#. kupován" zbo$" a slu&
$eb, práce pro m"stn" zam'stnavatele apod.) a kte#" jsou citov' vázáni k sob'
navzájem a k m"stu, kde $ij"." (Mattessich, Monsey, Roy, 1997)

Jiná definice z té$e práce: „Komunita je vymezena hranicemi (mohou b(t
geografické, politické, ekonomické nebo sociáln"), postavena na pil"#"ch (sd"lené
hodnoty, spole*né kulturn" d'dictv", spole*né zájmy, spole*né problémy) a má
strukturu (tj. formáln" a neformáln" organizace a sociáln" uskupen", skrze n'$
obyvatelé vykonávaj" ur*ité funkce)."

Jiné tamté$ uvedené definice zd!raz%uj" tvárnost komunity a schopnost ji
vytvá#et: „Komunita je jakékoli vn"mán" spole*ného dobra, které m!$e b(t mezi
ob*any vytvo#eno. Komunita je podle této definice n'co, *eho se dá dosáhnout
úsil"m ob*an!, ne n'co daného nap#. geografick(mi podm"nkami. Komunita
nen" statická, m'n" se v(sledkem zku)enost" nebo c"len(m úsil"m. M!$e se
dokonce m'nit na základ' problém!, kter(mi jsou ob*ané osloveni."

Stru*n' a jasn' je formulována následuj"c" definice: „Komunita je m"sto,
kde *lov'k m!$e z"skávat emocionáln" podporu, ocen'n" a praktickou pomoc
v ka$dodenn"m $ivot'." (Hartl, 1997)
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Charakteristiky vyvá$en' $ij"c" komunity formuluje J.W.Gardner (1999)
následovn':

je r!znorodou jednotou;
má spole*n( základ sd"len(ch hodnot;
vyzna*uje se vzájemnou pé*", d!v'rou a t(movou prac";
má rozvinutou efektivn" vnit#n" komunikaci;
usnad%uje lidem ú*ast na ve#ejn(ch v'cech;
vytvá#" si vlastn" identitu, zám'ry;
vytvá#" si vnit#n" i vn'j)" vazby;
vychovává, je schopná p#edávat hodnoty i formy dal)" generaci;
je otev#ená do budoucnosti;
má vyvá$ené institucionáln" uspo#ádán".

V praxi se m!$eme setkat s pojmy:
• ob%anská komunita (spole*enstv" osob, které ve spole*ném prostoru vy&
konávaj" ka$dodenn" aktivity);
• v(cviková komunita (spole*enstv" osob, které se zam'#uje na sebepo&
znán", nácvik dovednost" a postoj! apod.);
• terapeutická komunita (specifická forma organizace lé*ebné instituce,
která umo$%uje otev#enou komunikaci v)ech *len! instituce v*etn' pacient!
a jejich spolurozhodován" a pod"len" se na lé*b');
• spirituáln! komunita (spole*enstv" osob, které sd"l" podobné my)lenky
a ideje a sna$" se spole*n' o spirituáln" rozvoj, n'kdy i $ij" ve spole*ném pro&
storu).

Komunitn! práce je metoda sm'#uj"c" k vyvolán" a podporován" zm'ny v rám&
ci m"stn"ho spole*enstv" (kolektiv autor!, 1997).

Znaky komunitn" práce (podle citované práce) jsou:

• pou$"vá se pro #e)en" problém! a pro navozen" zm'ny v m"stn"m spole*en&
stv";
• vztahuje problémy jedinc! a skupin ke zdroj!m a mo$nostem m"stn" komu&
nity;
• zapojuje do #e)en" problému a do rozhodován" a $ivota komunity jej" ob*any,
stejn' tak jako m"stn" organizace a instituce;
• vede k p#erozd'len" a sd"len" zdroj!, odpov'dnosti a kompetence;
• roz)i#uje mo$nost" lid" ovlivnit to, co se s nimi d'je.

Pod pojmem komunitn" práce rozum"me:
• p#"stup k lidem, proces, jak je aktivizovat, aby se sami postarali o #e)en"
problému;
• projekt, jak vy#e)it ur*it( konkrétn" problém (tedy postup, zp!sob, jak vy&
#e)it ur*it( problém).
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Komunitn" práce je metoda velmi univerzáln" & lze j" #e)it m"stn" problémy
v oblasti sociáln"ch slu$eb a zdravotn" pé*e, etnického nap't", vzd'láván", ale
i sousedsk(ch vztah!, $ivotn"ho prost#ed" atd. Komunitn" práce je také velmi
variabiln" & ka$dá situace vy$aduje odli)né #e)en", které je do velké m"ry ne&
p#enosné do jin(ch situac". To klade velk( d!raz na kreativitu komunitn"ho
pracovn"ka, realiza*n"ho t(mu i obyvatel komunity.

Bl"zk( pojmu komunitn" práce je pojem komunitn! pé%e: Jde p#i n" o sm'&
#ován" k takovému uspo#ádán" slu$eb (zejména zdravotn"ch a sociáln"ch, ale
nap#. i vzd'lán", doprava atd.) pro skupiny „na okraji" (osoby hendikepované,
seniory, du)evn' nemocné atd.), aby mohly z!stat se sv(m hendikepem ve své
komunit' a $"t v n" plnohodnotn( $ivot. Tento p#"stup je opakem institucionáln"
pé*e, která p#edpokládá, $e pé*e v ustavuje lep)" (levn'j)", efektivn'j)" atd.).

N'kdy se m!$eme setkat s pojmem komunitn! p#!stup: Ten akcentuje
tu stránku komunitn"ch proces!, které se t(kaj" spolupráce sektor! & ve#ej&
ného sektoru (státn" správa a m"stn" správa), podnikatelského sektoru (velk(ch
i mal(ch podnik! v m"stn" komunit', drobn(ch podnikatel!) a m"stn"ch ob*an!
(a. u$ organizovan(ch v r!zn(ch neziskov(ch organizac"ch, nebo neorganizo&
van(ch) & p#i vyvolán" zm'ny na m"stn" úrovni.

14.2 Historie komunitní práce u nás a v zahrani#í
V zahrani*" se obvykle pova$uje za obdob" vzniku komunitn" práce druhá po&
lovina 19. stolet". Souvis" s rozpadem tradi*n"ch komunit v d!sledku industri&
alizace a urbanizace. Pr!kopn"kem my)lenek komunitn" práce byl Samuel
Augustus Barnett (viká# anglikánské c"rkve ve v(chodn"m Lond(n'), kter(
od roku 1873 se svou $enou za*al organizovat vzájemnou praktickou pomoc
farn"k!. Barnett se zam'#il na zkoumán" p#"*in chudoby a p#i tom *asto spo&
lupracoval s univerzitami. V roce 1884 zalo$il univerzitu & Toynbee Hall, kde
mohli spole*n' studovat vedle bohat(ch student! i chud". Své názory shrnul
do t#" základn"ch princip!:

1. Ka$d( má právo na osobnostn" r!st a m!$e k tomu vyu$"t ve spole*nosti
dostupné prost#edky.

2. Efektivn" zm'na je evolu*n" (tj. má tendenci prosadit se, „uchytit se").
3. Silné komunity a pozitivn" sociáln" zm'ny závisej" na osobn" komunikaci

nap#"* ekonomického a sociáln"ho rozd'len".

Za prvn" organizace pracuj"c" formou komunitn" práce lze ozna*it The Cha&
rity Organization Societies (1877) a New York Association for Improving the
Condition of the Poor (1843). Typické pro jejich *innost bylo zapojen" dobro&
voln"k! (friendly visitors), kte#" nav)t'vovali chudé, nezam'stnané nebo jinak
posti$ené rodiny a sna$ili se p!sobit na své klienty t"m, $e podporovali jejich
sob'sta*nost. Konec 19. stolet" byl typick( $iveln(m vznikem komunitn"ch cen&
ter na obou stranách oceánu & po Toynbee Hall následoval v Lond(n' v roce
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1884 Oxford House, v USA ji$ v roce 1886 zalo$il Stanton Oit v New Yorku
„Sousedsk( spolek" (Neighborhood Guid).

Rozvoj komunit a komunitn"ch center pokra*oval i v prvn"ch t#ech desetile&
t"ch 20. stolet", k ur*itému útlumu do)lo a$ v obdob" sv'tové hospodá#ské krize
ve t#icát(ch letech. Krom' konkrétn" komunitn" práce, která se zam'#ovala
na praktickou pomoc pro sociáln' pot#ebné, v'novali tehdej)" komunitn" pra&
covn"ci hodn' pozornosti spolupráci národn"ch organizac" & jen tak mohlo b(t
pos"leno postaven" komunitn" práce ve sv't'.

Rozvoj spole*nosti v prvn" polovin' 20. stolet" p#inutil sociáln" pracovn"ky
opustit ú#adovny a vydat se do ulic za t'mi, kte#" se pot(kali se sociáln"mi
problémy. V této nové situaci zjistili nejen to, $e pot#ebuj" k takto zam'#ené
práci nové dovednosti, ale také to, $e je pot#eba pracovat s )ir)"m kontextem
ne$ jen s lidmi, kte#" maj" problémy (s rodinou, neformáln"mi skupinami, v!dci
komunity). Komunitn" práce se roz)i#ovala také s ohledem na omezené mo$&
nosti, které nab"zely pro #e)en" sociáln"ch problém! tradi*n" instituce. Tento
p#"stu p umo$nil vytvo#it neformáln" infrastrukturu, která p#ekonává osam'&
lost a rozv"j" schopnost sd"let individuáln" a skupinové problémy. Postupn' se
komunitn" práce stávala nejen prost#edkem pomoci pro sociáln' slabé vrstvy,
ale zp!sobem, jak „modelovat" $ivot komunity.

/edesátá léta 20. stolet" p#inesla radikáln" zm'nu v komunitn"m hnut"
v mnoha státech. Nap#"klad v USA se staly M"*ov(mi prioritami multirasová
a ekonomická spravedlnost & do této doby spadá i boj s chudobou znám( pod
názvem „War on Poverty". Lze #"ci, $e na sklonku )edesát(ch let a na po*átku
sedmdesát(ch let 20. stolet" se pozornost zam'#ila na problémy, které s sebou
p#iná)e l vzr!staj"c" blahobyt na jedné stran' a chudoba a diskriminace p#etrvá&
vaj"c" v ur*it(ch *ástech spole*nosti, zejména mezi migranty na stran' druhé.
Vzr!stal d!raz na multikulturn" práci s rozd"ln(mi skupinami populace. Rov&
n'$ slu$by poskytované tzv. marginalizovan(m skupinám obyvatel procházely
bou#livou zm'nou. Teorie a praxe komunitn" pé*e p#inesla zm'ny do $ivota
v)em, kte#" byli dosud uzav"ráni ve velk(ch ústavech — nap#. du)evn' nemocn",
mentáln' posti$en". Vznikala s". extramuráln"ch slu$eb (chrán'ná práce, chrá&
n'né bydlen", stacioná#e, kluby apod.) a krizov(ch l!$ek. Komunitn" práce se
postupn' objevuje jako obor na vysok(ch )kolách. Rozvoj komunitn" práce v té
dob' navázal na úsp'chy hnut" za lidská práva v padesát(ch letech 20. stolet",
co$ dalo impulz k radikáln"m sociáln"m zm'nám. V sedmdesát(ch a zejména
v osmdesát(ch letech se komunitn" práce stává v(znamn(m prost#edkem #e&
)en" sociáln"ch problém!, úloha komunitn"ch pracovn"k! se zvy)uje. Stávaj"
se zam'stnanci jak ve#ejné správy, tak i neziskov(ch organizac" r!zného typu,
je$ jsou z ve#ejn(ch zdroj! také podstatn' dotovány. Iniciátori zm'n v komu&
nit' se za*ali objevovat ve dvoj" podob': komunitn"ch aktivist! (tj. lid" vze)l(ch
z komunity, $ij"c"ch v n") nebo v roli komunitn"ch pracovn"k! (tj. profesionál!,
kte#" maj" trénink a zku)enosti a zam'stnává je p#edev)"m m"stn" správa).

V posledn" dob' je patrn( trend nejen pomáhat okrajov(m skupinám k za&
*len'n" do komunity, ale také podporovat obyvatele komunity k participaci
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na #e)en" problém! v r!zn(ch oblastech $ivota (nap#. ve#ejné diskuse o plá&
novan(ch velk(ch investi*n"ch akc"ch v komunit', plánovac" v"kendy v rámci
ak*n"ho plánován").

V USA byl v(voj odli)n( od evropského, zejména z t'chto d!vod!: Hlavn"
d!raz je zde kladen tradi*n' na individuáln" svobody a ochotu lid" sdru$ovat
se za ú*elem #e)en" n'jakého problému (p#edev)"m jde o sdru$ován" financ",
ale i dobrovolné práce). C"lem je pos"len" demokracie ve smyslu napraven"
stavu, v n'm$ vzhledem k nevyvá$enému rozlo$en" sil ve spole*nosti maj"
n'kte#" v"ce moci ne$ jin". Ji$ od po*átku stolet" vznikaly tzv. komunitn" nadace,
co$ je majetkov( subjekt sm'#uj"c" k rozvoji komunity a podpo#e zm'n v n".
USA je také tradi*n' zem", kde se do komunitn" práce zapojovali dobrovoln"ci.
Tam'j)" neziskov( sektor je velmi siln( personable i finan*n' & v sou*asné
dob' ho podporuje n'jak(m zp!sobem (tj. pen'zi nebo dobrovolnou prac") 70 %
Ameri*an!.

V +R lze hovo#it o historii komunitn" práce velmi obt"$n'. Zájmové spolky,
které se vytvá#ely v 19. stolet" a prvn" polovin' 20. stolet", m!$eme zahrnout
do oblasti komunitn" práce jen velmi okrajov' — nebyly toti$ primárn' zalo$eny
za ú*elem vyvolán" n'jaké sociáln" zm'ny v komunit', i kdy$ zprost#edkovan'
mohly n'kdy takové zm'ny vyvolat (bl"zké tomuto pojet" jsou nap#. „okra)lo&
vac" spolky"). Po únoru 1948 se postupn' v)echny tyto zájmové aktivity dostaly
pod hlavi*ku Národn" fronty, co$ m'lo za následek, $e aktivita a zájem lid" se
takov(ch *innost" ú*astnit nará$ela na strop my)lenkov(ch stereotyp! poplat&
n(ch komunistické ideologii. Toto neslavné d'dictv" let minul(ch lze pova$ovat
v sou*asné dob' i za jednu z hlavn"ch p#eká$ek rozvoje komunitn" práce v CR.

14.3 Sou#asná situace komunitní práce v (R
Pro pochopen" sou*asné situace v komunitn" práci je pot#eba znát kontext, ve
kterém se komunitn" práce rozv"j". P#edev)"m z ideologick(ch d!vod! se ko&
munitn" práce v pravém slova smyslu (bl"zká euroamerickému pojet") u nás
roz)i#uje a$ od za*átku devadesát(ch let. I kdy$ nen" podstatné, do kterého
sektoru pat#" iniciátor komunitn"ho rozvoje, je pot#eba #"ci, $e asi naprostou
v't)inu program!, p#i kter(ch se pou$"vá n'kter( z postup! komunitn" práce,
za*aly u nás v devadesát(ch letech 20. stolet" rozv"jet nestátn" neziskové orga&
nizace (dále jen NNO). Na n'kolika m"stech na)" republiky se staly iniciátory
zm'n v komunit' instituce ve#ejné správy (obecn" a m'stské ú#ady, okresn"
ú#ady), ojedin'le jsou známy p#"pady, kdy se k vyvolán" m"stn" zm'ny sdru$ili
podnikatelé (nap#. v Chebu a okol"). V dal)" fázi rozvoje komunitn" práce v)ak
bude t#eba spojit se s p#edstaviteli dal)"ch sektor! a pokusit se vytvo#it s nimi
partnerské vztahy. P#esto iniciátori celého procesu b(vaj" pro úsp'ch kl"*ov".

P#i pokusech o realizaci komunitn"ch projekt! nará$ej" iniciátori a realizá&
tori na následuj"c" limituj"c" podm"nky:
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• malá p#ipravenost lid" pospolu #e)it spole*né problémy & v d!sledku silné
tendence ve spole*nosti k uzav#en" se do „individuáln"ho konzumu", ale i v d!&
sledku *ty#iceti let manipulace s ob*anem a zneu$"ván" jeho p#irozené pot#eby
pod"let se na $ivot' své komunity);
• p#evládaj"c" o*ekáván" obyvatel komunity, $e k #e)en" problém! na m"stn"
úrovni jsou ur*eni jin" lidé ne$ oni;
• p#evládaj"c" nastaven" ú#ad! sp")e na „#"zen" lid"" ne$ na podporu partici&
pace p#i #e)en" problém! (p#edstava, $e pasivn" ob*an je dobr( ob*an);
• omezené mno$stv" finan*n"ch prost#edk!, které znemo$%uj" n'které pro&
jekty dotáhnout do konce nebo do optimáln"ho tvaru;
• tam, kde se komunitn" práce pou$"vá, vytvá#ej" se tzv. ostr!vky pozitivn"
deviace, ale podm"nky (legislativn", finan*n", organiza*n") pro systémová opa&
t#en " chyb'j".

Lze rozli)it n'kolik typ* organizac!, které u nás v sou*asnosti vyu$"vaj"
a rozv"jej" postupy komunitn" práce:
1. Komunitn! nadace. Tento typ organizac" se roz)"#il z USA, kde vznikla

tato my)lenka na po*átku 20. stolet", do Evropy (zvlá)t' do Velké Británie)
a v devadesát(ch letech do +R. Jde o subjekt, kter( sdru$uje majetek &
nada*n" jm'n" (p#edev)"m od dárc! z m"stn" komunity) za ú*elem rozd'lo&
ván" v(nos! z majetku organizac"m nebo jednotlivc!m, kte#" se pod"lej" na
rozvoji komunity. Sna$" se )"#it my)lenky filantropie a pomáhá obvykle roz&
)i#ovat prostor pro darován". V sou*asné dob' p!sob" v rámci +R n'kolik
takov(ch organizac" (nap#. nadace Euronisa, Komunitn" nadace Úst" nad
Labem).

2. Komunitn! koalice. Jde o v"ce *i mén' volné sdru$en" neziskov(ch orga&
nizac" (v(jime*n' i jin(ch právn"ch subjekt!) s c"lem zmapovat neziskové
organizace v dané lokalit', vytvo#it podm"nky pro partnerské vztahy uvnit#
této koalice a pak i navenek (v!*i státu, m"stn" správ', médi"m apod.).
Smyslem vytvo#en" koalice je pos"lit postaven" NNO v!*i ostatn"m sekto&
r!m. Vycház" vst#"c pot#ebám ve#ejného sektoru (zvlá)t' m"stn" správy)
m"t k jednán" jednoho pokud mo$no reprezentativn"ho partnera, kter( za&
stupuje i zájmy ostatn"ch organizac" v koalici sdru$en(ch. V sou*asné dob'
jsou u nás koalice, které akcentuj" sdru$ován" NNO a jejich spolupráci,
jiné akcentuj" tlak na m"stn" nebo státn" správu. Nyn" u nás existuje asi
10&15 komunitn"ch koalic, postupn' vznikaj" dal)". P#"kladem dob#e fungu&
j"c" komunitn" koalice m!$e b(t KK Pardubicka (podrobn'ji viz: Neziskové
organizace #estkrát jinak. Nadace OSF Praha, 2001).

3. Organizace zam'#ené na komunitn! práci v sociáln! a zdravotn!
sfé#e. +asto vycházej" ze zku)enost" ve Velké Británii nebo v Nizozem&
sku. Sna$" se o jiné pojet" (efektivn'j)", v"ce respektuj"c" pot#eby *lov'ka &
klienta) a organizován" zdravotn"ch *i sociáln"ch slu$eb v dané komunit',
*asto také o deinstitucionalizaci a vzd'láván" poskytovatel! slu$eb. Po&
máhaj" ke vzniku st#edisek & center pro poskytován" slu$eb, které zat"m
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v komunit' chyb'j" (nap#. denn" centra, domy na p!li cesty). Zapojuj" do
proces! zm'n p#edstavitele m"stn" ve#ejné správy, odborn"ky, ale i ob*any
(zvlá)t' v roli dobrovoln"k!). Samy organizace bu- poskytuj" slu$by klien&
t!m (nap#. komunitn" centra), nebo koncep*n' a metodicky napomáhaj"
transforma*n"m proces!m v t'chto slu$bách. Nap#"klad Centrum komu&
nitn" práce v Úst" nad Labem za svou krátkou historii dokázalo nejen
zm'nit podobu sociáln"ch slu$eb prost#ednictv"m Projektu rozvoje sociál&
n"ch slu$eb a vytvo#it „Komunitn" plán pé*e ve m'st' a okrese Úst" nad
Labem na roky 2001&2003", ale p#edev)"m inspirovat m"stn" ú#edn"ky ke
spolupráci. Tajemn"k M'Ú Úst" nad Labem o tom #"ká: „M'sto si vlivem
CKP zvolna za*alo p#ipou)t't, $e nejen ú#adem $iv je *lov'k a $e v!bec
neexistuje jen jedin( mo$n( zp!sob práce v sociáln" oblasti & ten ú#edn".
Za*ali jsme si uv'domovat, $e mimo ú#ad pracuj" lidé, kte#" se touto pro&
blematikou zab(vaj" ne proto, $e jim nic jiného nezb(vá, ale proto, $e c"t"
jej" pot#ebnost a u$ite*nost. CKP nám ukázalo, $e opravdu kvalitn" #e)en"
nastal(ch problém! pouze ú#ednick(mi postupy nemus" b(t v$dy nejlep)"
a n'kdy ani mo$né."

4. Organizace zam'#ené na ú%ast ve#ejnosti v p#!prav' rozvojov&ch
plán*. Sna$" se vyvolávat zájem ob*an! o to, co se jich t(ká, a. u$ jde o ko&
munitn" organizován" (tj. vytvá#en" obecn' p#ijatelné formulace n'jak(ch
skupinov(ch zájm!), nebo o apel na odpov'dnost *len! komunity za svou
budoucnost a snahu vzbudit zájem o komunitu, nebo o diskusi o hodnotách,
kter(mi by se m'ly #"dit vztahy v budoucnu atd. Spole*n' se #"d" p#esv'd*e&
n"m, $e ve#ejná správa sama o sob' nem!$e hrát roli, kterou j" ukládá zákon
(tj.b(t garantem rozvojov(ch plán! obce). Jsou m"sta *i mikroregiony +R,
kde se da#" podchytit a rozv"jet zájem lid" o takovou formu participace, jinde
v)ak jde o zápas hrstky nad)enc! pro v'c s obecn(m nezájmem a$ apati".

5. Organizace zam'#ené na ochranu )ivotn!ho prost#ed! (obvykle ve
smyslu zavád'n" „Lokáln" agendy 21"). Takov(m organizac"m jde o zavá&
d'n" princip!, zásad a p#"stup!, které maj" zajistit udr$itelnost $ivota, do
praxe. Jsou to p!vodn' ekologické organizace (p!sob"c" v rámci +SOP nebo
i mimo tento rámec), které svou *innost" postupn' p#esahuj" p!vodn" po&
slán". Zpravidla se op"raj" o )irokou pomoc dobrovoln"k!, zejména mláde$e.
Takovou organizac" je nap#. +SOP Vla)im.

6. Informa%n! a kulturn! centra. +asto mohou m"t roli prost#edn"ka p#i
komunitn"m organizován", nalézat pro nedostate*n' vyhran'né skupiny
témata, která by mohly vz"t za vlastn" apod. Typem *innosti jsou podobné
organizac"m uveden(m pod bodem 3, obsahem jejich *innosti je v)ak práce
s informacemi a s kulturn"mi hodnotami, jim$ se sna$" vtisknout komu&
nitn" rozm'r tak, aby se nap#. zapojili m"stn" obyvatelé a pos"lila se jejich
zakotvenost v komunit'.

7. Organizace p#!mo zam'#ené na rozvoj dané komunity. Jde o organi&
zace, které maj" rozvoj komunity p#"mo ve svém poslán". Nepracuj" (tak jako
organizace uvedené pod bodem 4) s n'jakou viz" *i rozvojov(m dokumen&
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tem, ale jde p#edev)"m o t#"ben" vztah! ke komunit', o historické vazby
a jejich obnovu nebo o vytvo#en" vazeb nov(ch. Mohou se zab(vat rozvo&
jem m'sta *i mikroregionu, *asto b(vaj" dob#e propojeny s m"stn" správou,
n'kdy s n" spl(vaj" (nap#. Regionáln" sdru$en" K#ivoklátsko).

8. Komunitn! (koly. Jedná se o nové, modern" pochopen" m"sta )koly v ko&
munit' & dopoledne se v takové )kole u*" $áci, odpoledne a ve*er slou$"
komunit' k setkáván" r!zn(ch zájmov(ch skupin, k realizaci vzd'lávac"ch
kurz! pro m"stn" obyvatele a k dal)"m, nap#. kulturn"m akc"m pro ve#ejnost.
Toto pojet" )koly je u nás zat"m velmi neobvyklé a nará$" na administrativn"
p#eká$ky i osobn" rezistenci u*itelského personálu. Vycház" v)ak z logické
my)lenky propojen" )koly s m"stn" komunitou, a tak i p#es opatrné za*átky
v na)ich podm"nkách má nad'ji na úsp'ch.

9. Komunitn! akce (rituály). Nejde zde o typ organizace, ale o akce, které
obvykle partnersky realizuje v"ce organizac" najednou. Komunitn" akce se
sna$" vyzdvihnout n'jakou p#ednost (p#"rodn", kulturn" nebo historickou),
která napomáhá k identifikaci obyvatel se svou komunitou. M!$e j"t o akci
jednodenn" *i v"cedenn", je$ podporuje rozv"jen" vztah! mezi v)emi sektory
na m"stn" úrovni a participaci jej"ch obyvatel na p#"prav' takové akce i je&
j"m pr!b'hu. Úsp')ná akce tohoto typu je také vizitkou m'sta navenek
a pomáhá zdravému sout'$en" mezi m'sty v regionu (nap#. Ji*"n & m'sto
pohádky, „Slámován"" v +ervené ,e*ici).

V posledn" dob' docház" v +R ke snaze o sdru$ován" subjekt! nebo finan*n"ch
prost#edk! s c"lem kultivovat komunitn" procesy a n'které postupy komunitn"
práce propojit spole*nou my)lenkou. Vznikla nap#. národn" s". Center pro ko&
munitn" práci, která pomáhá komunitn"mu organizován", p#edev)"m formou
komunitn"ch koalic. Za v(znamné zahrani*n" finan*n" pomoci vznikla v roce
1998 iniciativa CPSI (Podpora partnerstv" v komunitách), která poskytuje plat&
formu n'kolika des"tkám NNO p!sob"c"m v oblasti komunitn"ho rozvoje pro
sd"len" my)lenek, názor!, zku)enost" d!le$it(ch pro rozvoj partnerské spolu&
práce v komunit', p#"mou metodickou a finan*n" pomoc. P#ed n'kolika lety
vzniklo i sdru$en" KOPRA (Komunitn" práce), které realizuje komunitn' ori&
entované projekty a slou$" jako metodické centrum pro zájemce o tuto oblast.
Av)ak i na poli ve#ejné správy docház" ke zm'nám & komunitn" centra a dal)"
organizace vycházej"c" z postup! komunitn" práce jsou nejen financovány z ve&
#ejn(ch zdroj!, ale vytvá#ej" se pravidla pro jejich *innost (nap#. standardy
kvality poskytovan(ch slu$eb).

Dal)" novinkou, kterou iniciuje ve#ejná správa, jsou komunitn" plány pé*e,
které propojuj" my)lenky komunitn" pé*e a plánován" sociáln"ch (a zdravot&
n"ch) slu$eb. Pilotn" projekty vznikly v posledn" dob' v P"sku a v Úst" nad
Labem, postupn' se má komunitn" plánován" stát b'$nou prax". Tyto a dal)"
iniciativy *i organizace napomáhaj" kultivaci my)lenek a postup! pou$"van(ch
p#i komunitn"m rozvoji, co$ je d!le$ité zejména vzhledem k p#ekotnému roz&
voji t'chto aktivit. P#"klady konkrétn"ch akc" a v(sledk! komunitn"ch projekt!
najde *tená# v doporu*ené literatu#e na konci kapitoly.
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14.4 Komunitní práce v zahrani#í %
trendy a v)hledy

V Evrop' maj" organizace pracuj"c" formou komunitn" práce na rozd"l od +R
dlouhou tradici, pro realizaci *innosti maj" k dispozici nesrovnateln' v"ce fi&
nan*n"ch prost#edk! (státn" i nestátn" organizace jsou #ádov' bohat)" ne$
u nás) i dobrovoln"k!. Dal)"mi znaky organizac", které funguj" na komunitn"
bázi, jsou:

• dostupnost;
• bezbariérovost;
• d!raz na prevenci problém!;
• p#izp!sobivost nov(m podm"nkám (nov(m klient!m, nov' vznikaj"c"m pro&
blém!m atd.). Spolupráce s m"stn" správou je na velmi dobré úrovni (pokud ak&
tivity organizuje nestátn" subjekt), *asto t"mto zp!sobem pracuje sama m"stn"
správa. V Evrop' je komunitn" práce v pojet" nám bl"zkém nejv"ce roz)"#ená
v Nizozemsku a Velké Británii.

Podobn( a do ur*ité m"ry p#enosn( k nám je trend humanizace a deinsti&
tucionalizace velk(ch zdravotnick(ch nebo sociáln"ch ústav! v Nizozemsku
(psychiatrick(ch lé*eben, o)et#ovatelsk(ch domov!, domov! d!chodc! apod.).
Jde jednak o zlid)t'n" podm"nek pobytu pacient! v ústavech a zmen)en" je&
jich kapacity (ústavy tzv. rodinného typu umo$%uj" vznik p#irozen(ch vztah!
vypl(vaj"c"ch ze znalosti v)ech obyvatel za#"zen" navzájem), jednak o budo&
ván" mimoústavn"ch slu$eb (denn" stacioná#e, sociáln" centra, domy na p!li
cesty apod.).

Dal)" novou formou práce je zvlá)tn" forma streetworku, která nen" zam'&
#ena na specifickou klientelu, ale na v)echny obyvatele dané komunity & sna$"
se zejména o prevenci vzniku nebo zhor)en" obt"$n(ch sociáln"ch situac". Velká
Británie m!$e b(t vzorem ur*ité vyvá$enosti slu$eb & na jedné stran' na&
jdeme velké mno$stv" organizac", které sdru$uj" majetek (komunitn" nadace),
na druhé stran' #adu organizac", které se zab(vaj" komunitn"m rozvojem a ko&
munitn"m organizován"m (ak*n" plánován"). Tradi*n' zapojuj" do své *innosti
dobrovoln"ky. V pr!myslov(ch aglomerac"ch jsou vyu$"vány prvky komunitn"
práce zejména p#i transformaci velk(ch pr!myslov(ch objekt! (nap#. na kul&
turn'&sociáln" centra). U nás se t'mito trendy nechává inspirovat brn'nské
kulturn'&sociáln" centrum Va%kovka.

V USA je vzhledem k odli)né historii situace pon'kud jiná ne$ v Evrop'.
„Generátorem" nov(ch my)lenek a trend! v komunitn"m rozvoji jsou finan*n'
nejsiln'j)" subjekty & „komunitn" nadace" (maj" pom'rn' velkou moc v rámci
komunity, maj" také k dispozici dostatek kvalitn"ch informac"). Roz)"#eno je
také komunitn" organizován" zam'#ené p#edev)"m na dialog ob*an! s m"stn"
správou a s podnikateli, kter( by m'l p#edcházet v(znamn(m investic"m v pr!&
myslu a doprav'. V sou*asné dob' prob"haj" diskuse o souvislostech rozvoje
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podnikán" (posledn"ch deset let je v USA velká konjunktura) a rozvoje investic
do neziskového sektoru, zejména z etického hlediska. Lze pozorovat & zvlá)t'
na n'kter(ch m"stech USA, $e dialog mezi ob'ma sektory (podnikatelsk(m
a neziskov(m) je oboustrann' obohacuj"c".

14.5 Proces komunitní práce
Obvykle d'l"me proces komunitn" práce na *ty#i fáze:

1. zji).ován" a anal(za pot#eb;
2. plánován";
3. realizace (implementace);
4. vyhodnocen" (evaluace).

Zji"1ování a anal$za pot!eb
Ka$dá komunitn" práce by m'la za*"t od solidn' provedeného zji).ován" pot#eb
v m"stn" komunit'. T"m se sni$uje riziko, $e aktivisté, kte#" se sna$" o zm'nu
v m"stn" komunit', se budou zab(vat problémem, kter( vid" p#edev)"m oni sami
bez ohledu na to, jak problémy vn"maj" ostatn" p#"slu)n"ci komunity (m"stn"
obyvatelé, p#edstavitelé m"stn" správy, neformáln" v!dci komunity).

V posledn" dob' se metody zji).ován" pot#eb v na)ich podm"nkách slibn'
rozv"jej". +ást metod pocház" ze zahrani*" & nap#. SWOT anal(za, jiné vznikly
u nás jako p!vodn" metody. SWOT anal(za je metoda anal(zy organizace,
m'sta (*i m'stské *ásti) nebo regionu, která se soust#e-uje na popis daného
územ" z hlediska *ty# základn"ch charakteristik (p#ednosti, nedostatky, hrozby,
p#"le$itosti). V't)inou je SWOT anal(za úvodn" fáz" strategického plánován".

Dal)" metody, které se pou$"vaj" ke zji).ován" pot#eb komunity, lze rozd'lit
podle toho, zda zapojuj" sp")e experty a v!dce komunity, nebo sp")e b'$né oby&
vatele. Ideáln" je kombinovat oba p#"stupy, ale obvykle chyb" *as nebo finan*n"
prost#edky.

P#"kladem p#"stupu, kter( zapojuje sp")e experty *i v!dce komunity v pro&
st#ed" venkova nebo mal(ch obc" je vytvá#en" „mapy problém!" (Bla$ek, 1998);
starosta sezve n'kolik (10&15) obyvatel komunity (r!zn' postaven(ch, v r!z&
ném v'ku, r!zn' profesn' orientovan(ch) a spole*n' pracuj" (v"taná je ú*ast
facilitátora) na „map' problém!". Vytvo#en" tohoto seznamu problém! p#ed&
cház" skupinové diskusi, která otev"rá pole pro nové pohledy na problémy, je$
mohou b(t v obci chronicky zanedbávané. Hod" se zejména pro obce, které se
mohou op#"t o bohatou historii (tradice #emesel, p!soben" spolk!, kulturn"ch
slavnost", existence stavebn"ch památek atd.) a cht'j" se k tradi*n"m hodnotám
komunity vracet.

Metoda „expertn" revize problémového pole" se hod" sp")e pro velká m'sta
nebo m'stské *ásti velkom'st a je zalo$ena na koresponden*n"m )et#en". Na
po*átku je osloveno 100&150 expert! (tedy zástupc! r!zn(ch obor! a profes")
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se zadán"m popsat deset nej$hav'j)"ch problém! ve m'st'. Po této brainstor&
mingové *ásti následuje vyhodnocen" do)l(ch informac". V(sledky )et#en" se
odes"laj" nejen zp't expert!m (leckdy je to jediná mo$nost, jak je „zaplatit"),
ale dávaj" se pak k dispozici m"stn" správ', která z nich vycház" p#i rozhodován"
o prioritách.

Neziskové organizace u nás v't)inou pou$"vaj" finan*n' mén' nákladné me&
tody: oslovován" obyvatel komunity dopisem s krátkou anketou (problémem
b(vá malá návratnost), #id*eji telefonické osloven" namátkou vybran(ch oby&
vatel. Lze pou$"vat i metodu p#"mého dotazován" Ud" na ulici nebo docházen"
za lidmi do byt!. Takové metody pr!zkumu pot#eb by m'ly v$dy m"t ur*itou
reprezentativnost, vhodná je konzultace se sociologem&metodologem. V(sled&
kem snah o objektivn" zji)t'n" pot#eb komunity je v$dy ur*it( kompromis mezi
reprezentativnost" takto zji)t'n(ch informac" a *asov(ch a finan*n"ch nárok!.
Bez této fáze se v)ak $ádn( vá$n' m"n'n( komunitn' orientovan( projekt ne&
obejde.

P#i vyhodnocován" sebran(ch informac" z komunity (a. u$ pracujeme jakou&
koli metodou) je d!le$ité um't dob#e popsat a pojmenovat v(sledek procesu,
tedy problém. Podle zku)enost" slovensk(ch koleg! je takov( „dobr( problém"
pro #e)en" prost#ednictv"m komunitn" práce popsateln( následuj"c"mi znaky
(Srp, Jindrová, 1998):
• je specifick( a konkrétn";
• je vy#e)iteln( v krat)"m *asovém horizontu;
• lidé ho berou siln' „za sv!j", jsou schopni se anga$ovat a zmobilizovat k #e&
)en";
• da#" se identifikovat kl"*ovou osobu, která má podstatn( vliv na vy#e)en"
problému a která je dostupná.

Plánování

Plánován" je dal)" fáz" procesu. P#i plánován" jde p#edev)"m o to, aby realizá&
tori procesu (kl"*ové osoby, projektov( *i mana$ersk( t(m, #"d"c" skupina ad.)
dokázali v této fázi formulovat c"l procesu, prost#edky vedouc" ke zm'n', odhad&
nout *asovou, finan*n" a personáln" náro*nost celého procesu a zajistit dal)"
nezbytné p#edpoklady pro úsp')nost celého procesu & tj. zvolit *i navrhnout
vhodné metody implementace (nap#. zp!soby, jak zapojit obyvatele komunity,
jak spolupracovat s m"stn" správou a m"stn"mi podnikatelsk(mi subjekty, jak
zajistit publicitu). V)echna tato témata zahrnuje projekt. Dobr( projekt po&
máhá ujas%ovat skute*nosti d!le$ité pro úsp')nou realizaci procesu zm'n pro
samotné realizátory, aleje také d!le$it( pro vn'j)" prezentaci (pro ob*any, no&
viná#e, p#"padné dárce finan*n"ch prost#edk!, p#edstavitele ve#ejné správy).
Napsat dobr( komunitn" projekt nen" jednoduché a jeho tv!rce pot#ebuje m"t
znalosti z mnoha r!zn(ch oblast" lidské *innosti (nejen sociáln" práce, ale i ma&
nagementu, práva, ekonomiky).

263



..w,,, i IM i

Dobr( projekt obsahuje:
informace o realizátorovi projektu;
formulaci problému nebo pot#eby;
c"le projektu (konkrétn" a m'#itelné);
c"lovou skupinu;
popis projektu & popis aktivit, jejich harmonogram a personáln" plán;
spolupracuj"c" organizace;
zp!sob vyhodnocen" a dokumentován";
rozpo*et (v*etn' informac" o plánovaném financován" projektu).

V posledn"ch letech se k nám roz)i#uje metoda ak%n!ho plánován! & vznikla
v roce 1967 v USA, v roce 1985 byla poprvé vyu$ita ve Velké Británii. Uplat&
%uje se zejména v oblasti územn"ho plánován" a pé*e o $ivotn" prost#ed". Jde
o plánován" konkrétn"ch akc" ke zlep)en" prost#ed" pro ty a s t'mi, kdo zde
$ij". Nov(m prvkem v tomto p#"stupu je aktivn" role m"stn"ch obyvatel (nap#.
na plánovac"m v"kendu se ú*astn" n'kolik set lid" z dané lokality). U nás je
reprezentantem t'chto postup! projekt „Program pro ve#ejná prostranstv"".

Jin(m postupem je kooperativn! plánován! — popisuje spole*n( postup
zainteresovan(ch skupin obyvatel nebo instituc" tak, aby vznikl konsenzus na
ka$dé úrovni procesu (zahrnuje konsenzus o problému a vizi, o mo$nostech
#e)en", o plánu #e)en"). C"lem je vytvo#en" ak*n"ch plán!, které jsou pak rea&
lizovány v praxi. Nezbytnou podm"nkou pro úsp')né kooperativn" plánován"
je dodr$ován" podm"nek ú*inné facilitace a pou$"ván" vhodn(ch nástroj! na
dosa$en" dohody (nástroje na otev#en" — brainstorming, brainwriting, nástroje
na zu$ován" & nap#. metoda N/3, nástroje na uzav#en").

Ú*ast nezávislého facilitátora se jev" jako nezbytná. Facilitace m!$e b(t
v$dy v(znamn(m prvkem p#i komunitn" práci, zvlá)t' p#i vyjednáván" mezi
r!zn(mi zájmov(mi skupinami. Obsahuje v sob' zam'#en" na:

• informace (jak zabezpe*it v(m'nu informac");
• rozhodován" (vytvo#it podm"nky pro rozhodovac" proces);
• vztahy (strukturovat pravidla rol" a komunikace);
• spory nebo konflikty (strukturovat pravidla pro #e)en" spor! *i konflikt!).
Bl"zk( pojem pojmu facilitace je pojem mediace. Facilitator i mediator jsou
odpov'dn" za proces, nejsou v)ak odpov'dni za obsah. Facilitator nestrukturuje
proces, zat"mco mediator ano. Lze #"ci, $e mediace je nástroj na #e)en" spor!
*i konflikt!, kde selhaly slab)" nebo obecn'j)" nástroje (mezi nimi i facilitace).

Realizace plánu
V této fázi jde p#edev)"m o komunikaci uvnit# realiza*n"ho t(mu i navenek
(mezi realiza*n"m t(mem a ob*any, podnikateli v komunit', p#edstaviteli ve&
#ejné správy), o krátkodobé i st#edn'dobé plánován" aktivit, které byly for&
mulovány ve fázi psan" projektu, a o pr!b'$né vyhodnocován" aktivit (c"lovou
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skupinou, dárci, p#edstaviteli m"stn" správy, realiza*n"m t(mem). Ve fázi rea&
lizace jsou *asto pou$"vány metody skupinového vyjednáván", facilitace pro&
ces!, ve#ejn(ch akc" (nap#. ve#ejná sly)en"), r!zné formy zapojován" ve#ejnosti.
Zvlá)tn" pozornost je v této fázi nutné v'novat vztah!m s ve#ejnost" & dobré
vztahy *asto rozhoduj" o úsp'chu celé akce, proto$e doká$ou motivovat roz&
hoduj"c" skupiny (m"stn" správu, dárce, ob*any) a p#im't je k participaci na
projektu. S problematikou vztah! s ve#ejnost" úzce souvis" z"skáván" zdroj! &
i v této fázi je pot#eba se ptát na to, jak nyn" provád'ná *innost bude finan&
covaná za rok, za dva a kdo ji bude d'lat. Dob#e zac"lená propagace p#iná)"
obvykle do projektu dal)" finan*n" prost#edky a z"skává ob*any jako dobrovol&
n"ky & mobilizuje tedy m"stn" finan*n" i lidské zdroje. V této fázi spo*"vá velká
odpov'dnost na realiza*n"m t(mu (#"d"c" skupin' apod.) a *innost klade velké
nároky na jejich organiza*n" a komunika*n" dovednosti.

Vyhodnocení
Vyhodnocen" je komplexn" proces shrnuj"c" hodnocen" r!zn(ch zájmov(ch sku&
pin v rámci komunity (tj. c"lov(ch skupin, m"stn" správy, m"stn"ch ob*an!,
dárc! atd.). Je nutnou podm"nkou pro dal)" pokra*ován" projektu, které znovu
za*"ná mapován"m a anal(zou pot#eb atd. Nejde p#itom o $ádné „objektivn"
zhodnocen"", ale o p#idán" n'jaké hodnoty ke zkoumanému jevu, tedy „zhodno&
cován"".

Rozeznáváme t#i hlavn" p#!stupy k vyhodnocován!:

• V'deck( p#"stup: pracuje s hypotézami, závislou a nezávislou prom'nnou,
nev(hodou je obt"$ná pr!kaznost zji)t'n".
• P#"stup zam'#en( na u$ivatele: Vzdává se c"le naj"t p#"*innou souvislost
mezi p#"*inou (nástrojem) a následkem (jevem v komunit'); vytvo#"me seznam
lid", kte#" jsou s dan(m programem spojeni a které pak oslov"me, a stanov"me
otázky zji).uj"c", zda se o*ekáván" naplnilo. V(hodou oproti prvn"mu p#"stupu
je to, $e p#izveme k hodnocen" dal)" lidi a sledujeme obvykle v"ce indikátor!
zm'n.
• P#"stup zam'#en( na rozvoj organizace: Hlavn"m c"lem je zlep)ován" organi&
zace, která *innost realizuje, nikoli vlastn" *innosti; skupiny zainteresovan(ch
hledaj" odpov'di na otázky, co se d'je s organizac", kdy$ realizuje dan( program.
Je bl"zk( konceptu „u*"c" se organizace" (vytvá#et v organizaci podm"nky pro
to, aby byla schopna pou*it se z vlastn"ch chyb).

Jako metody hodnocen! jsou u$"vány:

• Dotazn"ky a pr!zkum m"n'n" (umo$%uj" standardn" p#"stup ke sledova&
nému jevu, ale jsou náro*né na vyhodnocen"; p#i n'm se vytrác" hledisko jed&
notlivce, proto$e p#evládá statistick( p#"stup & „zpr!m'rován"" odpov'd").
• Revize záznam! organizace, jako jsou zápisy z jednán", pr!b'$né a záv'&
re*né zprávy, v(ro*n" zprávy atd. (nevypov"dá bezprost#edn' o kvalit' aktivit,
ale sp")e o *etnosti sledovan(ch jev!).
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• Náv)t'vy na m"st' (vyhodnocovatel jde na m"sto, kde projekt prob"há, a tam
provád" pozorován"; nev(hodou je p#"tomnost pozorovatele, která m'n" chován"
p#"tomn(ch; v(hodou je mo$nost strukturovaného pozorován").
• Diskuse (focus groups) & jde o strukturovanou diskusi evaluátora s v"ce
lidmi, kte#" se ú*astn" programu.
Kdo m!$e b(t u$ivatelem takového vyhodnocen"? Organizace sama, která ko&
munitn" projekt #"d"; organizace, která na projekt v'novala finance; c"lová sku&
pina (tj. skupina, na ni$ je soust#ed'na *innost v(konné organizace); nov" po&
tenciáln" dárci; média; lidé a organizace z nejbli$)"ho okol" & m"stn" ob*ané,
jiné NNO, m"stn" politici; podobné organizace v jin(ch regionech atd.

Hodnocen" je nejv"ce zanedbávanou fáz" u komunitn' orientovan(ch pro&
jekt!. Chyb" vhodná metodologie, p#im'#ená m"stn"m podm"nkám, v't)inou
chyb" *as a finan*n" prost#edky. Dob#e zvládnuté vyhodnocen" v)ak pomáhá
dal)"mu plánován", publicit' a také financován" projektu.

14.6 Komunitní pracovník
Na komunitn"ho pracovn"ka jsou s rozvojem komunitn" práce kladeny *"m
dál v't)" po$adavky & jak na jeho znalosti, tak na jeho profesionáln" doved&
nosti. Je v(hodné, kdy$ má komunitn" pracovn"k znalosti z filozofie, sociologie,
psychologie (zvlá)t' pak sociáln" psychologie), sociáln" práce, sociáln" politiky
a ekonomie. Komunitn" pracovn"k by m'l b(t profesionálem, kter( doká$e:

• $"t uprost#ed konflikt! a nap't";
• naslouchat pot#ebám jednotliv(ch skupin $ij"c"ch v komunit';
• usnad%ovat a podporovat jednán" r!zn(ch zájmov(ch skupin;
• pomoci obyvatel!m komunity zapojit se do procesu;
• napsat projekt;
• skon*it v prav( *as svou práci a p#edat svou kompetenci m"stn"m obyvate&
l!m.

O úsp'chu komunitn"ho pracovn"ka p#i #e)en" komunitn"ho problému krom'
v()e uvedeného rozhoduje i to, jaké vyznává hodnoty a jak ovliv%uje hodnoty
uznávané komunitou. Je dobré, kdy$ komunitn" pracovn"k je pon'kud „nap#ed"
p#ed komunitou (p#icház" se sv(mi nápady a vizemi, má ur*itou p#edstavu o v(&
sledku procesu), ale nem'l by p#estat naslouchat obyvatel!m dané komunity.
M'l by m"t tedy dobrou sebereflexi, m'l by kolem n'ho fungovat systém zp't&
n(ch vazeb a m'l by m"t mo$nost po$ádat o konzultaci nebo supervizi, kdy$ se
dostane do obt"$né situace. Typické situace vhodné pro vy$ádán" super$
vize *i konzultace jsou následuj"c":

• nevra$ivost klient! (prip. jiné c"lové skupiny);
• neochota ve#ejné správy spolupracovat;
• neochota dosavadn"ch dárc! pokra*ovat ve financován" projektu;
• nep#ijet" ob*any.
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V praxi je mo$né pozorovat dv' r!zná postaven" komunitn"ho pracovn"ka (dále
jen KP) v komunit':
1. Dominantn" postaven" & KP se vn"má jako expert, kter( p#edkládá ko&

munit' hotové návody; up#ednost%uje c"l nad procesem; *asto se setkáme
s odm"tnut"m této role komunitou.

2. Partnerské postaven" & KP vycház" d!sledn' z toho, co je v komunit' k dis&
pozici, vycház" z hodnot sd"len(ch komunitou, dává návrhy, ale podporuje
v tom i ostatn".

Jaké je tedy poslán! komunitn!ho pracovn!ka?

• Nalezen" sociáln"ch priorit a dal)"ch v(znamn(ch pot#eb dané komunity;
• povzbuzován" obyvatel k tomu, aby poznali své problémy a pokusili se je
zvládnout s pomoc" dostupn(ch slu$eb;
• informován" r!zn(ch skupin obyvatel o mo$nostech #e)en";
• povzbuzován" k diskus"m o problémech a k po#ádán" akc" zam'#en(ch na
odstran'n" problému.

14.7 Znaky dobrého komunitního projektu
Jak vlastn' poznáme, $e jsme na „správné cest'", $e realizujeme dobr( ko&
munitn" projekt? U$ na za*átku jsme si #ekli, $e neexistuje jednotn( vzor
nebo návod na to, jak postupovat p#i realizaci komunitn"ho projektu & v ka$&
dém m"st' vzniká neopakovatelná situace, t(ká se odli)n(ch c"lov(ch skupin
s r!zn(mi pot#ebami. P#esto v)ak je mo$né vymezit obecn'j)" znaky dobrého
komunitn!ho projektu:

• Projekt obsahuje my)lenku )"#en" hodnot otev#ené spole*nosti; ta je zalo&
$ena na teorii K R. Poppera, kter( v roce 1945 formuloval ve své knize Otev"ená
spole$nost a jej! nep"átelé znaky otev#ené a uzav#ené spole*nosti; otev#ená spo&
le*nost je podle n'ho schopná permanentn" reformy p#i #e)en" sv(ch problém!.
• Projekt rozv"j" zaujet" a zájem lid" & lze je pozorovat nap#. na t'chto znac"ch
(podle materiálu S. E.Mayera, 2000):

& idea projektu se rod" v otev#eném procesu, nen" to idea jen n'které ze
zú*astn'n(ch osob nebo uzav#ené skupiny;
& projekt pomáhá skupinám lid" pod"let se na ve#ejn(ch v'cech;
& projekt dává lidem p#"le$itost d'lat v'ci, jak cht'j", jak je c"t" a jak je
pova$uj" za dobré;
& projekt vytvá#" lidem p#"le$itost myslet a jednat kreativn';
& projekt propojuje skupinu nebo r!zné skupiny lid";
& projekt pomáhá proti lhostejnosti, posiluje ú*astn"ky procesu.

• Projekt otev"rá lidem a skupinám nové rozm'ry t"m, $e jim pomáhá p#eko&
návat *ernob"lé vid'n" problém!, a t"m, $e jim dává p#"le$itost, aby chybovali
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a u*ili se ze sv(ch chyb i jeden od druhého, i t"m, $e my)len" lid" se v projektu
vzájemn' ovliv%uje a kultivuje.
• Projekt posiluje a pomáhá uvést v'ci do pohybu, nap#. t"m, $e:

& pomáhá formulovat priority zájmu komunity;
& odkr(vá a vyu$"vá existuj"c" potenciál komunity;
& p#edj"má budouc" stavy a události a sm'#uje k nim;
& obsahuje prvky, které mohou b(t znovu pou$ity i v jin(ch situac"ch;
& nen" izolovan(, jednotlivé kroky projektu maj" )ir)" návaznosti.

• Projekt je dob#e p#ipraven a prezentován, co$ se projevuje mj. i t"m, $e:

& p#edstavuje ve#ejnosti v)echny zú*astn'né skupiny;
& prezentuje v)emi dostupn(mi zp!soby, $e jde o dobrou my)lenku;
& má realiza*n" plán, zahrnuj"c" jednotlivé kroky;
& identifikuje zdroje pen'z a p#iná)" otev#ené informace na toto téma (p#"&
jmy, v(daje);
& vycház" ze znalosti m"stn"ch partner!.

Komunitní centrum KROK

Jedním ze za!ízení, které vzniklo v pra(ské +tvrti Mod!any jako modelov$ projekt
vyu(ívající prvk# komunitní práce, je Komunitní centrum KROK. Centrum vzniklo
ideov& v roce 1993, slu(by v prostorách KROKu se poskytují od roku 1995. P!i
vzniku hrály roli nejmén& +ty!i v$znamné okolnosti:

1. Na"li se odborníci, z nich( n&kte!í (ili p!ímo v Mod!anech (sociální pedagogové,
speciální pedagogové, komunitní pracovníci), kte!í m&li chu1 rozjet n&co nového
pro problémovou mláde( v m&stské +ásti Prahy, kde je velké sídli"t&.

2. Práv& ve stejné dob& vznikla z Mod!an nová m&stská +ást % Praha 12. Nové
zastupitelstvo cht&lo zavést nové formy práce a zadalo sociodemografickou stu%
dii, z ní( vyplynulo, (e v této m&stské +ásti jsou nejpo+etn&j"í skupinou ob+an#
mladiství ve v&ku 13%15 let. Zastupitelé pochopili, (e je pro n& pot!eba n&co
aktivn& ud&lat, aby se nestali také nejproblémov&j"í skupinou % KROKu tedy
p!id&lili za v$hodn$ch podmínek b$valou mate!skou "kolu.

3. P!i"la ideová inspirace ze zahrani+í (N&mecko), tak(e vznikající t$m pracovník#
KROKu mohl opakovan& konfrontovat svá p!ání a p!edstavy s realitou na"ich
západních soused#.

4. Na"ly se finan+ní zdroje, které umo(nily rozjezd celého projektu (program
PHARE), MPSV za"títilo projekt jako modelov$.

Kdy( se tyto +ty!i p!íznivé okolnosti se"ly, "lo u( jen o to p!ivést klienty do centra
a mít pro n& adekvátní nabídku slu(eb. Na ja!e oslovili pracovníci KROKu osmé

pokra!ování
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t!ídy v"ech mod!ansk$ch "kol a poskytli jim prostory na jejich záv&re+né "kolní ve%
+írky. Zaznamenali velk$ úsp&ch, tak(e po prázdninách se chodili mladí lidé ptát do
KROKu na dal"í nabídky program#. A nebylo toho málo % krom& otev!en$ch klu%
bov$ch aktivit nabízeli pracovníci KROKu konzultace, byt pro p!echodné ubytování
(nejd!íve pro mladistvé chlapce, pak pro dívky) a práci v ulicích (streetwork).
Od doby za+átk# se slu(by postupn& prom&,ovaly % n&které zanikaly, jiné vznikaly.
Nejd!íve skon+ilo konzulta+ní centrum, práce na ulici a v klubu se prudce vyvíjela.
Zm&ny v"ak jsou t&sn& spojeny s ú+elem t&chto aktivit % +innosti se m&ní podle
p!ání a pot!eb u(ivatel#. Pozd&ji se objevil i proba+ní a resocializa+ní program,
nejnov&ji ob+anská poradna. Sociální byt za+al od roku 1998 slou(it k p!echodnému
ubytování mlad$ch matek s d&tmi z Prahy 12, které se dostaly do obtí(né sociální
situace.
A jak lze vlastn& vyhodnocovat úsp&"nost tohoto projektu? N&koliker$m zp#sobem:
P!edn& se sleduje vyu(ití jednotliv$ch slu(eb, ob+as se d&lají ankety pro obyvatele
okolního sídli"t&. P!i m&stské +ásti vznikla komise slo(ená z poskytovatel# sociál%
ních slu(eb, kte!í se pravideln& scházejí a diskutují o tom, které slu(by jsou na území
Prahy 12 k dispozici, které chyb&jí, jaká nová pot!eba se objevuje atd.
Kontakt s komunitou, ve které se KROK nachází, se d&je jednak skrze b$valé klienty
a jejich rodi+e, jednak % a to nov& % skrze klienty nedávno zalo(ené ob+anské
poradny. Postupn$mi, ale dob!e promy"len$mi zm&nami si KROK nachází dále cestu
k t&m, kdo pot!ebují pomoc a podporu. Zatím se stále zam&!uje na mladistvé. Ale
sídli"t& bude postupn& stárnout % mo(ná není daleko doba, kdy se prostory KROKu
otev!ou pro jiné cílové skupiny. Ani taková zm&na by nebyla pracovník#m KROKu
proti mysli % jde jim primárn& o to, aby nabízeli slu(by, které jsou komunitou (ádány.
Navíc struktura z!izovatelské organizace % Proxima Sociále % to umo(,uje. Po+ítá
s tím, (e m#(e organiza+n& za"ti1ovat i více organizací, které se mohou v&novat
rozvoji r#znorod$ch projekt#. Zatím z!izuje dv& komunitní centra pro mláde(% KROK
v Mod!anech a JI0NÍ PÓL na Ji(ním M&st&.
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Kapitola 15

Hromadná ne"t&stí
a jejich zvládání

Yvonna Lucká

15.1 Hromadné ne"t&stí, definice a jeho druhy
Hromadné ne)t'st" je událost, která je nep#edv"datelná a neovladatelná. P#e&
sahuje b'$nou lidskou zku)enost a vyvolává r!zn' silné projevy t"sn', hr!zy
a bezmoci prakticky v ka$dé osob', která j" mus" *elit. Události, které maj" tako&
v(to dopad na lidskou psychiku, ozna*ujeme za traumatizuj"c". Pokud taková
traumatizuj"c" událost zasáhne celou skupinu lid", nap#. celou *ást obyvatelstva
v ur*itém teritoriu, mluv"me o hromadn(ch ne)t'st"ch.

P#esto$e se t#"d'n" hromadn(ch ne)t'st" od sebe li)" v jednotliv(ch podrob&
nostech, v podstat' docház" ke shod' v názoru, $e lze rozli)ovat následuj"c"
kategorie:

• Hromadné ne(t'st! omezené & událost, která náhle ohro$uje nejv"ce 10
osob, které jsou zran'né nebo jinak dot*ené, p#i*em$ aspo% jedna je zasa$ena
záva$n' (je v akutn"m ohro$en" $ivota).
• Hromadné ne(t'st! rozsáhlé & událost, která náhle ohro$uje v't)" po*et
lid" ne$ 10, po*et záva$n' dot*en(ch v)ak nep#ev()" 50.
• Katastrofa & náhle vzniklá mimo#ádná událost velkého rozsahu, která
ohro$uje v"ce ne$ 50 osob, a. u$ je m"ra posti$en" jakkoli záva$ná.
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Podle klasifikace WHO lze rozeznávat tyto druhy katastrof:
1. 0iveln" pohromy:

a) pov'trnostn" vlivy & jde nap#.o p#"valové de)t', krupobit", tornáda, v'&
trné smr)t', nadm'rná horka, sucha nebo mrazy a následky, které na
prost#ed" a lidech zanechávaj";

b) sope*né v(buchy a jeho následky & lávové záplavy, náplavy bahna, so&
pe*ná mra*na a s t"m souvisej"c" zm'ny klimatu;

c) pohyby zeminy a vodn" hmoty — sesuvy p!dy, povodn', laviny;
d) zem't#esen" a jeho následky — sesuvy, epidemie, po$áry apod.

2. Sociáln'&ekonomické katastrofy (*i katastrofy p!sobené *innost" *lov'ka):
a) civiliza*n" pohromy (zp!sobené selhán"m lidského faktoru) & dopravn"

havárie, pr!myslové havárie, havárie v oblasti vodn"ch staveb, sesuvy
budov, po$áry, problémy s toxick(m odpadem;

b) mimo#ádné situace vojensko&politického charakteru & vále*né konflikty,
ob*anské války, terorismus v)eho druhu, zhroucen" ekonomiky, migra*n"
vlny.

V)echny tyto vlivy maj" ni*iv( charakter a zanechávaj" stopy na prost#ed",
p#"rod', hmotné kultu#e i v mysl"ch i du)"ch lid". /okuj"c" události maj" tyto
charakteristiky a následky:

• stávaj" se náhle, p#ipravit se na n' nen" mo$né;
• p!sob" v(razné pocity strachu, bolesti, utrpen" a zmatku;
• naru)uj" „pocit nezranitelnosti" & v ka$dodenn"m $ivot' si nep#ipou)t"me,
$e bychom mohli b(t ob't" nehody nebo $e bychom mohli p#ij"t o $ivot, i kdy$
racionáln' v"me, $e se to stává;
• p#iná)ej" pocity bezmoci, neschopnost kontrolovat a m'nit okolnosti a si&
tuaci & práv' tento aspekt b(vá velmi t"$iv' pro$"ván;
• vyvolávaj" silné pro$itky ochromen" vlastn"ho $ivota & nap#. v souvislosti se
zran'n"m nebo s velkou materiáln" ztrátou.

15.2 Následky hromadn)ch ne"t&stí
/okuj"c" události maj" mnoho*etné následky. Sandra van Essenová (in Pasquali,
De Basio, 1976) je d'l" na tyto kategorie:
1. Hmotné následky

• fyzické následky jako zran'n", invalidita, nutné léka#ské zákroky, sn"&
$ená pracovn" schopnost;
• finan*n" následky souvisej"c" s po)kozen"m bytu, za#"zen", náklady na
právnické úkony, p#est'hován", zm'ny zam'stnán" apod.
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2. Nehmotné následky:
• psychické následky jako strach, zlost, deprese, pocity viny, pocity bez&
moci a nekompetence, obavy z opakován" ohro$en";
• sociáln" následky, projevuj"c" se jako zm'ny v rodinném a partnerském
$ivot', v napln'n" volného *asu, negativn" zm'ny v p#átelsk(ch a kolegiál&
n"ch vazbách nebo nap#. v tendenci vyh(bat se ur*it(m m"st!m (dopravn"
prost#edky, uzav#ené prostory apod.).

Je pozorovatelná souvislost mezi typem katastrofy a vlivem na obyvatelstvo.
Zdá se, $e nejlépe se lidé vyrovnávaj" s katastrofami $iveln"ho charakteru,
zejména jedná&li se o p#"rodn" úkaz, kter( je v ur*itém regionu opakovan'
p#"tomen. Nejhor)" následky v psychické traumatizaci maj" ty katastrofy, které
jsou *lov'kem *i lidmi zám'rn' vyvolány, jako je tomu nap#. u teroristick(ch
akc".

15.3 Ob&ti hromadn)ch ne"t&stí
Osoby, které jsou zasa$eny takovou událost", se ozna*uj" jako ob'ti. Dá se
p#edpokládat, $e m"ra zasa$en" m!$e vzr!stat s m"rou zranitelnosti, která je
zejména u n'kter(ch skupin zv()ená. Mluv"me pak o rizikov&ch skupinách
obyvatelstva, kam pat#":

• d'ti a star)" lidé
• lidé v kolektivn"ch za#"zen"ch (domy pro seniory, nemocnice);
• lidé s dlouhodob(mi psychick(mi poruchami;
• lidé nále$ej"c" k etnick(m men)inám (mohou m"t komunika*n" bariéry, prip.
p#edchoz" negativn" zku)enosti s v't)inovou spole*nost" i zv()enou ned!v'ru
k vn'j)" pomoci);
• pracovn"ci psychosociáln"ch záchrann(ch t(m!.

T'mto kategori"m obyvatelstva je vhodné v'novat v't)" pozornost i podporu.
Zárove% je mnoho p#edsudk!, které mohou v procesu zvládán" katastrofy ne&
gativn' ovliv%ovat adekvátn" obraz reality. Nap#"klad mnoho star(ch lid" je a$
ne*ekan' schopno vyu$"t sv(ch zku)enost" a b(t oporou t'm mlad)"m. Nen"
pravda, $e osoby s du)evn"mi poruchami nejsou schopny kompetentn" spolu&
ú*asti pri zvládán" ohro$uj"c" události.

Podle m"ry zasa)en! traumatizuj!c! událost! rozeznáváme tyto druhy
ob't":

1. Ob'ti p#"mé & m"n"me t"m osoby, které byly bezprost#edn' zasa$eny nena&
dálou traumatickou událost".

2. P#"buzn", p#átelé nebo jinak bl"zké osoby ob't" p#"m(ch & m!$e j"t i o osoby,
které jsou m"stn' velmi vzdáleny, nap#. v jiném m'st', v zahrani*"; zku)e&
nost ukazuje, $e práv' nemo$nost komunikace s p#"m(mi ob'.mi, nejasné
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nebo nedostupné informace o události mohou zp!sobovat traumatické ode&
zvy u této kategorie ob't".

3. Obyvatelé lokality, ve které ke katastrof' do)lo & i kdy$ sami neutrp'li pri&
márn' újmu na zdrav" nebo majetku, sama p#"tomnost v poli katastrofy je
velmi zat'$uj"c" a m'n" obvykl( #ád b'$ného $ivota; také kontakt s utrpe&
n"m a strádán"m druh(ch lid" je zdrojem mnoha traumatizuj"c"ch pro$itk!.

4. Záchraná#i, zejména ti, kte#" vypro).uj", resuscituj", jsou v t'sném kon&
taktu s panikou, strachem i jin(mi reakcemi ob't", eventuáln' musej" *elit
pohledu na mrtvá t'la apod.

V na)ich podm"nkách se *asto setkáváme s p#ekvapen"m a podivem nad t"m,
$e ti, kte#" zachra%uj" nebo pomáhaj", se také mohou stát ob't". Dob#e funguj"c"
záchranné systémy naopak s touto mo$nost" po*"taj" a zam'#uj" se na prevenci
takov(ch negativn"ch vliv!.

15.4 Nej#ast&j"í reakce ob&tí na
setkání s hromadn)m ne"t&stím

Za normáln"ch okolnost" je ka$d( *lov'k neustále vystavován podn't!m, na
které mus" reagovat. N'které maj" podobu zát'$e, s n"$ se mus" vyrovnat.
Stresem pak ozna*ujeme nespecifickou odpov'- organismu na jakoukoli zát'$,
která je na n'j kladena. Je v(sledkem interakce mezi ur*itou silou p!sob"c" na
*lov'ka a schopnost" organismu odolat tomuto tlaku. Stav stresu se projevuje
v symptomech tzv. adapta%n!ho syndromu, co$ je reakce prob"haj"c" ve
t#ech fáz"ch:

1. Fáze poplachová & p#i náhlém naru)en" vnit#n"ho prost#ed" organismu;
je provázena silnou excitac" organismu, p#edev)"m sympatické soustavy,
a zv()en"m sekrece hormon! d#en' nadledvin.

2. Fáze rezistence, p#i n"$ je adaptace na stres maximáln" & organismus si na
stresuj"c" podn't zvyká.

3. Fáze vy*erpán", která nastává, jestli$e z"skaná rezistence je nedostate*ná &
v(sledkem m!$e b(t celkové selhán" adapta*n" a regula*n" schopnosti or&
ganismu.

Jsou&li podn'ty, které navozuj" stres, intenzivn", nenadálé nebo nezvladatelné,
vyvolávaj" traumatickou odezvu; takové podn'ty toti$ obvykle p#esahuj" b'$&
nou lidskou zku)enost a vyvolávaj" pro$itek t"sn' prakticky v ka$dé osob',
která ji zakou)".

Psychické trauma vzniká p!soben"m extrémn' stresuj"c"ho zá$itku nebo
dlouhotrvaj"c" stresuj"c" situace, které maj" následuj"c" charakteristiky:
• p#"*ina p#icház" zvn'j)ku;
• je extrémn' d'sivá;
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• navozuje pro$itek ohro$en" $ivota, t'lesné nebo du)evn" integrity;
• navozuje pocity bezmoci.
Za$"vá&li *lov'k takto vyhrocenou situaci, adapta*n" mechanismy, které vy&
u$"vá p#i b'$né zát'$i, selhávaj". To m!$e siln' ot#ásat jeho du)evn" rovnová&
hou, zejména pocit ztráty kontroly a kompetence je zdrcuj"c".

Na podn'ty, jako je náhlé úmrt" bl"zké nebo známé osoby, fyzické ohro&
$en" vlastn" *i bl"zk(ch osob, náhlá velká materiáln" ztráta a ohro$en" základ&
n"ch jistot, se u osob jinak bez jak(chkoli psychick(ch poruch objevuje mnoho
zvlá)tn"ch projev! a proces!, které m!$eme shrnout do diagnostické kate&
gorie akutn! reakce na stres. Ozna*uj" se tak fyziologické zm'ny chován"
a pro$"ván", které se objevuj" poté, co se traumatizuj"c" podn't objevil, nebo
v následuj"c"ch dvou a$ t#ech dnech.

Podstatou této reakce jsou obranné a ochranné reakce, které maximáln'
mobilizuj" rezervy ohro$eného jedince. Tyto obrany slou$ily na)im prap#edk!m
k tomu, aby si uchovali zdrav" a $ivot v nes*etn(ch ohro$uj"c"ch situac"ch. Na
signál extrémn"ho ohro$en" organismus reaguje rychlou biochemickou zm'nou,
v n"$ má kl"*ovou úlohu vegetativn" nervov( systém. Rozeznáváme dv' podoby
akutn! reakce na stres.

P#evá$"&li funkce sympatiku mluv"me o tzv. aktivn" obranné reakci. Pro své
charakteristické projevy se té$ naz(vá reakce typu „útok, nebo út'k". Na
t'lesn(ch funkc"ch i v chován" m!$eme pozorovat tyto zm'ny:

• zrychlen" fyziologick(ch funkc" (tep, dech);
• zrudnut" v obli*eji, na krku apod.;
• psychomotorick( neklid, neú*elné pohyby nebo *innosti;
• posti$ené osoby mohou disponovat neoby*ejnou silou;
• motorika je neuspo#ádaná, nekoordinovaná, zv()ené nebezpe*" úrazu;
• svalové nap't", *asto v celém t'le;
• zrudnut" v obli*eji, na krku, pop#. i na jin(ch *ástech t'la;
• mimika je v(razná, m!$e se *asto m'nit;
• emoce jsou silné a jsou i zna*n' projevovány;
• p#eva$uj" emoce smutkové nebo zlostné, k#ik, ná#ek *i zloba nejsou v(jim&
kou;
• objevuj" se emoce, které nejsou vzhledem k situaci „p#iléhavé" & nap#. sm"ch
v tragické situaci;
• t#es rukou, nohou *i celého t'la;
• agresivn" projevy zam'#ené proti druh(m nebo proti sob';
• nesoust#ed'nost, t'kán" pozornosti, zhor)ená schopnost komunikace;
• zrak kontroluje okol", pohled t'ká (kontrola eventuáln"ho ohro$en");
• *as se subjektivn' zkracuje.

Tyto projevy se mohou objevit v r!zné m"#e.
Následuj"c" p#"klady nám popsané zm'ny mohou ilustrovat.
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0ena st!edního v&ku se stala ob&tí !et&zové srá(ky automobil#. V automobilu, ve
kterém cestovala, byly vá(n& zran&ny blízké osoby. Kdy( byla z automobilu záchra%
ná!i vypro"t&na, vyb&hla do pole a utíkala tak velkou rychlostí, (e ji zachytili asi a(
500 m od místa nehody. I pak byla velmi agitovaná a zmatená. Na tyto chvíle pozd&ji
nem&la jasnou vzpomínku.
P!i zvládání záplav si záchraná!i v"imli, (e star"í mu(, kter$ zpo+átku budil dojem,
(e konstruktivn& pomáhá, ji( n&kolik hodin p!ená"í tyté( trámy z jednoho místa na
druhé a pak zase zp&t. Teprve p!i bli("ím ohledání bylo patrné, (e jde o neú+elnou
+innost, která je p!íznakem akutní reakce na stres.
0ena, její( d#m byl ohro(en po(árem p!ilehlé stodoly, vyb&hla na náves, k!i+ela,
trhala si vlasy, byla rudá a zpocená. Vyk!ikovala obscénní nadávky, zlostn& kopala
do popelnic. M&la tendenci se svlékat a trhat na sob& "aty. V dom&, kter$ opustila,
z#stala její bezmocná matka. Na své chování si tém&! nepamatuje.

Jindy se m!$e prosadit druhá hlavn" forma akutn" reakce na siln( stres, kte&
rou #"d" parasympatická *ást vegetativn"ho nervového systému. Tato reakce je
vzácn'j)" a b(vá pozorována v obzvlá). záva$n(ch situac"ch. Pro své projevy
b(vá naz(vána reakc! typu „mrtv& brouk". Je to v(vojov' star)" strategie,
která jedince chrán" p#ed ohro$en"m t"m, $e se „stav" mrtv(m". Je to velmi
ú*inná obrana p#ed vn"mán"m podn'tu, kter( nem!$e integrovat. Tato reakce
se m!$e nap#. projevit mdlobami nebo disociac", co$ je odd'len" r!zn(ch du)ev&
n"ch proces!, které za normáln"ch okolnost" funguj" ve vzájemné integraci &
*lov'k se tak chrán" p#ed p#"valem emoc", které by pravd'podobn' neudr$el
pod kontrolou.

U jedince, u n'ho$ tento typ reakce p#evládne, m!$eme pozorovat:

• zpomalen" fyziologick(ch proces!;
• krev se z periferie stáhne ke st#edu t'la & s t"m souvis" zblednut", prochlad&
nut" kon*etin, promodrán" kolem úst;
• ledov( pot, chv'n", zimnice;
• ztuhlost, strnulost, pohyb je omezen( a )patn' koordinovan(, *lov'k bud"
dojem, $e je nemotorn(;
• vn"mán" t'la se sni$uje, m!$e se objevit i neschopnost c"tit t'lo & to m!$e
vést posti$eného k tomu, $e se zám'rn' zra%uje, proto$e se sna$" citlivost
obnovit;
• mimika je minimáln", v(raz obli*eje p#ipom"ná masku, m!$e se objevit
p#"zna*n( „nejapn(" v(raz nebo úsm'v;
• emoce nejsou poci.ovány ani projevovány;
• *asová distorze: osoba pak pro$"vá krátk( okam$ik jako nekone*n' dlouh(;
• pro$itky derealizace: to, co se d'je, nen" pro ni skute*né;
• pro$itky depersonalizace: to, komu se to d'je, nejsem já;
• v(razné sn"$en" schopnosti komunikovat a porozum't verbáln"mu sd'len";
• neschopnost navázat o*n" kontakt & pohled je up#en „dovnit#";
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• osoba m!$e budit dojem, $e je „state*ná, rozumná" nebo „bezcitná, psycho&
patická", kdy$ tak málo reaguje ve zdrcuj"c" situaci a nedomáhá se pomoci. Pro
ilustraci uvád"m p#"klady z praxe.

Mlad$ mu( cestující ve vlaku, kter$ se srazil s nákladním autem, z#stal po nehod&
sed&t v kupé, zatímco ostatní se sna(ili jakkoli uniknout ven. M&l strnul$ v$raz,
nep!ítomn$ pohled, na verbální podn&ty nereagoval. Zjevn& necítil zran&ní na nohou.
Kdy( byl vyná"en ven a o"et!ován, p#sobil dojmem, jako by byl omámen$. Teprve po
n&kolika minutách za+al vnímat bolest a projevoval emoce. Prvním dojmem okolních
bylo podez!ení, (e jde o „fe1áka".
0ena, která dostala zprávu o letecké katastrof&, p!i ní( zahynuli její p!íbuzní, stála
del"í dobu tam, kde ji zpráva zastihla. Neprojevovala (ádné emoce, ti"e si prohlí(ela
kapesník a nebyla schopna komunikace. Pak za+ala blednout a chv&t se po celém
t&le, po n&jaké chvíli zkolabovala. Její sestra, která jí zprávu zprost!edkovala, se
obávala, (e se „zbláznila", a proto volala rychlou léka!skou pomoc.

U akutn" reakce na stres, a. ji$ jde o tu, *i onu podobu, nás n'kdy m!$e
p#ekvapit tendence k regresi & osoby pak opou)t'j" dosp'lé formy chován",
mohou se u nich projevit d'tské rysy chován" i mluvy. V(jimkou nen" ani
$vatlán", cucán" palce a podobné projevy. Jindy nás m!$e zasko*it fakt, $e
ve v(razn' traumatizuj"c" situaci mohou n'kte#" jedinci reagovat odbrzden"m
sexuáln"ho pudu a ztrátou zábran & mohou nap#. ve#ejn' masturbovat.

Reakce na stres

Reakce na traumatickou událost se nemus" projevit bezprost#edn', ale a$ s jis&
t(m *asov(m odstupem. Mluv"me pak o opo$d'né *i protrahované reakci. Tato
posttraumatická stresová porucha se m!$e projevit m's"ce *i roky po udá&
losti, která ji vyvolala. Praxe ukazuje, $e doba asi t#i m's"ce po traumatu je
obdob"m, kdy se tyto reakce objevuj" ve zv()ené m"#e.

Tato posttraumatická stresová porucha se projevuje *etn(mi zm'nami na
fyzické, emo*n" i sociáln" rovin'. Problémem je, $e ne v$dy b(vá klientem sa&
m(m dávána do souvislosti s traumatickou událost"; klientovo chován" p!sob"
dojmem nepochopitelného zmatku.

P#!znaky, kter(mi se tato protrahovaná reakce projevuje, jsou zejména:

1. Tendence k znovupro$"ván" traumatického obsahu, nap#.:
• intenzivn" úzkost p#i setkán" s okolnostmi, které událost p#ipom"naj";
• opakuj"c" se my)lenky a obrazy, které s událost" souvisej";
• d'sivé sny, no*n" m!ry;
• flashbacky, náhlé pocity a projevy, jako by událost znovu nastala.
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2. Tendence vyhnout se my)lenkám *i pocit!m spojen(m s traumatem, nap#.:
• odm"tán" aktivit, které vyvolávaj" traumatické vzpom"nky;
• vyh(bán" se ur*it(m m"st!m, lidem, situac"m;
• otup'lost, pocit „prázdné" hlavy;
• amnézie, neschopnost vybavit si d!le$ité aspekty traumatizuj"c" udá&
losti;
• pocit odd'lenosti od ostatn"ch lid";
• ztráta nebo úbytek zájmu o d#"ve preferované aktivity;
• obt"$e s nab(ván"m a vyu$"ván"m nov(ch dovednost";
• neschopnost pro$"vat a vn"mat pozitivn" emoce, obt"$e ve vztaz"ch;
• nev"ra v pozitivn" zm'ny, pesimismus vztahuj"c" se k budoucnosti;
• p#etrvávaj"c" pro$itky depersonalizace a derealizace.

3. P#etrvávaj"c" projevy zv()ené drá$divosti, nap#.:
• zv()ená bd'lost a ostra$itost, která vy*erpává;
• obt"$e se soust#ed'n"m;
• sn"$ená schopnost p#ená)et pozornost z podn'tu na podn't;
• nespavost v)eho druhu, zejména pot"$e s us"nán"m;
• podrá$d'n" a hn'v se objevuj" i p#i malém nebo indiferentn"m podn'tu;
• p#emr)t'ná úleková reakce na malé podn'ty;
• fyziologická reaktivita na podn'ty, které p#ipom"naj" trauma, je v(razn'
zv()ená (zejména dech, srde*n" *innost).

Dal)"m pr!vodn"m znakem m!$e b(t tzv. somatizace, p#i n"$ se nepro$ité a ne&
vyjád#ené emoce projevuj" jako bolesti *i t'lesné obt"$e. Souvis" to nepochybn'
i s dlouhodob(m t'lesn(m nap't"m. Tyto obt"$e mohou m"t velmi pestr( obraz,
jmenujme zde jen ty nej*ast'j)":

bolesti hlavy;
bolesti kostern"ho svalstva;
páte#e;
dechové obt"$e, spojené se sta$en"m bránice;
bolesti hrudn"ku, pocity „se)n'rovaného" hrudn"ku;
bolesti za hrudn" kost";
bolesti nebo nep#"jemné pocity v pánvi a na pánevn"m dn';
opakované infekce, náhl( v(sev opar!;
zhor)en" alergi".

Pro tyto obt"$e pak somatick( léka# *asto neshledá podklad, co$ je matouc" pro
posti$eného i jeho okol". Dal)" komplikac" b(vá neadekvátn" únava, která m!$e
b(t )patn' pochopena jako lenost nebo nezájem o zlep)en" situace. Kapacita
b(t k dispozici ve vztaz"ch & k partner!m, d'tem a p#átel!m & je zmen)ená
a b(vá d!vodem ke konflikt!m a negativn"m zm'nám v sociáln"m zázem".
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15.5 Zpracování zá+itku hromadného ne"t&stí
+lov'k, kter( byl vystaven hrozivé události, se mus" s nastalou zm'nou vy&
rovnat. To od n'j vy$aduje ur*itou m"ru energie, odhodlán" a také *as. Tento
proces „znovuzrozen"" je spojen s r!zn(mi psychick(mi a emocionáln"mi re&
akcemi. M!$eme vid't velmi rozli*né individuáln" reakce na )okuj"c" událost,
které je t#eba chápat jako normáln", p#irozené procesy na cest' k uzdraven".

Na rozd"l od pov'ry, $e ka$d(, kdo byl posti$en katastrofou, pot#ebuje odbor&
nou pé*i, praxe ukazuje, $e v't)ina Ud" projde procesem zpracován" katastrofy
dob#e a je schopna pokra*ovat v normáln"m $ivot'. U n'kter(ch v)ak m!$e
proces uzdravován" prob"hat s obt"$emi.

To se m!$e projevit nap#. t"m, $e:
• proces trvá neúm'rn' dlouho (nap#. mu$, kterému byl p#i povodni zdemo&
lován domek, je)t' t#i roky poté pro$"vá tuto újmu stále emocionáln' stejn'
siln' jako prvn" dny po katastrof', nen" schopen adaptovat se v novém obydl",
postrádá schopnost investovat energii do zam'stnán");
• proces se zastav" v n'které fázi, zejména ve fázi pop#en" (nap#. osoba, která
p#i)la o majetek a zázem", si vytvo#" a upevn" postoj, kter(m sob' i okol" demon&
struje, $e vlastn' nic a nikoho nepot#ebuje, v)echno je stejn' jedno, nic nemá
smysl, nebo si vede nápadn' bezstarostn', u$"vá si zábavy, holduje alkoholu);
• znovupro$"ván" je tak intenzivn", $e naru)uje b'$n( tok $ivota & nej*ast'ji
ve form' flashback! *i no*n"ch m!r.

Události, které se lidem stávaj", dávaj" ka$dému jin( „smysl" & ka$d( tomu
rozum" tak trochu po svém. Práv' pochopen" této individuáln" interpretace má
pro eventuáln" pomoc velkou cenu. T"m, $e se sna$"me událostem porozum't
a dávat jim n'jak( smysl, z"skáváme nad nimi a nad sv(m $ivotem kontrolu.
+asto se setkáváme s pocity viny (kdybych neprosazoval koupi domu v této
vesnici, nestalo by se nám takové ne)t'st"). Jsou projevem vyrovnáván" se
s nezm'nitelnou situac" a v mnoha p#"padech se ukazuj" jako do*asn' funk*n",
proto$e dodávaj" ob'ti p#esv'd*en", $e v budoucnu m!$e p#edej"t opakován"
hrozivé zku)enosti.

/okuj"c" událost se stává v$dy za n'jak(ch okolnost", v ur*itém kontextu.
Nap#"klad byl *lov'k sám, nebo s n'k(m, bylo to ve dne, nebo v noci, byl tam
ze svého rozhodnut", *i proto, $e ho n'kdo p#emluvil. Tyto okolnosti maj" vliv
nejen na pr!b'h katastrofy, ale také na jej" následky a zpracován".

V(znamnou roli p#i zpracován" )okuj"c" události hraj" také vlastnosti a
osobnostn! charakteristiky zú*astn'n(ch lid". Je proto u$ite*né vz"t v úva&
hu, zda osoba:

• m'la ji$ v minulosti zku)enost s traumatickou událost";
• m'la ji$ d#"ve problémy s nap't"m a jak je zvládala;
• m'la v minulosti n'jaké v(razné emocionáln" problémy;
• disponuje bazáln"m pocitem, $e je schopna #"dit sv!j $ivot, nebo i d#!ve
trp'la pocity bezmoci a nekompetence.
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Reakce lid" na )okuj"c" událost jsou ur*ovány osobnostn"mi charakteristikami
(v'k, pohlav", vzd'lán", $ivotn" zku)enost, $ivotn" situace) a také vlastnostmi
události samé (záva$nost, délka trván", m"sto, druh zavin'n", po*et ob't").

Mimo to je je)t' t#eba zm"nit dva aspekty, které ovliv%uj" pr!b'h a formu
zpracován" )okuj"c" události & sociáln" s". posti$eného *lov'ka a *asov( rámec.

Sociáln! s!t! zde rozum"me sumu osobn"ch kontakt! s t'mi, kte#" mohou
posti$eného podporovat. Jde o rodinu, p#"buzné, p#átele, známé, sousedy, ko&
legy. Vztahy s t'mito lidmi jsou prostorem, ve kterém posti$en( m!$e projevit
své emoce, dostat oporu, uji)t'n". N'kdy se v)ak m!$eme setkat s t"m, $e práv'
podn'ty p#icházej"c" z této sociáln" s"t' mohou p#isp"vat k upevn'n" pocit! viny
nebo prohlubovat zlobu a nekonstruktivn" postoje.

Lidské reakce na )okuj"c" událost je t#eba hodnotit i v *asovém horizontu.
N'které projevy, je$ jsou adekvátn" n'kolik dn" po katastrofe (napr. pocit omá&
men"), dávaj" jin( obraz o pr!b'hu zpracováván" události, jestli$e p#etrvávaj"
je)t' po p!l roce. I kdy$ m!$eme pozorovat velké individuáln" rozd"ly v pr!&
b'hu zpracováván" t'$kého stresu, ur*ité zákonitosti se vyskytuj" ve v't)in'
p#"pad! . Odborná literatura uvád" n'kolik *len'n" *asového pr!b'hu takové
události. Je jisté, $e ka$dá taková událost má svá specifika, p#esto lze vysledo&
vat ur*ité pravidelnosti.

Zpracováván" )okuj"c" události
Horowitz (1993) upozor%uje na fáze, kter(mi zasa$ené osoby procházej" v pro&
cesu zpracováván! (okuj!c! události.

1. Fáze v(k#iku & prvn" reakc" u v't)iny Ud" je strach, zmatek a ned!v'ra.
+asto jsou ve stavu jakéhosi omámen", které trvá 24&36 hodin po události.
Zde se objevuje mnoho p#"pad! akutn"ch reakc" na stres. Podn'ty jsou p#"li)
silné, v)e se zdá neskute*né, ciz", pro posti$né lidi nep#ijatelné. Nicmén'
n'kte# " lidé u$ jsou schopni adaptovat se a b(t nápomocni konstruktivn"m
zp!sobem i druh(m lidem. Nam"st' jsou proti)oková opat#en", prioritu má
záchrana $ivot! a majetku. D!le$itá je kompetentn" práce s informacemi &
jejich nedostatek prohlubuje krizi. M!$e p#etrvávat omámen", pocity dere&
alizace a ztuhlost, jindy se projevuje sp")e aktivita, která m!$e p#er!stat
v neklid a nekonstruktivn" chován". Pomoc má b(t velmi konkrétn" a v'cná,
p#ednost má pé*e o základn" pot#eby lid". Tato fáze p#icház" 36 hodin a$ t#i
dny po události.

2. Pop#en" a znovupro$"ván" & následky události jsou tak velké, $e je *lov'k
nem!$e p#ijmout naráz. Pop#en" a znovupro$"ván" se st#"daj". Pop#en" m!$e
m"t mnoho podob, v zásad' jde o formy odd'len" se od události a následn(ch
d!sledk!. Pop#en" m!$e p#edej"t zhroucen" *lov'ka, a proto je mo$né tento
mechanismus vid't jako smyslupln(. O pop#en" m!$e nap#. sv'd*it:

• lp'n" na star(ch stereotypech;
• nápadn( zájem o zcela odta$ité události;
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• neschopnost c"tit a projevovat emoce;
• poruchy pam'ti, v(padky pam'ti;
• p#em"tán" typu „co by se stalo, kdyby" (kdybychom tam nejezdili, koupili
domek p#ed deseti lety jinde); n'kdy se lidé uzav"raj" do sv(ch fantazi"
a vzpom"nek na dobu p#ed traumatickou událost";
• nápadná demonstrace, $e se nic nestalo, nezm'nilo.
Pop#en" je st#"dáno znovupro$"ván"m. Zde se mohou objevovat projevy ji$
v()e popsané v rámci posttraumatického obrazu.
I tento fenomén má svou ochrannou funkci a d!le$itost. Lidé v této fázi
pot#ebuj" sd"len" obsah!, které se jim do v'dom" vracej".
Prvotn" radost z toho, $e p#e$ili, m!$e b(t vyst#"dána ho#kost" a zlobou,
nap#. v souvislosti s frustrac" pot#eb, dlouhodob(m nepohodl"m a pocitem
k#ivdy, kdy$ následná pomoc nep#icház" tak, jak si p#edstavuj" a pot#ebuj".
Objevuje se pocit, $e $ivot ji$ nikdy nebude jako d#"v. Velkou d!le$itost má
podp!rná psychosociáln" s"..

3. Fáze dokon*ován" traumatu — zde se v't)inou rozhoduje, zda se v post&
traumatick(ch projevech *lov'k usad" a uv"zne, nebo zda se proces pohne
k uzdraven" a integraci zá$itku. Velmi d!le$itá je v této fázi práce pomáha&
j"c"ch profes" v terénu.
Zde je u$ite*né m"t stále na z#eteli, $e:

• ka$dá osoba nemus" procházet v)emi fázemi;
• n'kte#" lidé si o pomoc #"kaj" i po del)" dob' od události;
• je velká variabilita procesu, ka$d( má své osobité pot#eby a cesty k uz&
draven";
• pot#eba pomoci se m!$e objevovat postupn' a „po kouskách".

15.6 Poskytování pomoci
ob&tem traumatizující události

Naprostá v't)ina ob't" jsou zcela normáln" lidé, kte#" byli vystaveni t'$ké $i&
votn" události. Mnoho posti$en(ch doká$e proj"t procesem zpracován" zát'$e
a nepot#ebuje $ádnou odbornou pomoc. Velkou podporou a úlevou v)ak m!$e
b(t uji)t'n", $e zvlá)tnosti, které se u nich objevuj" na rovin' fyziologické,
emo*n" i sociáln", nejsou známkou nemoci, ale „normáln" reakc" na tak nenor&
máln" podn't".

Je t#eba, aby praktická, psychická pomoc a veden" zásahu vzbuzovaly u po&
sti$eného *lov'ka v'dom", $e je vid'n jako plnoprávn( ob*an; t"m se m!$e
obnovit nebo upevnit d!v'ra v okol" a ve spole*nost v!bec. N'kdy je nutné po&
sti$ené v"ce a aktivn' vést, eventuáln' konfrontovat s podn'ty, které odm"taj"
(nap#. kdy$ odm"taj" pohled na zni*ené obydl") a blokuj" tak proces zpracován"
traumatu. Proces zpracován" traumatu m!$e negativn' ovlivnit, kdy$ v s"ti nej&
bli$)"ch lid" n'kdo scház", selhává, projevuje strach nebo negativismus. Práv'
zde m!$e sociáln" pracovn"k nab"dnout neocenitelnou slu$bu.
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15.7 Záchrann) systém
V na)" zemi byl v posledn"ch letech dopracován integrovan& záchrann&
systém (IZS). Upravuje *innos. profesionáln"ch záchraná#! & hasi*!, zdra&
votn"k!, policist!, jejich$ slu$by jsou nep#etr$ité, zprost#edkované t"s%ov(m
volán"m. Záchrann( systém v na)ich podm"nkách zat"m nepamatuje na psy&
chosociáln" pot#eby lid" a psychosociáln" t(m nen" ustanoven jako v(konná
slo$ka tohoto systému.

Psychosociáln! t&m je ozna*en" pro dob#e koordinovanou spolupráci pra&
covn"k! krizové pomoci, sociáln"ch pracovn"k!, zdravotn"k!, psycholog!, du&
chovn"ch a dobrovoln"k! v poli katastrofy nebo v jej"m zázem". V)ichni *lenové
t'chto t(m! maj" m"t ur*ité p#edpoklady pro tuto náro*nou práci. Nej+ast'ji se
uvád'j":
• komunika*n" schopnosti;
• spole*ná cvi*en" zlep)uj"c" dovednosti i spolupráci;
• z#etelná p#edstava o vlastn" roh' a kompetenci.

Dlouhodob' funguj"c" a spolupracuj"c" t(m má mnoho v(hod. Má v"ce zku)e&
nost" s katastrofami, posti$en(m a jejich situaci dob#e rozum". +lenové t(mu
jsou dob#e organizováni a „sehráni", maj" mo$nost natrénovat sou*innost p#i
cvi*en"ch a mohou *erpat ze zku)enost" z minul(ch zásah!.

P!íprava
P#"prav a p#ed katastrofou má dva c"le:

• Ka$dá záchranná slo$ka (hasi*i, policie, zdravotn"ci, kynologové apod.) vy&
pracovává a zdokonaluje postupy záchrann(ch prac". +erpá z reflexe minul(ch
zásah!, z v(zkum! a integruje nové technologie práce.
• Práce na vyjasn'n" kompetenc" na sebe navazuj"c"ch slo$ek, vytvá#en" p#ed&
poklad! pro hladkou a ú*innou spolupráci. T"m se minimalizuje diskontinuita
zásahu i rivalita zasahuj"c"ch subjekt!.

V na)ich podm"nkách se tyto aspekty p#"pravy teprve rozv"jej". Jejich budován"
je n'kdy obt"$né: je t#eba p#ekonávat mnoho p#edsudk! z minulosti a ned!v'ry
mezi jednotliv(mi profesemi. Povodn', kter(m jsme v minul(ch letech museli
*elit, p#inesly v tomto ohledu mnoho pozitivn" motivace ke zm'n'.

Úkoly p!i katastrof&
Pro ozna*en" úkol*, které mus" záchrann( t(m poskytovat v akutn" situaci
katastrofy, vol" odborn"ci v zem"ch s rozvinutou histori" t'chto slu$eb zkratku
EMPRESS, kterou lze rozvinout takto:
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Immediacy & ihned,
Proximity & v bl"zkosti, v dosahu,
Expectancy & s o*ekávanou zp!sobilost", kompetenc",
Security & bezpe*n',
Simplicity &jednodu)e.

Pomoc má b(t poskytnuta v*as, má b(t dostupná, má b(t budována na my)&
lence, $e ob'. bude schopna vrátit se ke sv(m obvykl(m úkol!m, má se usku&
te*nit jednodu)e a navozovat pocit bezpe*".

Pracovn"ci psychosociáln"ho t(mu maj" v akutn" fázi a t'sn' po n" napl%ovat
tyto funkce:

1. Vyhledávat a p#edávat informace, hájit práva a zájmy ob't".
2. Napomáhat p#i debriefingu (referován" o práv' prob'hlém zásahu) posky&

tovaném *len!m záchranného t(mu a dal)"m zú*astn'n(m zasahuj"c"m.
3. Zprost#edkovat adekvátn" informace o pot#eb' a formách pomoci v(znam&

n(m osobám v m"stn" s"ti (starostové, léka#i, m"stn" sociáln" pracovn"ci,
u*itelé, duchovn").

4. Poskytovat krizové poradenstv".
5. Zprost#edkovat kontakt s návazn(mi odborn(mi slu$bami.
Jak ji$ vyplynulo z p#edchoz"ch informac", situace katastrofy se v mnohém
ohledu U)" od situace individuáln"ho ne)t'st". Katastrofa vy$aduje, aby se
pomáhaj"c" vydal za klientem. Pracuje zde v podm"nkách, kde je mnoho lid"
s r!zn(mi pot#ebami. V jeho pracovn"m poli je mnoho jin(ch odborn"k!, kte#"
sleduj" odli)né aspekty situace. Proto je nutné, aby ka$d(, kdo se v tomto poli
ocitne, m'l jasno, v jaké roli zde je, jaké jsou jeho kompetence, ale také hranice
p!sobnosti. Zasahuj"c" mus" v'd't, co je od n'j o*ekáváno a k(m, kdo jeho práci
monitoruje, koordinuje a na koho se má obrátit v situaci nejasnosti *i obavy ze
selhán".

Psycholo(ka, která byla v dob& povodní vyslána pomáhat do terénu se "títkem
„Psycholog" na hrudi, nev&d&la p!esn&, co má d&lat. Sna(ila se n&kolikrát navázat
kontakt s lidmi v zatopené lokalit&. Ptala se záchraná!#, co má vlastn& d&lat, dostalo
se jí odpov&di, (e to p!ece musí jako psycholog v&d&t sama nejlépe. Její pocit
nekompetence se tím jen prohluboval.

Prvn", co by m'l pomáhaj"c" odborn"k ud'lat, je doslova „odlo$it b"l( plá).".
M"n" se t"m odlo$en" b'$n(ch pracovn"ch postup!, upustit od teoretizovan"
a up#ednostnit v)e, co je konkrétn" a praktické.
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Jeden Ameri+an, pracovník pomáhající profese, popisuje svou zku"enost, kdy jako
mlad$ nad"en$ frekventant v$cviku logoterapie p!i po(áru rodinného domu nabízel
pomoc formou hovoru o pomíjejícnosti materiálních statk#. Byl zasko+en tím, (e
jeden z posti(en$ch ho fyzicky napadl a kopanci vyprovodil z místa prozatímního
ubytování. „Nau+il mne tak velmi rychle pochopit, co je v této chvíli t!eba, byla to
vydatn&j"í lekce ne( studium odborné literatury," pí"e ve sv$ch vzpomínkách.

V akutn" fázi )okuj"c" události je d!le$ité poskytovat pé*i t'm, kte#" jsou st"$en"
akutn" reakc" na stres. Nam"st' je provázen", emo*n" potvrzován" a dal)" stra&
tegie, které „stahuj" do reality" & zvy)uj" uzemnen" (grounding) a lep)" kontakt
se sebou sam(m (centering). Hlavn"m c"lem je navázat s ob't" kontakt, kter(
pak umo$%uje co nej)etrn'j)" zp!sob, jak ji vzdálit z m"sta dal)"ho ohro$en".
N'kdy ob'ti odm"taj" odej"t z m"sta katastrofy; pak se snaha pomáhaj"c"ho
m!$e zam'#it práv' na p#ekonán" tohoto problému, co$ vy$aduje takt i vynalé&
zavost. Nap#"klad m!$e b(t #e)en"m nab"dka posti$enému *lov'ku, aby si vzal
s sebou n'co osobn"ho nebo jinak cenného.

Stará paní odmítá odejít ze zatopeného domu, opakuje, (e rad&ji um!e, ne( aby
opustila v"echno, co je pro ni drahé. Sociální pracovnice jí nap!ed potvrdila její
emoce a n&kolikrát jí !ekla, (e ji hluboce chápe. Pak spolu hledají ty nejcenn&j"í
p!edm&ty ("lo o fotografie a mal$ obrázek ze zdi, které m#(e stará paní odnést do
bezpe+í do té doby, ne( se bude moci vrátit). Sta!enka nakonec v plá+i souhlasí
s odchodem do blízké vesnice, kde má p!íbuzné.

Pomáhaj"c" profesionál zab(vaj"c" se psychosociáln"mi pot#ebami posti$en(ch
by se m'l orientovat v akutn! fázi hromadného ne(t'st! podle následuj"c"ch
prov'#en(ch zásad:

• odlo$te „zab'hnuté" zp!soby práce a uva$ován" p#i práci s klienty;
• nab"zejte praktickou pomoc;
• bu-te v realit', te- a tady;
• aktivn' vyhledávejte lidi, kte#" by mohli b(t pot#ebn";
• ptejte se, kdo co pot#ebuje a jak(m zp!sobem je mo$né toho dosáhnout;
• vyu$"vejte kreativn' kapacity a nápad! lid", pomozte jim je realizovat;
• up#ednost%ujte p#irozené zdroje pomoci (p#"buzn", znám");
• odli)ujte nerealistická p#án" a nedosa$itelná #e)en" a ta pak s klienty roze&
b"rejte s c"lem dosáhnout náhledu na jejich fantasti*nost;
• p#i vyhledáván" t'ch, kte#" jsou posti$eni akutn" reakc" na stres, nezapom"&
nejte na ty, kte#" mohou b(t posti$eni „strnut"m", tud"$ by mohli snadno unikat
pozornosti;
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• o)et#ujte a provázejte osoby, které projevuj" velké emoce;
• nab"zejte bezpe*" a „uzemnen"" osobám v panice;
• vyu$ijte strategi", které zvy)uj" pocity vlastn" identity, redukujete t"m oblu&
zen" a zmaten";
• aktivn' omezujte autoagresivn" a agresivn" chován";
• st!jte p#i t'ch, kte#" jsou konfrontováni se smrt" bl"zk(ch osob;
• vyhledávejte osoby staré, bezmocné, nemocné a osoby se speciáln"mi pot#e&
bami;
• pátrejte po d'tech, zejména mal(ch, sledujte, zda je o n' postaráno;
• bu-te p#ipraveni na odm"tnut" nab"zené pomoci, neberte si to osobn', vy&
*kávejte na dal)" mo$nost jej"ho p#ijet".
Obzvlá). náro*ná je pomoc tam, kde do)lo ke ztrátám na $ivot'. +asto se i mezi
profesionály objevuj" protich!dné p#edstavy o tom, co je v této extrémn" situaci
vlastn' pomoc. N'kte#" se domn"vaj", $e bez pohledu na mrtvé t'lo je obt"$n'j)"
p#ijmout fakt úmrt" jako reáln( a maj" tendence poz!stalé podporovat v tom,
aby t'la na vlastn" o*i vid'li. Jindy se prosad" tendence poz!stalé „chránit" p#ed
t"mto zá$itkem (je lépe uchovat si *lov'ka ve své vzpom"nce tak, jak byl). Oba
dva p#"stupy maj" své opodstatn'n". M'li bychom nechat toto rozhodnut" na
poz!stal(ch a pak je provázet. Hodkinson a Steward (1998) uvád'j" následuj"c"
kroky, které minimalizuj" sekundárn! traumatizaci poz*stal&ch:

• v)ichni by m'li m"t mo$nost mrtvá t'la vid't, pakli$e se tak rozhodnou;
• ti, kte#" by se tak rozhodli, by m'li m"t mo$nost mluvit o tom, co je k tomu
vedlo, a zvá$it pro a proti;
• pomáhaj"c" pracovn"k by m'l t'lo nejprve vid't, aby mohl odpov'd't na
dotaz, jak vypadá; n'kdy se poz!stal" spokoj" s popisem toho, v jakém je stavu,
a pak od svého rozhodnut" upust";
• pakli$e se poz!stal( rozhodne t'lo vid't, pomáhaj"c" pracovn"k by m'l do&
dávat odvahu a oporu;
• poté by m'l prob'hnout rozhovor s poz!stal(mi s mo$nost" sd"len" pocit!;
• je vhodné po#"dit fotografii zem#elého & pro p#"pad pozd'j)"ch pochybnost"
nebo pot#eby op'tovného pohledu.

Úkoly po katastrof&
Bezprost#edn' po katastrofe je posti$ené m"sto st#edem pozornosti jak záchra&
ná#!, tak laické ve#ejnosti. Po n'jaké dob' se situace m'n" a pomoc se p#esouvá
na m"stn" zdroje. P!soben" a pomoc psychosociáln"ho t(mu mus" b(t propojena
s vyu$it"m m"stn"ch zdroj!. Ve spolupráci s nimi je t#eba:

• pomáhat p#i vy#izován" poji)t'n", $ádost" o dávky, za#izován" poh#bu apod.;
• poskytovat osv'tu o typick(ch ú*inc"ch traumatizuj"c"ch zku)enost", co$
podporuje pohled na symptomy jako na „normáln" odpov'di na nenormáln"
situace";
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• poskytovat rozhovory pracovn"k!m, kte#" se pod"leli na krizové pomoci, bez&
prost#edn' po skon*en" akce;
• vyhotovovat 6eznamy posti$en(ch ob*an!;
• poskytovat podporu p#e$iv)"m, poskytovat poradenstv", p#edávat do ná&
sledné pé*e;
• napomáhat p#i vzpom"nkov(ch rituálech.
Zat"mco vyjmenované aktivity jsou nam"st' v prvn"ch t(dnech po katastrof',
v dal)"ch m's"c"ch a$ letech (v't)inou se ukazuje pot#eba podpory pro dal)" dva
roky) se spektrum *innost" pomáhaj"c"ch profesionál! m'n". Jde nap#. o tyto
*innosti:
• po#ádán" ve#ejn(ch setkán";
• z#"zen" m"stn"ho kontaktn"ho centra;
• poskytován" osv'ty ve )kolách a jin(ch za#"zen"ch;
• poskytován" podpory m"stn"m ob*ansk(m aktivitám;
• poskytován" individuáln"ho protitraumatického poradenstv";
• skupinová práce s p#e$iv)"mi;
• vytvá#en" p#"le$itosti pro uct'n" památky ob't";
• podpora v dob' v(ro*";
• p#"prava pro ukon*en" t'chto slu$eb a vyhlá)en" jejich konce v adekvátn"
dob'.

T'$i)t'm t'chto snah by m'la b(t podpora v)ech svépomocn(ch aktivit, kter(ch
je komunita schopna. Tato strategie podporuje návrat posti$en(ch do b'$ného
$ivota. T"m je také integrována jejich zku)enost zp't do v'dom" komunity.

V na)ich podm"nkách se v posledn"ch letech objevilo mnoho podn't! a snah
o vytvo#en" psychosociáln"ho t(mu, kter( by pracoval podle popsan(ch zásad.
Doufejme, $e je jen otázka *asu, kdy bude vytvo#en. Velkou pozornost by v na&
)ich podm"nkách zaslou$ila mo$nost ú*asti laick(ch dobrovoln"k! p#i kata&
strofách, definován" jejich role, nezbytné p#"pravy pro takovou práci a dal)"ch
nutn(ch podm"nek pro poskytnut" dobrovolnické pomoci.

15.8 Zvládání zát&+e u pracovník*,
kte!í pomáhali p!i hromadném ne"t&stí

Hromadné ne)t'st" je událost, která vyvolává ve v)ech zú*astn'n(ch silné po&
city t"sn', záchraná#e nevyj"maje. Velkou oporu má záchraná# v dob#e funguj"&
c"m t(mu. K tomu, aby t(m byl skute*nou oporou, je zapot#eb", aby byla dob#e
zvládána organizace zásahu. Ba)tecká (2002) velmi p#ehledn' zpracovává
tuto problematiku a nab"z" schéma, ze kterého voln' cituji:

• je jasn' formulovan( #et'zec nad#"zenosti a pod#"zenosti;
• je dostupn( klinick( superv"zor;
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• sm'ny nejsou del)" ne$ 12 hodin, následuje 12 hodin volna;
• instruktá$ na za*átku sm'ny;
• k dispozici jsou nezbytné pom!cky k práci a k bazálni pé*i o sebe;
• komunika*n" prost#edky jsou v dosahu;
• má práce jasné c"le a smysl;
• role jsou jasn' vymezené a popsané;
• opora t(mu *erpá ze vzájemné p#átelské opory, tolerance a konstruktivn"
spolupráce;
• existuje plán pro zvládán" zát'$e, nap#. st#"dán" na r!zn' náro*n(ch pozi&
c"ch, plánované p#estávky, osv'ta o známkách p#et"$en", o mo$nostech, jak ho
zvládat;
• po návratu z akce se koná „debriefing" skupinov( i individuáln";
• existuje v(stupn" plán pro ty, kte#" z pole odcházej".
Dal)"m zdrojem prevence dopad! zát'$e jsou postupy, které má k dispozici sám
pracovn"k. Zde se uplatn" zejména:

• pé*e o své t'lo, vyu$it" antistresov(ch strategi", které odbourávaj" t'lesnou
tenzi;
• dovednost pracovat s vlastn"m dechem jako s v(born(m prost#edkem zklid&
n'n";
• hodnotné j"dlo, je vhodné vyh(bat se návykov(m látkám (alkohol, niko&
tin apod.);
• odpo*inek a relaxace ve voln(ch chv"l"ch;
• meditace, rozj"mán", modlitba jsou u v'#"c"ch nejp#irozen'j)"m prost#edkem
du)evn" detoxikace;
• podpora zá$itk!, které nab"jej" energi";
• otev#enost ke sd"len" pocit! a zá$itk!;
• schopnost reflektovat intrapsychick( proces, v)"mavost k projekci *i jin(m
obrann(m mechanism!m;
• schopnost rozli)ovat r!zné úrovn' vztahu mezi profesionály a odli)it je od
jin(ch bl"zk(ch vztah!;
• schopnost reflektovat svá „slabá m"sta";
• schopnost pozorovat svou tendenci k omnipotenci, schopnost se tomu usmát
a limitovat ji.
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Kapitola 16

Anal)za sociálních pot!eb
kraje, obce a regionu

Igor Tome#

Poznatky uvedené v této kapitole vycházej":

a) z metodiky pou$"vané Socioklubem pro sociáln'&ekonomické anal(zy re&
gionu a obc", p#ipravené Petrem Niederlem a kolektivem {Obce, m%sta, re*
giony a sociáln! slu&by, 1997);

b) z v(zkumu (grant Ministerstva práce a sociáln"ch v'c" +R, *. GK MPSV&
&01&44/99) Anal)za v)vojov)ch trend(, a pot"eb územn! distribuce slu&eb
sociáln! intervence, viz nepublikovaná zpráva;

c) z metodiky sociáln"ho plánován" pou$"vané v hutn"m pr!myslu (1976 a$
1989) vytvo#ené Igorem Tome)em (viz v(zkumné zprávy TEVÚH, Praha,
nepublikované).

Pro anal(zy sociáln"ch pot#eb kraj!, obc" a region! (dále jen územn" celky)
se pou$"vaj" r!zná ozna*en". V osmdesát(ch letech 20. stolet" byl v)eobecn'
zaveden pojem sociáln" anal(za. Slou$ila jako podklad pro územn" sociáln" plá&
nován". V polovin' devadesát(ch let Socioklub vypracoval metodiku sociode&
mografické anal(zy vybavenosti územn"ch celk! slu$bami sociáln" pé*e {Obce,
m%sta, regiony a sociáln! slu&by, Praha, 1997). Ve stejném roce vypracoval
t(m pracovn"k! PERSONNEL, s. r. o., metodiku pro sociáln" anal(zu slu$eb so&
ciáln" intervence v územ" (grant Ministerstva práce a sociáln"ch v'c" +R, *. GK
MPSV&01&44/99, Anal)za v)vojov)ch trend( a pot"eb územn! distribuce slu&eb
sociáln! intervence, viz nepublikovaná zpráva). V sou*asné dob' Ministerstvo
práce a sociáln"ch v'c" +R uve#ejnilo metodiku pro komunitn" anal(zy, inspi&
rovanou anglickou prax" (v Anglii maj" communities tam, kde my máme obce).
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V)echny metodiky v podstat' vycházej" ze stejn(ch metodologick(ch prin&
cip!, které sociologové v r!zn(ch evropsk(ch zem"ch vypracovali v druhé polo&
vin' 20. stolet" k identifikaci sociáln"ch pot#eb a o*ekáván" lid". Li)" se jen v po&
drobnostech nebo názvech (ozna*en"ch), a je proto nepodstatné, kter( postup
se v konkrétn"m p#"pad' zvol". V této kapitole jde sp")e o pokus o formulaci
metodologick(ch princip! pro postup ne$ o vypracován" konkrétn" metodiky
pro zpracovatele sociáln'&ekonomick(ch anal(z.

16.1 Pot!eba anal)zy
Bez d!kladn(ch anal(z nelze efektivn' #"dit a spravovat územn" celky. Ka$d(
subjekt správy má své sociáln" povinnosti dané právn"m #ádem nebo statutem
nebo smlouvou (Tome), 2001, s. 72nn; Tome), 2002). Má&li tyto povinnosti #ádn'
plnit, mus" tak *init s dan(m souborem osob (obyvateli), v daném sociáln"m
prostoru a *ase. K tomu pot#ebuje znát:

a) demografii regionu (kraje, obce);
b) konkrétn" obsah sociáln"ch pot#eb obyvatelstva;
c) strukturu t'chto pot#eb;
d) prostorové (zem'pisné) rozlo$en" t'chto pot#eb;
e) preference obyvatelstva p#i jejich uspokojován";
f) o*ekáván" dot*ené populace, v!*i které má subjekt správy sociáln" povin&

nosti plnit.
Taková anal(za je pro subjekt správy zdrojem nezbytn(ch poznatk! pro efek&
tivn"

• projektován";
• plánován";
• volbu nejvhodn'j)"ch sociáln"ch nástroj! p#i budován" ú*inného systému
sociáln"ch slu$eb;
• definován" reáln(ch finan*n"ch pot#eb (rozpo*et).

K tomu pot#ebuje region (kraj, obec) z"skat informace dvoj"ho typu:
1. statistické (tzv. tvrdé) údaje o populaci, v!*i které má sociáln" povinnosti

plnit;
2. sociologické (tzv. m'kké) informace o o*ekáván"ch, postoj"ch a o motivaci

chován" zm"n'né populace.

Takové informace subjekt správy z"ská sociáln'&demografickou anal(zou a do&
tazn"kov(m )et#en"m, kterou provád" bu- vlastn"mi silami, nebo zadává od&
born(m organizac"m.

Ka$dá populace *ásti územn"ho celku se li)" od populace celého územn"ho
celku. Proto se „sn"mek" populace dané *ásti územn"ho celku, definované bu-
zem'pisn', nebo institucionáln', porovnává s celou populac". Pro #"d"c" struk&
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tury je d!le$ité v'd't, jak se jimi spravovan( celek li)" od ostatn"ch (sociáln"
vzdálenosti) a od celostátn"ho pr!m'ru. Zji).uj" se m'#en"m odchylek. Proto
je d!le$ité, aby anal(zy p#inesly informace zalo$ené na údaj"ch, které jsou
srovnatelné sv(m tvarem a definic" s celostátn"mi údaji.

Anal(za tedy podává informace:

a) „dovnit#", o stavu a pot#ebách obyvatelstva daného spravovaného útvaru;
b) „navenek", o útvaru jako takovém v porovnán" k jin(m útvar!m.
Mo$nost srovnán" s jin(mi spravovan(mi celky podstatn' zvy)uje hodnotu
anal(zy i pro dan( spravovan( celek.

Tak nap#. Moravskoslezsk( kraj se li)" od ostatn"ch kraj! m"rou nezam'st&
nanosti, národnostn" a etnickou strukturou populace, zdravotn"m stavem po&
pulace, m"rou zne*i)t'n" $ivotn"ho prost#ed" atd. V Severomoravském kraji se
podobn(m zp!sobem Beskydy li)" od Jesen"k! nebo T')"nská. Stejn' se od sebe
li)" jednotlivá m'sta Moravskoslezského kraje podle toho, „*"m se obyvatelstvo
p#evá$n' $iv"". Hejtmani a starostové pot#ebuj" v'd't, co je pro jimi spravo&
vaná územ" typické, co od nich jejich voli*i o*ekávaj" a *"m se jejich kraj *i obec
li)" v rámci republiky od ostatn"ch kraj! a obc", aby se mohli c"len' a ú*inn'
rozhodovat.

Pot#eba diferencovan(ch informac" je v sou*asné etap' transformace *eské
spole*nosti naléhavá vzhledem k velmi m"stn' rozli)n(m sociáln"m d!sled&
k!m p!soben" liberaliza*n"ch a privatiza*n"ch tendenc" p#i p#echodu ke svo&
bodnému trhu. Objevil se neb(val( nár!st nejr!zn'j)"ch sociáln"ch problém!,
které jsme d#"ve neznali nebo aspo% ne v takov(ch rozm'rech, i kdy$ se v't&
)ina z nich po*átkem devadesát(ch let 20. stolet" p#edpov"dala a formulovaly se
základn" transforma*n" p#"stupy (scéná# sociáln" reformy, záchranná sociáln"
s". apod.). V souvislosti s nedokonalou legislativou v)ak sociáln" problémy na&
r!staly a dnes p!sob" velmi rozmanité t'$kosti.

Obr. 16.1 Struktura regionálních, krajov$ch a obecních anal$z

Jiné státy
Evropská Unie
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Rozd"lnosti v sociáln"ch pot#ebách závisej" na odli)nostech mezi kraji *i
regiony a obcemi, a. ji$ jde o strukturu v'ku, zdravotn"ho stavu, závislosti
na návykov(ch látkách, nebo neschopnosti vyrovnat se sám s ur*itou $ivotn"
situac" a m"ry pot#eby pomoci (nezam'stnanost, chudoba atd.).

16.2 Vymezení pojmu
„sociáln&%demografická anal)za"

Obecn' pod pojmem anal(za rozum"me v souladu se Sociologick)m slovn!kem
(Geist, 1992) jednu ze základn"ch metod poznáván" objekt! a jev!. Jde o postup
rozkládán" celku na jeho jednotlivé *ásti a zji).ován" vzájemn(ch vztah! mezi
t'mito *ástmi navzájem, i mezi ka$dou *ást" a celkem jako takov(m. Tento
postup umo$%uje poznán" podstatn(ch dat o zkoumaném jevu a odkryt" jeho
struktury.

Pro pot#ebu objasn'n" pojmu sociáln'$demografická anal&za1 bychom
mohli *áste*n' vyu$"t obsahové vymezen" anal(zy interak*n", obsahové, pop#.
anal(zy v(znam!. Zat"mco anal(za interak*n" se zam'#uje na pozorován", t#"&
d'n" a kódován" *innosti jednotliv(ch *len! sociáln"ch skupin, obsahová ana&
l(za se zam'#uje na objektivn", systematick( a kvantitativn" popis manifes&
tovan(ch obsah! komunikac", zrcadl"c"ch vlastnosti, postoje, hodnoty, normy
a zájmy spole*nosti. Anal(za v(znam! pak zkoumá empirická data z"skaná
pozorován"m, rozhovorem nebo z dotazn"k!.

Pon'kud snaz)" je vymezen" pojmu anal&za demografická. V publikaci
Demografie (nejen) pro demografy (SLON, 1998) se uveden( pojem vysv'tluje
následovn': Jedná se o rozbor jednotliv(ch slo$ek demografické reprodukce,
tj. porodnosti, potratovosti, s%ate*nosti a rozvodovosti, nemocnosti a úmrt&
nosti. Tato anal(za studuje demografické události jako hromadné jevy s c"lem
vymezit jejich charakteristické znaky a zkoumat jejich prom'nlivost v pr!&
b'hu *asu nebo na ur*itém územ". Nejd!le$it'j)" prom'nou je v tomto p#"pad'
*as. Ka$dá demografická událost mus" b(t p#esn' *asov' vymezena, aby mohla
b(t za#azena do souboru událost", které maj" stejné obdob" vzniku a stejnou
dobu trván". Demografická anal(za vycház" ze základn" datové dokumentace,
kterou je b'$ná evidence p#irozené obm'ny obyvatelstva, a z v(sledk! s*"tán"
lidu, eventuáln' z dal)"ch dopl%uj"c"ch )et#en" a tyto údaje dává do vzájemn(ch
souvislost" a vztah!. V(sledkem jsou analytická data, souhrnn' vyjád#ená de&
mografick(mi ukazateli.

'Obdobn' budou úvahy platit i pro komunitn" anal(zu.
Nejde o b'$n' u$"van( pojem. B'$n' nalezneme pouze vysv'tleni pojm! demografická anal(za,

pop#. anal(za interak*n" *i obsahová. V t'chto spojen"ch adjektivum identifikuje bu- p#edm't ana&
l(zy, nebo metodu, kterou se analyzuje. I my budeme pro pot#eby této u*ebnice pracovn' ozna*ovat
anal(zu, kterou územn" jednotky pot#ebuj", jako „sociáln'&demografickou anal(zu", abychom t"m
nazna*ili, $e k poznán" pot#ebuj" subjekty správy znát demografii sv(ch klient! a jejich pot#eby
a o*ekáván", tedy soubory informac" statistick(ch a sociologick(ch.
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Pravd'podobn' obt"$n'j)" bude v tomto smyslu vymezen" pojmu „sociáln"".
Nen" ú*elem této publikace zab(vat se v)emi v(znamy tohoto slova. Pro na)i
pot#ebu p!jde o problematiku t(kaj"c" se spole*nosti jako celku i jej"ch jed&
notliv(ch *ást" & sociáln"ch skupin a o mezilidské styky a vztahy (viz Tome),
2001).

Pro ú*ely této stati budeme proto pod pojmem „sociáln'&demografická ana&
l(za územn"ho celku" rozum't praktickou metodu k poznáván" a popisován" so&
ciáln"ch jev! ve sledovaném souboru v jeho strukturách (v'kové, zdravotn" atd.)
a v ur*itém *ase, na základ' rozboru demografick(ch ukazatel! a s vyu$it"m
v)ech dostupn(ch statistick(ch a demografick(ch informac" a sociologick(ch
metod a postup!. Jej" sou*ást" by m'la b(t i prognóza demografického v(voje
a srovnán" s celostátn"mi ukazateli (resp. ukazateli vy))"ch územn"ch celk!)
a s obecn' platn(mi normativy pot#eb jednotliv(ch typ! sociáln"ch slu$eb (slu&
$eb sociáln" pé*e i slu$eb sociáln" intervence). V rámci této anal(zy lze jej"
v(sledky porovnávat i s celostátn"mi p#edstavami dal)"ho rozvoje i s obdob&
n(mi pracemi v rámci Evropské unie.

16.3 Technick) projekt anal)zy
Ka$dá anal(za mus" za*"t vypracován"m technického (zpracovatelského) pro&
jektu, kter( definuje:

1. co je zadán!m, c"lem (pro* se bude zkoumat, co se o*ekává za v(sledek);
2. co je p"edm%tem (co se bude zkoumat) anal(zy (nap#. územn" vymezen");
3. tematickou #!"i anal(zy (jak( je „záb'r" anal(zy, jaké parametry se budou

zkoumat);
4. sb%r informac!, jaké vstupy jsou k dispozici a jaké vstupy budou pot#ebné

(sb'r údaj! & co se bude muset teprve zjistit) k dosa$en" c"le;
5. jaké postupy (metoda) se zvol" ke zpracován" (anal(ze) sebran(ch údaj!;
6. jak se poznatky budou syntetizovat (jaká v(kladová schémata se zvol");
7. jak se budou v(sledky prezentovat.

Sou*ást" projektu mus" b(t i ozna*en" zadavatele a zpracovatele, slo$en" #e)i&
telského t(mu a rozpo*et p#edpokládan(ch náklad! na jeho realizaci.

Dob#e formulované zadán! je d!le$it(m p#edpokladem úsp'chu anal(zy.
Plat" pravidlo, $e )patné zadán" nelze dob#e splnit. Zadán" mus" b(t co nej&
podrobn'j)". Mus" b(t jednozna*né a srozumitelné. Lépe je formulovat c"le
ve stru*n(ch v'tách, nebo dokonce v bodech ne$ v dlouh(ch souv't"ch, které
*asto umo$%uj" v"ce v(klad!.

P"edm%tem anal(zy jsou nap#. sociáln" slu$by, které se poskytuj" nebo by se
m'ly poskytovat v daném regionu.

Tematická #!"e anal(zy mus" b(t ur*ena zadavatelem p#esn'. Vymezena
m!$e b(t územn' (v)echny sociáln" slu$by na daném územ"), institucionáln'
(ústavn" pé*e pro zdravotn' posti$ené, poradenstv"), osobn' (v)ichni sta#" lidé)

295



vi MAKROMETODY

nebo v'cn' (zdravotn" posti$en", stá#") atd. M!$e j"t pouze o anal(zu sociáln"ch
*innost" v úzkém slova smyslu nebo o )ir)" pojet" ve smyslu komplexn"ho roz&
voje lidského potenciálu, zahrnuj"c"ho nejen sociáln" *innosti, ale i problema&
tiku zdravotnictv", )kolstv", otázky bytové politiky, dopravn" obslu$nosti, vlivu
$ivotn"ho prost#ed" apod. Doporu*uje se pro tento ú*el konkrétn' identifikovat
jevy a sociáln" problémy, které by se m'ly stát p#edm'tem anal(zy.

Projekt by m'l obsahovat p#edstavu o zp!sobech sb%ru informac! a dat,
pot#ebn(ch pro anal(zu. N'které jsou ji$ k dispozici (údaje pravideln' sb"&
rané statistikou, útvary ministerstva práce a sociáln"ch v'c", správou slu$eb
zam'stnanost i apod.). Lze p#edpokládat, $e vedle b'$n(ch metod vedouc"ch
ke shroma$-ován" pot#ebn(ch údaj! a vyu$"vaj"c"ch jak m"st, která tyto údaje
statisticky sleduj" a hodnot", tak i r!zn(ch anket a )et#en" v terénu, m!$e
j"t i o netradi*n" formy, mezi n'$ lze zahrnout sociáln" pozorován" (observaci),
pop#. zadán" slohov(ch prac" student!m st#edn"ch )kol v m"st' na téma, co
se jim l"b" *i nel"b" v sociáln" oblasti jejich m'sta. Lze zadat i v(zkum ve#ej&
ného m"n'n". V projektu je vhodné uvést konkrétn" názvy zdroj! pot#ebn(ch
informac", tj. instituc", na které se bude t(m zpracovatel! obracet.

Projekt mus" identifikovat postupy (metoda), jak(mi se sebrané údaje zpra&
cuj". Dnes se v programech typu tabulkového kalkulátoru (nap#. Excel) nab"z"
#ada hotov(ch analytick(ch postup! pro zpracován" „tvrd(ch" dat. Pro zpraco&
ván" „m'kk(ch" dat se nej*ast'ji pou$"vaj" p#"stupy specifikované profesionáln"
agenturou.

Projekt mus" ur*it, jak se poznatky budou syntetizovat, tzn. ur*it, jaká sché&
mata se zvol".

Prezentace v(sledk! mus" b(t srozumitelná, p#ehledná, soust#ed'ná, nikoli
rozvlá*ná. V prezentaci se ji$ jen odkazuje na provedené anal(zy a argumenty
se neopakuj", jen shrnuj" v nezbytném rozsahu.

Jak ji$ bylo v()e nazna*eno, projekt mus" obsahovat jména *len! #e(itel$
ského t&mu, s p#"padnou odpov'dnost" za jednotlivé úseky zpracován" ana&
l(zy. Sou*asn' se doporu*uje stanovit harmonogram prac", a to s ohledem na
pot#ebu prezentace v(sledného dokumentu pro práci zastupitelstva obce i na
jeho praktické vyu$it".

Ned"lnou sou*ást" projektu mus" b(t i ekonomická rozvaha — rozpo*et
p#edpokládan(ch náklad!.

V p#"pad', $e zpracován" anal(zy bude zadáno organizaci, která se analytic&
kou *innost" na sociáln"m úseku zab(vá, je nezbytné p#esn' vymezit, co bude
od této organizace po$adováno a co lze pro kone*n( dokument zajistit vlastn"mi
pracovn"ky.

Vhodná prezentace pot#eby kone*ného dokumentu pro ve#ejnost m!$e vést
k z"skán" podpory pro jeho zpracován". Sou*ást" m!$e b(t i z"skán" sponzor!
pro p#"padné kryt" náklad! na zpracován" sociáln'&demografické anal(zy.

Zpracovan( projekt by m'l proj"t p#ipom"nkov(m #"zen"m, jeho$ ú*astn"ky
by m'li b(t jednak odborn"ci zab(vaj"c" se sociáln" problematikou, jednak zá&
stupci subjekt! pod"lej"c"ch se na sociáln"ch aktivitách v lokalit', a to jak

296

16 ANAL/ZA SOCIÁLNÍCH POT,EB KRAJE, OBCE A REGIONU

subjekt! samosprávy územn"ch celk!, tak subjekt! nestátn"ch. Kone*né roz&
hodnut" o realizaci projektu mus" u*init p#"slu)n( orgán územn"ho celku.

16.4 Shroma+0ování dat, informací
a materiál* k anal)ze

Na po*átku prac" na sociáln'&demografické anal(ze je nezbytné oslovit v)echny
státn" i nestátn" instituce a ob*any, kte#" maj" mo$nost poskytnout pot#ebné
údaje a informace. Je nutné po*"tat s t"m, $e teprve v pr!b'hu shroma$-ován"
dat a informac" dojde k odhalován" zdroj! informac" a k seznamován" s t'mi,
kte#" se jak(mkoli zp!sobem pod"lej" na #e)en" sociáln" problematiky v regionu.
Pokud v)ak ji$ v p#edchoz"m obdob" byl s t'mito institucemi a organizacemi
navázán kontakt, bude tato fáze podstatn' snaz)". Pro dal)" vyu$it" shromá$&
d'n(ch dat, údaj! a informac" je vhodné ji$ od za*átku rozli)ovat, které z nich
budou pouze vyu$itelné ke zpracován" anal(zy, a které naopak bude mo$no
vyu$"t i pro obecnou informovanost ob*an! územn"ho celku.

Neopomenuteln(mi zdroji informac" jsou:

1. +esk& statistick& ú#ad (+SÚ) (okresn! odd'len!) & shroma$-uje nej&
v"ce dat, pot#ebn(ch ke zpracován" demografické situace v rámci kraj! i jed&
notliv(ch obc". +SÚ (jeho okresn" odd'len") má k dispozici seznam ukaza&
tel! MOS/MIS z databáze CISUKAZ (tj. ozna*en" soubor! ukazatel! a da&
tabáz", jak je pou$"vá +SÚ). Tyto ukazatele jsou rozd'leny do 24 okruh!.
Jde p#edev)"m o obecnou charakteristiku sledovaného m"sta obsahuj"c" zá&
kladn" geografické údaje, údaje o druz"ch pozemk!, údaje t(kaj"c" se do&
pravy a technické vybavenosti obce. D!le$ité jsou údaje o )kolstv", o zdra&
votnictv" a o kulturn"ch a sportovn"ch za#"zen"ch.
Nejv"ce údaj! pro pot#eby sociáln'&demografické anal(zy lze vyt'$it ze sta&
tistického sledován" obyvatelstva a jeho pohybu. Jednak jde o obecná data,
z"skaná ze s*"tán" lidu, jednak o aktuáln" údaje, které jsou pr!b'$n' sle&
dovány a aktualizovány. Krom' údaj! o obyvatelstvu jako celku lze pou$"t
i jemn'j)" *len'n" podle pohlav", v'ku atd. D!le$ité jsou údaje o pohybu
obyvatel, tj. údaje o po*tu narozen(ch a zem#el(ch, o p#irozeném p#"r!stku,
o p#ist'hovan(ch a vyst'hovan(ch, o po*tu s%atk! a rozvod! i o po*tu um'&
l(ch p#eru)en" t'hotenstv", o úmrt"ch ob*an! na jednotlivé typy diagnóz,
o po*tu ekonomicky aktivn"ch obyvatel, o po*tu $adatel! o práci a o po*tu
voln(ch pracovn"ch m"st, o nezam'stnan(ch zdravotn' posti$en(ch ob*a&
nech a o absolventech )kol.
Dal)" okruh dostupn(ch ukazatel! se t(ká problematiky byt!. Uspokojen"
pot#eby bydlen" pat#" mezi základn" sociáln" pot#eby *lov'ka, a proto je
nezbytné otázkám bydlen" v'novat pot#ebnou pozornost. Obec mus" m"t
p#ehled o svém bytovém fondu, o pot#ebách tzv. sociáln"ch byt! i o mo$nos&
tech z"skáván" byt! pro ty ob*any, kte#" si nemohou byty po#"dit. M'la by
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m"t k dispozici i byty pro tzv. neplati*e nájemného, aby tyto ob*any mohla
okam$it' po soudn"m rozhodnut" o vyst'hován" v takov(chto bytech um"stit.
D!le$ité jsou i údaje o hospodá#ské *innosti, a to p#edev)"m o po*tu podni&
katelsk(ch subjekt! a o jednotliv(ch typech organizac", svobodn(ch povo&
lán" apod.
Ze zb(vaj"c"ch ukazatel! lze ji$ jmenovat pouze údaje o p!sobnosti orgán!
státn" správy, které uvád'j" informace o p#"slu)ném pov'#eném obecn"m
ú#ad' , o p#"slu)ném finan*n"m ú#ad', matrice, pracovn"m ú#ad', staveb&
n"m ú#ad' a p#"slu)ném obvodn"m odd'len" Policie +eské republiky.
Obecn! nebo m'stsk& a krajsk& ú#ad & m!$e poskytnout vlastn" data.
Jde o údaje, které jsou shroma$-ovány pro celostátn" statistické v(kazy
o v(konu sociáln'&právn" ochrany d't" a mláde$e, o slu$bách a dávkách so&
ciáln" pé*e pro rodiny s nezaopat#en(mi d'tmi a o sociáln" pé*i a dávkách
sociáln"ho zabezpe*en". Krom' toho si p#"slu)né útvary t'chto ú#ad! vedou
v p#"pad' pot#eby i vlastn" evidenci *i statistiku jev!, které nejsou dosud
p#edm'te m statistického sledován", ale p#esto jsou pro posouzen" celkové
sociáln" situace v m"st' d!le$ité. M!$e j"t nap#. o aktivity tzv. streetwor&
ker!, kontaktn"ch center, ob*ansk(ch poraden, pop#. o aktivity zam'#ené
na bezdomovce nebo jiné ohro$ené skupiny. V této souvislosti je nezbytné
upozornit na pot#ebu spolupráce mezi jednotliv(mi obcemi, které maj" svou
pozic" a velikost" danou ur*itou kompetenci (pov'#ená obec, obec vykonáva&
j"c" ur*ité *innosti v p#enesené p!sobnosti, pop#. vykonávaj"c" tyto *innosti
v samostatné p!sobnosti), a to nejen mezi sebou p#i p#edáván" pot#ebn(ch
dat a informac", ale i mezi nimi a p#"slu)n(m státn"m ú#adem, kter( shro&
ma$-uje statistické údaje z vlastn" *innosti, je$ se v)ak t(ká ob*an! pov'&
#en(ch obc" nebo obc" jako takov(ch. Tak je tomu nap#. v p#"pad' ob*an!
t'$ce zdravotn' posti$en(ch.
Údaje shroma$-ované pro celostátn" statistické v(kazy popisuj" jednot&
livé oblasti sociáln" problematiky. Statistika o náhradn" rodinné, ústavn"
a ochranné v(chov' slou$" jednak k p#ehledu o formách náhradn" pé*e,
jednak signalizuje pot#ebu z#izován" dal)"ch kapacit na základ' údaj! o ne&
um"st'n(ch d'tech. D!le$ité jsou i údaje o trestné *innosti d't" a o #e)en"
jejich v(chovn(ch problém!. P#"slu)né obecn" a m'stské ú#ady maj" p#ehled
o *etnosti v(chovn(ch opat#en", jak(mi jsou napomenut", dohled, pop#. ome&
zen". Z nich je patrné, do jaké m"ry pln" rodiny v okruhu p!sobnosti p#"slu)&
ného ú#adu své funkce. K tomu pat#" i pov'dom" o po*tu podan(ch návrh!
k soudu o omezen" nebo zbaven" rodi*ovské odpov'dnosti, eventuáln' o na&
#"zen" ústavn" v(chovy *i jiné zm'ny v(chovného prost#ed" d"t'te. Údaje
o ú*elov(ch za#"zen"ch sociáln" pé*e pro rodiny s d'tmi dokumentuj", zda
v m"st' jsou podm"nky pro pomoc d'tem a rodinám ve specifick(ch p#"pa&
dech, nap#. stanice pe*ovatelské slu$by pro d'ti, domovy pro matky s d'tmi,
rodinné poradny nebo tzv. zvlá)tn" za#"zen" pro v(kon p'stounské pé*e.
V posledn" dob' je p#edm'tem neb(valého zájmu problematika t(rán" a zne&
u$"ván" d't". Údaje o této problematice se velice t'$ko z"skávaj" a oficiáln"
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statistika nezachyt" v)echny p#"pady, k nim$ ve skute*nosti docház". Proto
je nezbytné v této oblasti v"ce vyu$"vat spolupráce se v)emi orgány a insti&
tucemi, které mohou signalizovat podez#en" z t(rán" nebo zneu$"ván" d't",
a z"skávat od nich pot#ebné informace. Na tomto úseku je proto na základ'
zji)t'n(ch údaj! nezbytné rozv"jet preventivn" *innost, zam'#enou na p#ed&
cházen" t(rán" a zneu$"ván" d't", ale p#edev)"m zamezen" jeho opakován".
D!le$it(m zdrojem informac" pro anal(zu je poskytován" dávek sociáln"
pé*e. Z *etnosti i z pr!m'rné v()e poskytovan(ch dávek rodinám s ne&
zaopat#en(mi d'tmi lze usuzovat na p#"jmovou úrove% t'chto rodin i na
skute*nost, zda je pomoc poskytována jednorázov' *i opakovan', v pen'$ité
nebo ve v'cné form'. Velmi d!le$it(m údajem je ten, kter( sleduje celkov(
po*et rodin s nezaopat#en(mi d'tmi v m"st'.
Pro celostátn" v(kaz o sociáln" pé*i a o dávkách sociáln"ho zabezpe*en" jsou
shroma$-ována data o dávkách ur*en(ch pro t'$ce zdravotn' posti$ené
ob*any. Z nich m!$eme zjistit po*et ob*an!, kte#" jsou t'$ce posti$eni fy&
zicky, smyslov' nebo mentáln'. V p#"pad' dávek sociáln" pé*e, vázan(ch
na sociáln" pot#ebnost ob*ana, lze usuzovat na p#"jmovou situaci ob*an!
v postproduktivn"m v'ku i ob*an! s t'$k(m zdravotn"m posti$en"m a jejich
rodin. Statistické údaje o slu$bách pro staré ob*any, a. ji$ jde o r!zná za&
#"zen" (kluby d!chodc!, j"delny pro d!chodce apod.), nebo o pe*ovatelskou
slu$bu s jej"mi r!zn(mi formami a ústavy sociáln" pé*e (domovy d!chodc!
a domovy & penziony pro d!chodce), vypov"daj" o napln'n" *i nenapln'n"
pot#eby pé*e o tuto skupinu obyvatel. Obdobn' informace o ústavech so&
ciáln" pé*e pro t'$ce zdravotn' posti$ené, a. ji$ se jedná o d'ti a mláde$,
nebo dosp'lé, dokresluj" pot#ebu sociáln" pé*e o tyto skupiny obyvatel.
D!le$it(m zdrojem informac" o situaci rodin v m"st' jsou i údaje o vypláce&
n(ch dávkách státn" sociáln" podpory. Poskytuj" p#ehled o finan*n" situaci
v't)iny rodin s nezaopat#en(mi d'tmi. N'které obce, ve spolupráci s dal&
)"mi institucemi, vydávaj" pro vlastn" pot#ebu i pro pot#ebu sv(ch ob*an!
publikace, obsahuj"c" základn" demografické ukazatele. V't)inou jde o údaje
z"skané ze s*"tán" lidu, dom! a byt!, pop#. o aktualizované údaje, z"skané
z okresn"ch odd'len" +eského statistického ú#adu. I v t'chto publikac"ch lze
nalézt #adu údaj!, dokresluj"c"ch celkovou sociáln" a demografickou situaci.

3. Ú#ad práce & je nejv't)"m zdrojem informac" o zam'stnanosti. Pov'#ené
obecn" ú#ady jsou s p#"slu)n(m ú#adem práce v kontaktu p#i p#"padném po&
skytován" dávek sociáln" pé*e, vázan(ch na sociáln" pot#ebnost v p#"pad', $e
hmotné zabezpe*en" uchaze*! o zam'stnán" je pro ob*ana nebo jeho rodinu
nedostate*n(m zdrojem p#"jm!.

4. Okresn! správa sociáln!ho zabezpe%en! & zdroj informac" o ob*anech
v d!chodovém v'ku, o ob*anech, jim$ byl na základ' nep#"znivého zdra&
votn"ho stavu p#iznán *áste*n( nebo pln( invalidn" d!chod, o nemocnosti
obyvatel v rámci p#"slu)ného okresu.

5. Nestátn! subjekty v okruhu p*sobnosti p#!slu(ného správce/ú#adu &
dal)" zdroj informac" v oblasti sociáln"ch slu$eb. V tomto sm'ruje nezbytné
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zajistit, aby byla existence t'chto subjekt! i jejich *innost na p#"slu)ném
územ" zmapována a aby ve)la do obecného pov'dom". Je vhodné v)echny
tyto organizace p#ed zpracován"m sociáln'&demografické anal(zy oslovit
a vysv'tlit jim, k *emu bude p#ipravovan( dokument slou$it.
Ke zji)t'n" pot#ebn(ch informac" od nestátn"ch subjekt! je vhodné dohod&
nout konkrétn" schéma otázek, které umo$n" z"skat p#ibli$n' stejn( okruh
údaj! o jejich zam'#en" a *innosti & o definován" typu slu$by, kterou po&
skytuj", v*etn' jej"ho za#azen" do systému slu$eb sociáln" pé*e nebo slu$eb
sociáln" intervence. Zárove% by m'la b(t definována c"lová skupina *i sku&
piny, jim$ jsou slu$by poskytovány, a odhad nebo p#esn( po*et klient!, kte#"
ji$ tyto slu$by vyu$"vaj", v*etn' p#edpokládaného rozsahu slu$eb pro ma&
ximáln" po*et klient!. Pozornost je nezbytné v'novat i obsahu praktick(ch
*innost" t'chto organizac". Podle mo$nost" je vhodné z"skat údaj o perso&
náln"m zaji)t'n" slu$eb a o jejich ekonomické náro*nosti. Jako dopl%uj"c"
by m'ly b(t poskytnuty informace o technickém vybaven" a prostorovém
zázem", které bezpochyby ovliv%uje kvalitu poskytovan(ch slu$eb. V této
seznamovac" *ásti je nutné zjistit adresy kontaktn"ch osob, na n'$ lze v p#"&
pad' pot#eby odkazovat klienty, kte#" se o ur*it( typ slu$eb, poskytovan(ch
nestátn"m subjektem, zaj"maj". Ukazuje se, $e je lep)" m"t kontakt na kon&
krétn" osobu ne$ na organizaci, pop#. na jej" sekretariát. Pozd'ji lze tyto
kontaktn" adresy vyu$"t p#i sestavován" adresá#e pro praktickou pot#ebu
sociáln"ho poradenstv".

6. Podniky na daném územ! & informace o jejich sociáln"ch programech,
eventuáln' o mo$nostech ú*asti t'chto podnik! na sociáln"ch programech
obce nebo m'sta. Je z#ejmé, $e kontakt s v't)"mi podniky nelze navazovat
pouze v m"st' samém, proto$e mobilita pracovn"ch sil vy$aduje doj"$d'n"
i do podnik! mimo katastr obce *i m'sta. V tomto sm'ruje vhodná i spolu&
práce s ú#adem práce, kter( má pot#ebné informace o rozm"st'n" pracovn"ch
sil v rámci okresu.

7. Vlastn! pozorován! nebo pr*zkum & i informace a údaje spolupracov&
n"k!&odborn"k!. Pro uveden( postup se za*"ná pou$"vat term"n sociáln!
observace. Je vhodné, aby v p#"pad' pot#eby zji)t'n" osobn"ch dat o ur&
*ité sociáln" skupin' byli t"mto úkolem pov'#ováni spolupracovn"ci z jin(ch
m"st, kte#" jsou s problematikou velice dob#e obeznámeni a maj" mo$nost
p#"mo v prost#ed", v n'm$ se m"stn" zkoumané sociáln" skupiny pohybuj",
z"skat nezávisl( pohled na tuto problematiku. Rovn'$ v t'chto p#"padech
se osv'd*uje vyu$it" poznatk! sociáln"ch asistent! (streetworker!), kte#"
pracuj" v terénu s problémov(mi skupinami, jsou v ka$dodenn"m kontaktu
se sv(mi klienty a mohou také poskytnout základn" i speciáln" informace
o rozsahu problému a o mo$nostech pomoci a #e)en".
Lze p#edpokládat, $e uveden(m zp!sobem je mo$no vedle vyu$it" znalost"
p#"padn(ch specializovan(ch pracovi). sledovat tyto okruhy: problematiku
drogové scény v m"st', multikulturáln" problémy vznikaj"c" v sou$it" n'&
kter(ch národnostn"ch men)in, prostituci, *innost n'kter(ch sekt nebo pro&
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blematick(ch hnut", které rovn'$ mohou celkovou sociáln" situaci v m"st'
ovliv%ovat.

8. Dal(! zdroje informac! & dopravn" obslu$nost. Je vhodné kontaktovat p#"&
slu)né orgány, které maj" dopravn" obslu$nost v kompetenci. Je nezbytné,
aby p#i prosazován" sociáln'politick(ch opat#en" byly vyvá$en' kryty po&
t#eby ob*an! cestuj"c"ch do zam'stnán", )kolák! a student! do )kol a za p#"&
pravou na budouc" povolán" apod., a to jak z prost#edk! státn"ho rozpo*tu,
tak z prost#edk! rozpo*t! jednotliv(ch obc". Zvlá)t' doprava do n'kter(ch
spádov(ch obc", spadaj"c"ch pod pov'#ené obce, je stále problemati*t'j)".
Podle postupu privatizace p#"slu)n(ch dopravn"ch podnik! je prip. vhodné
navázat kontakt p#"mo s dopravci & nap#. je mo$no ovlivnit vybavován" vo&
zového parku n"zkopodla$n"mi autobusy, trolejbusy nebo tramvajemi, které
jsou pot#ebné nejen pro ob*any se sn"$enou pohyblivost", ale i pro matky
s ko*árky nebo ob*any vy))"ho v'ku.
Cenn(m zdrojem je m"stn" tisk, pop#. tisk regionáln". +innost organizac"
poskytuj"c"ch nejr!zn'j)" sociáln" slu$by a pomoc b(vá velmi *asto p#edm'&
tem jejich zájmu, a to jak v pozitivn"m, tak i v negativn"m smyslu. Práv'
tisk *asto upozor%uje na nedostate*nou s". slu$eb, na osudy lid", kte#" z!&
stávaj" bez pomoci nebo pomoc obt"$n' vyhledávaj". Proto je t#eba navázat
s redakcemi den"k!, t(den"k! *i ob*asn"k! ji$ od po*átku t'sn( kontakt.
Po zpracován" anal(zy a dokon*en" materiál! s n" souvisej"c"ch lze práv'
v m"stn"m tisku pr!b'$n' informovat ob*any o v)ech mo$nostech pomoci,
zavést pravidelnou rubriku, z n"$ se dozv'd", kam a na koho se v p#"pad'
ur*itého problému maj" obrátit. Tisk je dobr(m spojencem p#i vysv'tlovan"
zám'r! p#edstavitel! obce nebo m'sta v sociáln" oblasti.
Pomocn(m materiálem pro zpracován" anal(zy mohou b(t i celostátn" sta&
tistické ukazatele, které jsou ad hoc uve#ej%ovány. Práv' tyto údaje mohou
napomoci k odhad!m po*tu n'kter(ch sociáln"ch skupin v rámci regionu
*i m"sta. Jako p#"klad lze uvést práv' skupinu ob*an! s t'$k(m zdravotn"m
posti$en"m. K p#esn'j)"mu odhadu jejich po*tu lze pou$"t údaje o p#izna&
n(ch invalidn"ch a *áste*n(ch invalidn"ch d!chodech. Tyto hodnoty v)ak
jsou uvád'ny pouze v *len'n" na územn" celky, tak$e je nutné údaje porov&
nat s po*tem obyvatel v t'chto lokalitách, s jejich v'kov(m slo$en"m apod.

9. Údaje pro porovnán! ukazatel* v m!st' s ukazateli v rámci +eské
republiky, pop#. v rámci zem! Evropské unie.
P#esto$e ka$dá obec má odli)né demografické slo$en" a odli)né sociáln"
problémy, které mus" #e)it, lze vyu$"t celostátn"ch údaj! z jednotliv(ch sle&
dovan(ch oblast" k porovnán", zda se v tom *i onom p#"pad' od nich odli)uje,
a to jak v pozitivn"m, tak i v negativn"m smyslu. Porovnán" m!$e slou$it
k úvaze, zda slu$by *i pomoc ur*ité sociáln" skupin' jsou dostate*né, zda
by se do budoucna nem'lo po*"tat s jejich roz)"#en"m, nebo naopak zda
nejsou v sou*asné dob' p#edimenzovány. Proto je nezbytné vyu$"t v)ech
dostupn(ch celostátn"ch údaj! o problematice jednotliv(ch sociáln"ch sku&
pin, pop#. metodick(ch materiál! zpracovan(ch v rámci grantov(ch studi"
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pro ministerstvo práce a sociáln"ch v'c". Jde nap#. o ji$ zm"n'nou grantovou
studii „Vybavenost obc", m'st a územn"ch celk! slu$bami sociáln" pomoci",
zpracovanou v roce 1996 SOCIOKLUBEM & Sdru$en"m pro podporu roz&
voje teorie a praxe sociáln" politiky. Tato organizace m!$e b(t jednotliv(m
zpracovatel!m nápomocna p#i zaji)t'n" pot#ebn(ch dat pro takováto srov&
nán". Rovn'$ disponuje mo$nost" porovnán" z"skan(ch údaj! v m"st' s údaji
z vybran(ch zem" Evropské unie.

16.5 Zpracování sociáln&%demografick)ch dat
SOCIOKLUB doporu*uje, aby základn" konstrukce sociáln'&demografické ana&
l(zy byla pojata jako dotazn"k, kter( umo$n" v závislosti na rozsahu informac",
kter(mi obce disponuj", konfrontaci s jednotliv(mi typy doporu*en(ch norma&
tiv! vybavenosti územn"ch celk! slu$bami sociáln" pomoci (grantová studie
MPSV +R Vybavenost obc!, m%st a region( slu&bami sociáln! pomoci, Socio&
klub Praha, 1997, s. 52). To umo$n" provést prvn" hrub( odhad o n'kter(ch
sociáln"ch jevech.

Dotazn"k navrhovan( ve studii vypracované SOCIOKLUBEM se skládá ze
dvou *ást", z nich$ prvn" obsahuje základn" demografické údaje o obci a n'které
sociáln'&ekonomické charakteristiky, a druhá mo$nosti #e)en" sociáln"ch pro&
blém! ob*an! obce. Mo$nosti #e)en" jsou v tomto dokumentu chápány pouze
jako v(*et v)ech nejr!zn'j)"ch dosud znám(ch sociáln"ch aktivit s mo$nost"
uveden", zda tato aktivita se nalézá v obci, nebo mimo ni a kdo ji pro pot#eby
ob*an! zabezpe*uje. Ukazuje se, $e takovéto pojet" záv're*ného dokumentu
anal(zy je pouze popisné a neuvád" pot#ebné záv'ry pro konkrétn" rozhodo&
ván" o zam'#en" komunáln" sociáln" politiky, a to jak pro sou*asnost, tak i pro
dal)" obdob". Lze v)ak p#ipustit, $e m!$e slou$it jako úvodn" *ást analytického
materiálu, kter( následn' a podrobn'ji interpretuje zji)t'ná data, údaje a in&
formace. Navrhovan( dotazn"k lze dokonce pou$"t pouze v p#"loze základn"ho
dokumentu s t"m, $e v úvodu anal(zy budou na základ' v n'm obsa$en(ch
údaj! slovn' popsány základn" geografické, demografické, sociáln" a ekono&
mické ukazatele charakterizuj"c" obec a jej" spádové okol".

V prvn" *ásti navrhovaného dotazn"ku, obsahuj"c" sociáln'&demografické
údaje, je nejprve uveden název obce s jej"m *"seln(m ozna*en"m a p#"padn'
jméno *ásti obce. Nejde&li o obec pov'#enou, doporu*uje se zapsat název té,
která tuto úlohu pln", v*etn' p#"slu)ného okresn"ho ú#adu, pop#. názvu regionu.
V dal)"m odd"lu jsou základn" demografické údaje & po*et obyvatel a jejich v'&
ková struktura (p#edproduktivn", produktivn", postproduktivn" v'k), celkov(
po*et rodin a jejich *len'n" podle po*tu nezaopat#en(ch d't" v*etn' po*tu neúpl&
n(ch rodin s d'tmi, údaje o po*tu uzav#en(ch s%atk! a rozvod! za posledn" rok
a o po*tu úmrt" za stejné obdob". S ohledem na problematiku pé*e o nejstar)"
generaci je vhodné, aby v této *ásti byly podrobn'j)" údaje o v'kové struktu#e
obyvatel star)"ch 65 let, p#i*em$ za dosta*uj"c" se pova$uje *len'n" po p'ti le&
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tech. V této souvislosti je dobré m"t p#ehled i o po*tu domácnost" jednotlivc!,
kte#" jsou star)" 65 let a $ij" osam'le.

S ohledem na v't)" *i men)" problémovost u dal)"ch sociáln"ch skupin lze do&
poru*it, aby byly podchyceny i n'které demografické údaje o t'chto skupinách.
Jde nap#. o dosp"vaj"c" mláde$, o nezam'stnané mladistvé a absolventy )kol,
0 osoby a rodiny, které jsou p#"jemci dávek sociáln" pé*e vázan(ch na sociáln"
pot#ebnost, pop#. ti, kte#" jsou zcela závisl" na sociáln"ch dávkách. Pat#" sem
1 $adatelé o byt apod. Pozornost by m*la b(t v'nována národnostn"mu slo$en",
a to p#edev)"m v lokalitách, kde docház" k v't)"mu soust#ed'n" ob*an! jin(ch
národnost" i jin(ch kulturn"ch zvyklost".

Kone*n' posledn" odd"l prvn" *ásti dotazn"ku obsahuje údaje charakterizu&
j"c" sociáln'&ekonomickou situaci v obci. Zde lze uvést typ os"dlen" obce, jej"
ekonomick( charakter, po*et pracovn"ch p#"le$itost", p#ibli$n( po*et ob*an!
doj"$d'j"c"ch za prac" a jejich pod"l z práceschopného obyvatelstva, po*et ne&
zam'stnan(ch, pop#. dal)" v(znamné údaje charakterizuj"c" sociáln" problémy
obce.

Druhá *ást navrhovaného dotazn"ku obsahuje podrobn( v(*et jednotliv(ch
sociáln"ch aktivit, které jsou v obci, pop#. mimo obec, k dispozici ob*an!m pot#e&
buj"c"m pomoc. Tyto aktivity pat#" jednak do skupiny budouc"ch slu$eb sociáln"
intervence, jednak do skupiny stávaj"c"ch i budouc"ch slu$eb sociáln" pé*e. Jsou
roz*len'ny do základn"ch skupin, a to na:

• sociáln" poradenstv" (v n'm základn" sociáln" poradenstv" a odborné sociáln"
poradenstv");
• pomoc p#i zabezpe*en" základn"ch $ivotn"ch pot#eb;
• pomoc souvisej"c" se závislost" ob*ana zp!sobenou t'$k(m zdravotn"m po&
sti$en"m;
• pomoc souvisej"c" s problematikou bydlen" a pot#ebou pé*e (denn" pobyty,
t(denn" pobyty, p#echodné pobyty, trvalé pobyty, chrán'né bydlen" a azylová
pé*e);
• pomoc p#i zabezpe*en" sociáln" komunikace;
• institucionáln" zabezpe*en" vyu$it" volného *asu d't";
• institucionáln" zabezpe*en" sociáln"ho sou$it" dosp'l(ch ob*an!.

Navrhovaná podoba dokumentu sociáln! anal)za byla v dob' jej"ho vzniku
nepopirateln' prvn"m krokem k ovlivn'n" p#"stupu zastupitelstev obc" k reál&
n(m úvahám o pot#ebách sociáln" politiky obecn' i o pot#eb' zajistit sociáln"
slu$by pro ob*any konkrétn'. +as v)ak ji$ pokro*il, a proto stávaj"c" i budouc"
praxi lze doporu*it pon'kud pozm'n'nou skladbu dokumentu naz(vaného so*
ciáln%*demografická anal)za obce (m'sta, regionu). Je z#ejmé, $e zpracován"
jednotliv(ch anal(z se bude v obsahu i rozsahu li)it, ale pro budouc" zpraco&
vatele t'chto záva$n(ch dokument! m!$e námi navrhovaná skladba anal(zy
poslou$it jako vzor.
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16.6 Syntetizace poznatk* a jejich prezentace
V úvodu dokumentu (záv're*né zprávy) se uvád'j" c"le a d!vody jeho zpra&
cován", komu je ur*en, kdo se na jeho zpracován" pod"lel, jak se postupovalo
p#i jeho zpracován" a komu je mo$no za spolupráci p#i jeho tvorb' pod'kovat.

Dokument by m'l m"t *ty#i *ásti:
1. v(chodiska,
2. popis sou*asného stavu,
3. anal(za zji)t'n(ch údaj!,
4. záv'ry a doporu*en".

V$chodiska
Prvn" *ást dokumentu má obsahovat obecná v&chodiska sociáln'$demo$
graf!cké anal&zy. Tuto *ást je mo$no rozd'lit na n'kolik podkapitol:

a) Historick( v(voj územ" (kraje, obce). Pro zpracován" této *ásti se doporu*uje
z"skat m"stn"ho kroniká#e. Sou*asná situace by m'la b(t zm"n'na pouze
v t'ch oblastech, které nejsou p#edm'tem anal(zy.

b) Charakteristiky dal)"ch sou*ást" spole*enského a ekonomického $ivota, a to
v$dy s ohledem na zam'#en" v(roby, která je v oblasti prioritn". M!$e j"t
o charakteristiku zem'd'lstv" a zem'd'lské v(roby, o dopravu a spoje, o pr!&
mysl a podnikan".

c) Charakteristika sou*asné demografické situace kraje *i obce, pop#. jej"ho
nejbli$)"ho okol" (spádov(ch obc") a p#edpokládané trendy ve v(voji obyva&
telstva. P#i tom je vhodné pou$"t i v(hled demografického v(voje, kter( lze
zpracovat s horizontem do roku 2010, pop#. do roku 2020.

d) Úvahy o dostate*nosti nebo nedostate*nosti pot#ebn(ch slu$eb pro ob*any,
a to jak s ohledem na jejich v'kovou strukturu a na p#ib(vaj"c" po*et ob&
*an! v postproduktivn"m v'ku, tak i s ohledem na rostouc" pod"l n'kter(ch
dal)"ch sociáln"ch skupin na celkovém po*tu obyvatel v obci nebo spádovém
územ". Je z#ejmé, $e v #ad' sociáln"ch skupin se nepoda#" z"skat p#esné údaje
o jejich po*tu. V takov(chto p#"padech je na zpracovatel"ch dokumentu, aby
provedli odborn( odhad po*tu, a to na základ' celostátn"ch údaj! (pokud
jsou k dispozici).

Popis sou+asného stavu
Druhá *ást dokumentu by m'la popsat a zhodnotit sou*asn( rozsah a za&
m'#en " sociáln!ch aktivit v kraji *i v obci a jejich spádovém územ". Zde se
doporu*uje vyu$"t údaj! z inventarizace v)ech aktivit, které byly v pr!b'hu
p#"pravn é fáze shromá$d'ny. Ji$ v této etap' je nezbytné rozd'lit tyto aktivity
na slu$by sociáln" pé*e, tj. slu$by zaji).uj"c" pomoc sm'#uj"c" k zabezpe*en"
základn"ch $ivotn"ch pot#eb *lov'ka, a na slu$by sociáln" intervence, poskyto&
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vané osobám, které se p#echodn' ocitly v mimo#ádn' obt"$n(ch $ivotn"ch anebo
sociáln"ch pom'rech. Slu$by sociáln" intervence rovn'$ slou$" k ochran' spole*&
nosti p#ed vznikem a )"#en"m poruch sociáln"ch proces! a sociáln"ch institut!,
resp. negativn"ch jev!.

N'kte#" auto#i se domn"vaj", $e toto d'len" je p#ekonáno. Z#ejm' se m(l", proto$e sociáln"
intervenc" stát poskytuje to, co mus", a sociáln"mi slu$bami podporuje to, co m!$e, a v rozsahu,
v jakém to m!$e poskytnout. Stát mus" poskytnout slu$by intervence jako sociáln" slu$by prvn"
pomoci, na n'$ ka$d( ob*an má nezadatelné právo.

Je z#ejmé, $e se rozsah stávaj"c"ho zabezpe*en" pot#ebn(ch sociáln"ch aktivit,
a. ji$ jde o oblast sociáln"ch slu$eb, nebo oblast finan*n" *i v'cné pomoci, bude
zna*n' li)it, a to p#edev)"m s ohledem na velikost p#"slu)ného kraje *i obce,
m"stn" tradici, slo$en" obyvatel, ekonomickou situaci, zam'#en" pr!myslu *i
zem'd'lstv" apod. Proto je vhodné a praktické sepsat v't)inu t'chto aktivit
do seznamu, a v p#"pad', $e takováto aktivita v kraji nebo obci chyb", hledat
v nejbli$)"m i ve vzdálen'j)"m okol", zda nen" zaji).ována jin(m krajem, jinou
obc", nebo jin(m nestátn"m subjektem. Praxe ukazuje, $e mo$nosti pomoci, a to
práv' v oblasti poskytovan(ch slu$eb sociáln" intervence, se neustále roz)i#uj".
Proto je vhodné, aby anal(za byla dokumentem otev#en(m, kter( lze práv'
dopl%ovat o nové typy sociáln"ch slu$eb, a to jak slu$eb sociáln" pé*e, tak
slu$eb sociáln" intervence.

Na základ' popisu rozsahu a zam'#en" stávaj"c"ch sociáln"ch aktivit v rámci
obce a jej"ho spádového územ" (pokud existuje) lze ji$ v této fázi usuzovat, zda
v)echny pot#ebné sociáln" aktivity s ohledem na demografickou charakteris&
tiku, pop#. na trendy v(voje demografick(ch ukazatel! jsou p#"mo v územn"
jednotce anebo v jej"m bl"zkém okol". Takováto úvaha a takovéto posouzen" je
zcela nam"st', proto$e praktické znalosti zpracovatel! anal(zy i dal)"ch odbor&
n"k!, kte#" se na shroma$-ován" pot#ebn(ch dat a údaj! pod"leli, k vysloven"
takovéhoto úsudku oprav%uj".

Anal$za zji"t&n$ch údaj#
T#et" *ást dokumentu má obsahovat anal&zu zji(t'n&ch údaj* v rámci
územn" jednotky a jej"ho spádového územ", v*etn' jejich porovnán" s obdob&
n(mi údaji v rámci +eské republiky a n'kter(ch evropsk(ch zem". Jde o in&
terpretaci v)ech informac", o jejich vzájemné porovnán" a hledán" souvislost"
a odpov'd" na *ty#i základn" otázky:

a) Pro* je situace v lokalit' taková, pop#. pro* jsou údaje takové, jaké byly
zji)t'ny?

b) Co zji)t'n( stav znamená?
c) Pro* se objevuj" v jednotliv(ch úsec"ch odli)nosti od obdobn(ch údaj! v ji&

n(ch obc"ch, m'stech, regionech apod.?
d) Které údaje spolu souvisej" a jaké jsou d!vody vzájemn(ch vazeb mezi nimi?
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K tomu je nezbytné m"t p#edev)"m pot#ebné údaje pro uvedená srovnán".
V rámci +eské republiky jsou to obecné statistické údaje, pop#. celostátn" údaje
zpracovávané z p#"slu)n(ch v(kaz! MPSV +R. Údaje o srovnateln(ch datech
z n'kter(ch evropsk(ch zem" jsou k dispozici v ro*enkách EU, Evropského spo&
le*enstv" nebo organizace OECD (Organization for Economic Cooperation and
Development). V't)inou v)ak jde o údaje za jiné *asové obdob", ne$ je aktuáln"
obdob" pro zpracovatele anal(zy.

V úvodu komparace se doporu*uje v'novat pozornost obecnému porovnán"
zam'#en" sociáln"ch aktivit v ur*ité oblasti s v(vojov(mi trendy v evropsk(ch
zem"ch. Tyto trendy lze zjistit z ur*it(ch spole*n(ch charakteristik tendenc",
které se v evropsk(ch zem"ch projevuj", a to p#edev)"m v rozvoji sociáln"ch
slu$eb. Nap#"klad v oblasti slu$eb sociáln" pé*e (podle na)eho *len'n") docház"
v evropsk(ch zem"ch k deinstitucionalizaci této pé*e a k preferenci terénn"
pé*e v domácnostech klient!. Hledá se optimáln" proporce mezi ekonomickou
únosnost", technologick(m #e)en"m a humánn" a sociáln" efektivnost". Tato
snaha vede k vytvá#en" relativn' mal(ch za#"zen". Hledaj" se takové formy pé*e,
které umo$%uj" propojit r!zné úrovn' a druhy pé*e a m'nit jejich proporce,
p#i*em$ ekonomická kalkulace nen" bezv(znamná &je snaha nalézt nejlevn'j)"
a zárove% optimami zp!sob zabezpe*en" pot#eby klienta.

Stále v"ce se prosazuje i v této oblasti vyu$it" prvk! trhu, tedy jiného zp!&
sobu financován" sociáln"ch slu$eb, v tomto p#"pad' slu$eb sociáln" pé*e, tak,
$e se nedotuj" l!$ka a slu$by, ale tyto slu$by má ob*an mo$nost si podle své po&
t#eby a podle v(b'ru zakoupit za tr$n" cenu s vyu$it"m finan*n"ch prost#edk!
(p#"sp'vku), které obdr$".

I v sou*asnosti je ji$ zcela z#ejmé, $e v)eobecn' roste v(znam sociáln"ho po&
radenstv" a koordinace pot#ebné pomoci *i pé*e. V tomto sm'ru se ji$ projevuje
po$adavek na poskytován" slu$eb sociáln" intervence, kam podle budouc"ho
d'len" sociáln" pomoci a jej"ch jednotliv(ch sou*ást" sociáln" poradenstv" pat#".
Za*"ná se hovo#it o úloze tzv. care mana$era, z#izuj" se ob*anské poradny a dal)"
obdobné instituce, konstituované nestátn"mi subjekty za ú*elem poskytován"
obecn(ch i odborn(ch informac".

V oblasti budouc"ch sociáln"ch slu$eb roste v obdobn(ch oblastech v evrop&
sk(ch zem"ch v(znam malokapacitn"ch za#"zen". Tato za#"zen" poskytuj" slu$by
klient!m, kte#" se nacházej" ve zcela odli)n(ch konfigurac"ch problém!, jaké
zp!sobuje nap#. závislost na alkoholu a drogách, p#"slu)nost k ur*it(m sektám
*i seskupen"m, provozován" prostituce nebo v(chovné problémy u d't" a mlá&
de$e.

Obecn(m trendem je odstát%ován" sociáln"ch slu$eb, jak slu$eb sociáln"
pé*e, tak slu$eb sociáln" intervence, co$ vede ke zvy)ován" role p#"slu)n(ch
nestátn"ch subjekt! p!sob"c"ch v této oblasti. Práv' p#i poskytován" slu$eb
sociáln" intervence je to nejmarkantn'j)", proto$e nestátn" subjekty mohou
volit mnohem pru$n'j)" provozn" principy a klienti k nim maj" v't)inou v't)"
d!v'ru ne$ k instituc"m státn"m *i obecn"m.
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Po anal(ze trend! evropsk(ch zem" v sociáln" oblasti je vhodné porovnat
vybavenost územn"ho celku (pop#. i jej"ho spádového územ") sociáln"mi slu$&
bami s pr!m'rn(mi údaji za vy))" územn" celek a za +eskou republiku. Tyto
pr!m'rné údaje je t#eba sledovat a zaj"mat se o doporu*ené normativy vyba&
venosti obc" slu$bami sociáln" pé*e i slu$bami sociáln" intervence, které jsou
(slu$by sociáln" pé*e), pop#. budou (slu$by sociáln" intervence) pro tyto ú*ely
zpracovány. Z praktického hlediska lze tuto *ást anal(zy rozd'lit na porovnán"
vybavenosti ur*ité obce slu$bami sociáln" pé*e a na porovnán" vybavenosti
slu$bami sociáln" intervence.

V p#"pad' porovnán" údaj! o vybavenosti slu$bami sociáln" pé*e budou k dis&
pozici data o stávaj"c"ch za#"zen"ch poskytuj"c"ch tyto slu$by, o jejich kapacitách
i personáln"m zaji)t'n", o neuspokojen(ch $adatel"ch o tyto slu$by na stran'
jedné a o neobsazen(ch m"stech v za#"zen"ch na stran' druhé. Z"skáme demo&
grafické údaje o stávaj"c" situaci a v(voji v jednotliv(ch v'kov(ch skupinách,
kter(m jsou p#edev)"m slu$by sociáln" pé*e na územ" obce *i v jej"m bl"zkém
okol" ur*eny. Budou k dispozici i v(vojové trendy v demografick(ch ukazate&
lech na obdob" 10&20 let. To v)e lze porovnat se situac" v +eské republice na
p#"slu)ném úseku zabezpe*uj"c"m ur*it( typ slu$by sociáln" pé*e. Srovnán" jed&
notliv(ch údaj! a ukazatel! je vhodné upravit do p#ehledn(ch tabulek, z nich$
je na prvn" pohled patrné, jaká je skute*nost ve vybaven" ur*it(m typem slu$by
sociáln" pé*e v územn"m celku, i jak vypadá vybavenost v rámci vy))"ho územ&
n"ho celku a +eské republiky. V textové *ásti pak bude úvaha o dostate*nosti,
nebo nedostate*nosti ur*itého typu slu$by.

Záv&ry a doporu+ení
Posledn" *ást" dokumentu jsou záv'ry a doporu*en" pro dal)" rozvoj sociál&
n"ch aktivit územn"ho celku, a to i s ohledem na p#edpokládan( v(voj budouc"ch
pot#eb. Z p#edchoz"ch jednotliv(ch *ást" anal(zy, p#edev)"m pak z *ásti porov&
návaj"c" stávaj"c" situaci v územn"m celku a jeho spádovém územ" s aktuáln"mi
údaji o *etnosti poskytovan(ch slu$eb v rámci +eské republiky, vyplyne #ada
záv'r! a doporu*en", které by m'ly b(t uvedeny v záv're*né *ásti dokumentu.
Zále$" na zpracovatel"ch anal(zy, jaké priority v p#"pad' pot#eby rozvoje slu$eb
sociáln" pé*e a slu$eb sociáln" intervence zvol".

Záv'ry je p#edev)"m nutno zpracovávat z pohledu v(znamnosti územn"ho
celku, jeho postaven", velikosti, ekonomického zázem" apod. Je nutno vz"t
v úvahu, zda jde o územn" celek samosprávn(, nebo o tzv. pov'#en( územn" ce&
lek, tj. územn" celek spádov(, na kter( jsou navázány dal)" malé samosprávné
celky. P#itom je vhodné posoudit, *"m m!$e b(t územn" celek v sociáln" oblasti
p#ita$liv( pro své ob*any a co je pro takovouto p#ita$livost pot#eba ud'lat.

P#edev)"m je nezbytné v záv'rech stanovit priority pot#eb a jejich po#ad".
Z jejich formulace pak lze odvodit, *eho chce obec dosáhnout, jaké jsou jej" c"le
v jednotliv(ch oblastech praktické sociáln" politiky a jaké budou cesty k jejich
dosa$en".
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V souvislosti s postupn(m p#evodem poskytován" sociáln"ch slu$eb do p!&
sobnosti samosprávn(ch územn"ch celk! je nezbytné po*"tat s p#"pravou ur*i&
t(ch objekt!, které budou pro zaji)t'n" jednotliv(ch typ! slu$eb pot#ebné. Na
základ' anal(zy a porovnán" v)ech údaj!, s p#ihlédnut"m k prognózám v(voje
obyvatelstva bude nezbytné v záv'rech doporu*it i p#"padné zabezpe*en" inves&
ti*n" *innosti tak, aby na p#edpokládan( nár!st pot#eby pomoci ur*ité sociáln"
skupin' bylo mo$no v pot#ebném rozsahu i p#edstihu reagovat.

V záv'rech by bylo vhodné zab(vat se i problematikou dopravn" obslu$nosti.
Praxe ukazuje na opodstatn'nost komplexn"ho #e)en" dopravn" obslu$nosti jed&
notliv(ch skupin obyvatel, nap#. skupiny t'$ce zdravotn' posti$en(ch ob*an!,
a to jin(mi zp!soby, ne$ je tomu dnes.

S ohledem na stávaj"c" praxi, která v"ce *i mén' preferuje slu$by sociáln"
pé*e p#ed slu$bami sociáln" intervence, bude nezbytné v záv'rech anal(zy
v'novat zv()enou pozornost práv' t'mto slu$bám a p#itom pln' zu$itkovat
poznatky z"skané z vlastn"ho )et#en", doporu*ovaného v *ásti této studie popi&
suj"c" shroma$-ován" dat a údaj! pro anal(zu.

Záv'ry anal(zy by m'ly obsahovat i pravidla pro komunikaci orgán! samo&
správn(ch územn"ch celk! s nestátn"mi subjekty, které na územ" obce poskytuj"
pot#ebné sociáln" slu$by. Je nezbytné, aby v rámci spolupráce mezi jednotli&
v(mi subjekty poskytuj"c"mi sociáln" slu$by byla identifikována tzv. b"lá m"sta,
tj. pot#ebné slu$by, které nikdo v daném územ" dosud neposkytuje.

Záv'ry dokumentu by rovn'$ m'ly obsahovat odpov'- na otázku, do jaké
m"ry sociáln" aktivity ovliv%uj" mo$nosti rozvoje územn"ho celku a jak( maj"
vliv na uspokojován" $ivotn"ch pot#eb ob*an!. Ned"lnou sou*ást" mus" b(t i od&
had náklad!. Záv'ry rovn'$ mohou obsahovat formulace úkol! formou pro&
jekt! s term"ny jejich realizace.
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Kapitola 17

Systémové projekty

Old"ich Matou#ek

17.1 Systémové projekty jako sou#ást
makropraxe v sociálni práci

V(znamné iniciativy v sociáln" oblasti jsou bu- op#eny o silnou vizi jednoho
*lov'ka *i malé skupiny lid" (pak jsou jejich nositeli obvykle nestátn" organi&
zace), nebo vznikaj" z rozhodnut" státn"ch správy *i samosprávn(ch orgán!.
Tytyo orgány mohou reagovat na pot#ebu poci.ovanou velkou *ást" ob*an!,
kterou nap#. indikuj" pr!zkumy ve#ejného m"n'n", nebo p#"slu)n( orgán státn"
správy, resp. územn" samosprávy m!$e sociáln" problémy zji).ovat sám, navr&
hovat a realizovat opat#en", která je #e)", nebo se dokonce m!$e pokou)et p#ed&
cházet vzniku ur*it(ch problém!, jejich$ záva$nost ve#ejnost je)t' nevn"má.

Tato kapitola se bude zab(vat sociáln"mi projekty, jejich$ rozsah p#esahuje
individuáln" a skupinovou úrove%. T"m nen" #e*eno, $e projekt, kter( reagoval
na problém v malém m'#"tku, se nem!$e stát zárodkem projektu )ir)"ho, jeho$
p!sobnost je regionáln", státn" *i mezinárodn". Pro projekty s )irok(m záb'rem
pou$"váme ozna*en" systémové projekty.

Systémové projekty jsou sou*ást" tzv. makropraxe v sociáln" práci. Do makro&
praxe jsou po*"tány komplexn'j)" úrovn' oborové praxe, p#esahuj"c" práci in&
dividuáln" a skupinovou. Jsou to obvykle:

#"zen" organizac";
kontaktn" a koordina*n" práce s organizacemi;
projekty t(kaj"c" se velk(ch m"stn"ch spole*enstv";
navrhován", #"zen" a hodnocen" systému sociáln"ch slu$eb;
iniciativy ovliv%uj"c" m"stn", regionáln" a státn" sociáln" politiku.
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17.2 Systémová stránka individuálních
a skupinov)ch problém*

Ka$d( p#"pad, se kter(m se sociáln" pracovn"k setkává, má jak stránku osobn",
tak stránku skupinovou, komunitn" i stránku systémovou. Názornou ilustrac"
jsou následuj"c" p#"klady.

Sedmnáctilet$ Ji!í se t!emi kamarády ukradl n&kolik lahví alkoholu v supermarketu.
Prodava+ku, která se pokusila ho zadr(et, p!i tom povalil na zem. Sociální pracovník
stojící p!ed úkolem navrhnout nejlep"í druh reakce na Ji!ího +in, zjistí, (e Ji!í trpí od
d&tství syndromem hyperaktivity, kter$ pro n&j byl velk$m hendikepem v základní
"kole i v u+ení; krom& toho má od puberty sklon ke zkratkovit$m, agresivním reakcím.
V rodin& byly dlouhodobé problémy % otec nadm&rn& pil, odst&hoval se pry+, kdy(
Ji!ímu bylo 12 let, matka pak st!ídala partnery, ale Ji!í se (ádn$m z nich nenavázal
u("í vztah. Krom& t&chto problém# ni("í úrovn& existují v Ji!ího p!ípad& i problémy
nadindividuální: parta, s ní( se Ji!í kriminálního +inu dopustil, vznikla v diagnostickém
ústavu, do kterého byl p!ed rokem poslán proto, (e nechodil do u+ili"t&.

Jana vyr#stala od narození v d&tsk$ch domovech. Matka ji porodila jako svobodná,
otcova toto(nost byla ú!edn& neznámá. V devatenácti letech Jana d&tsk$ domov
opustila; bydlela v ubytovn&, kde se seznámila s n&kolika mlad$mi (enami, které
se (ivily jako tane+nice a striptérky. Jana a dv& dal"í z t&chto (en se rozhodly
pracovat jako tane+nice v no+ním podniku v zahrani+í, kde byly okam(it& po p!íjezdu
p!inuceny k prostituci a za+aly brát drogy. Po návratu do vlasti se Jana dostala do
lé+ebného za!ízení. V d&tství byla citov& deprivovaná nep!ítomností rodi+# a ústavní
v$chovou. K rizikovému zp#sobu (ivota ji strhla kamarádka, která pro ni byla po
opu"t&ní ústavu jedinou blízkou osobou. Na makroúrovni byl p!edev"ím problém
v tom, (e nebyla zvolena forma náhradní rodinné pé+e, která by se co nejvíce blí(ila
rodin&, a druhotn& v tom, (e p!i p!echodu z ústavního prost!edí do b&(ného (ivota
Jana nem&la p!im&!enou oporu ve form& „domu na p#l cesty" nebo podobného
za!ízení a dostala se do vlivu skupiny dívek, které ji p!emluvily k rizikové práci
v cizin&.

17.3 Postoj pracovníka k systému
Sociáln" pracovn"k je v na)ich podm"nkách tém'# v$dy závisl( bu- na státu,
nebo na nestátn"m právn"m subjektu, kter( jeho *innost financuje. Státn" or&
ganizace poskytuj"c" sociáln" slu$by jsou sou*ást" státn" správy a prost#edky
*erpaj" z rozpo*tu p#"slu)ného ministerstva. V't)ina tuzemsk(ch nestátn"ch
organizac" také *erpá prost#edky z p#"slu)n(ch resortn"ch rozpo*t!, prip. z roz&
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po*tu obc". Organizace *erpaj"c" prost#edky ze zdroj! nezávisl(ch na státn"
správ' a samospráv' (z nadac", z mezinárodn"ch program!) jsou závislé na
grantové politice donátor!.

P#es tuto závislost by profesionál m'l um't kriticky hodnotit systémov(
kontext vlastn" práce, po*"naje politikou nadnárodn"ch organizac", p#es poli&
tiku státn"ch orgán! a$ k politice orgán! s regionáln" *i m"stn" p!sobnost".
Kritické hodnocen" vlastn" organizace z hlediska zájm! zam'stnanc! ned'lá
zam'stnanc!m problémy, ale kritické hodnocen" vlastn" organizace jako sy&
stému reaguj"c"ho na pot#eby klient! je n'co jiného & takové zhodnocen" vy$a&
duje zcela jinou „optiku", ne$ jakou je optika zam'stnance.

V(sledkem kritického hodnocen" systém! nad#azen(ch jednotlivé sociáln"
slu$b' (prip. jednotlivé organizaci) mohou b(t následuj"c" záv'ry:

• Systém pot#ebu klienta vn"má jako oprávn'nou a reaguje na ni nejlep)"m
mo$n(m zp!sobem.
• Systém pot#ebu klienta vn"má jako oprávn'nou, ale reaguje na ni zp!sobem
pro klienta nep#"zniv(m.
• Systém pot#ebu klienta nevn"má jako oprávn'nou, a proto na ni nereaguje.
Prvn" typ hodnocen" nebude v na)ich podm"nkách *ast( z d!vod!, které jsou na&
snad': Jak zákony, resp. jiné normy, tak organizace poskytuj"c" sociáln" slu$by
p#e$"vaj" z *as! státn"ho socialismu, jeho$ sociáln" doktr"na n'které problémy
necht'la znát v!bec a jiné #e)ila tradi*n"mi zp!soby, ani$ se zab(vala d!sledky
pro jednotlivé klienty. Vytvá#en" velk(ch, soukrom" nerespektuj"c"ch kolektiv!
v ústavn"ch za#"zen"ch, vytla*ován" jakkoli hendikepovan(ch lid" mimo okruh
„normáln" spole*nosti", neúcta ke klient!m, kte#" nebyli pova$ováni za plno&
hodnotné lidské bytosti, necitlivost k jejich individuáln"m pot#ebám & to byly
principy, je$ sice nikdo nemohl ve#ejn' hájit, ale které ve skute*nosti pronikaly
soustavou sociáln"ch slu$eb. Organizaci sociáln"ch slu$eb, zp!sob práce v nich
i p#"stup ke klient!m nebylo mo$né zm'nit z roku na rok. Pot#eba systémov(ch
zm'n je proto dnes u nás vysoká.

P#i popisu interakce mezi profesionály a institu*n"mi systémy, v nich$ pro&
fesionálové p!sob", je mo$né role aktér! jednodu)e d'lit na ty, kte#" slu$by
poskytuj", a na ty, kte#" vzná)ej" po$adavky. Nap#"klad Kabele (1993) v tomto
duchu odli)uje „stranu #e)itel! problému" a „stranu nárokovatel!":

Nejpo*etn'j)" skupinu strany nárokovatel! tvo#" zpravidla jednotlivci vystaven" obt"$"m, které
za dan(ch okolnost" nemohou zvládat na o*ekávané úrovni (tj. prvotn" #e)itelé). Stranu #e)i&
tel! p#edstavuj" obvykle instituce legitimované politickou pot#ebou nadindividuáln"ch #e)en"
problém! (slu$ebnost"), které se ov)em také p#irozen' zaj"maj" o svou vlastn" prosperitu.
„Nelegitimn"" zájmy instituc" a .nekone*né mno$stv"" nárok! zpohodln'n(ch nárokovatel!,
p#ená)ej"c"ch na instituce odpov'dnost, stav" ob' strany do protich!dné pozice. (Kabele, 1993)

Takové d'len" rol" má v(znam zejména v koncep*n" diskusi o principech so&
ciáln" politiky. Pro popis situace sociáln"ho pracovn"ka se hod" málo, nebo.
sociáln" pracovn"k m!$e b(t sou*asn' #e)itelem problému & v p#"padech, ve
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kter(ch má k #e)en" vytvo#eny podm"nky a má pot#ebné kompetence & i ná&
rokovatelem & v p#"padech, kdy nará&! na legislativn", organiza*n" nebo jiné
bariéry p#i pokusech efektivn' #e)it problém jednotlivce nebo skupiny.

Knopf (in Zastrow, 1995) se pokusil o odst"n'nou typologii postoj* profe$
sionál* p!sob"c"ch v pomáhaj"c"ch profes"ch k byrokracii. Byrokraci" je u n'j
m"n'na jak instituce zam'stnávaj"c" profesionála, tak soustava dal)"ch insti&
tuc", s nimi$ profesionál p#icház" do styku.
• Zam'stnanec typu vále$n!ka systém neuznává, pokou)" se s n"m otev#en'
bojovat a skoro v$dy prohrává.
• Pomlouva$ a st%&ova$ jsou rovn'$ odp!rci systému, podrobuj" kritice *ásti
systému nebo jeho p#edstavitele; v't)inou p#e$"vaj" v ni$)"ch pozic"ch, jsou jim
p#id'lovány mén' v(znamné úkoly a jejich v(kon je ost#e sledován.
• Tane$n!k investuje do práce nezbytné minimum, pokud to lze, ignoruje pra&
vidla a standardn" postupy.
• Obraná" je ustra)en(, nesná)" konflikty, p#izp!sobuje se nárok!m.
• Stroj je rozen( byrokrat, dr$" se pravidel doslova a d'lá mu dob#e moc,
kterou t"m z"skává nad ostatn"mi; *asto b(vá jmenován do vedouc"ch funkc".
• Poprav$! má mnoho nápad!, a pokud to jeho pozice umo$%uje, d'lá *asté
zm'ny a kv!li nim ru)" programy i m'n" personál.
Kdy$ tuto typologii zobecn"me, uvid"me, $e upozor%uje na dva druhy nebezpe*",
která profesionálovi hroz" p#i st#etu s byrokratick(m systémem. Prvn"m je
rychlá rezignace a neefektivn" uk#ivd'n( postoj, druh(m jsou nereálná o*eká&
ván" rozsáhl(ch zm'n vynucovan(ch bezhlavou ofenz"vou nebo nedomy)len(mi
pokusy. Zájemc!m autor citované typologie poskytuje soubor doporu*en", která
by m'li zachovávat p#i konfrontaci s byrokratick&mi aparáty. Vyb"rám
z nich ta, která by mohla b(t v(znamná p#i realizaci systémové zm'ny:

• Dob#e definovat pot#ebu vlastn" a pot#ebu klienta, sestavit soubor alter&
nativn"ch postup!, zvolit ten nejlep)", pokusit se o jeho realizaci a zhodnotit
v(sledek.
• Sna$it se o zm'nu v t'ch zále$itostech, kde je to nad'jné, na ostatn" rezig&
novat.
• Shromá$dit o byrokratickém aparátu dostatek informac" a znát jeho struk&
turu.
• K byrokrat!m se chovat jako ke klient!m, nebo. i oni jsou lidé se zvlá)tn"mi
pot#ebami a maj" emoce.
• Pokud je to mo$né, p'stovat neformáln" kontakty s byrokraci", vytvá#et si
k nim p#"le$itost.
• Pokud za*ala p#"má válka s byrokraci", nepokra*ovat v n", uzav#"t p#"m'#"
a vyjednávat.
• Naj"t spojence mezi kolegy, spole*n' s nimi hledat #e)en" a neupadat p#i
tom do neproduktivn"ho pomlouván" byrokrat!.
• Vyjasnit si pracovn" smlouvu a vlastn" o*ekáván" od práce.

312

17 SYSTÉMOVÉ PROJEKTY

• Starat se o vlastn" profesionáln" rozvoj (vzd'láván", v(cviky).
• Neo*ekávat od byrokracie uznán" hodnoty vlastn" práce.
• I ve vysok(ch pozic"ch si stále udr$ovat kontakt s klienty a d"ky tomu m"t
z prvn" ruky zprávy o pot#ebnosti i kvalit' poskytovan(ch slu$eb.

17.4 Akté!i systémové zm&ny
Okruh lid", kte#" se musej" anga$ovat v úsp')né systémové zm'n', je mnohem
)ir)" ne$ jednotlivec, prip. skupina osob, kte#" si jako prvn" problém uv'domili
a dali podn't ke zm'n'. Ú*astn"ky procesu zm'ny v sociáln"ch makrosystémech
je podle Nettingové, Kettnera a McMurtyho (1993) $ádouc" t#"dit podle jejich
o%ekávan é role v procesu zm'ny následovn':

• Jednotlivec nebo skupina iniciuj"c" proces zm'ny & tj. lidé, kte#" si problém
jako prvn" uv'domili a jsou p#"mo zainteresováni na zm'n'; k jej"mu proveden"
mohou m"t p#edpoklady, ale také nemusej".
• Osoba nebo osoby #"d"c" proces zm'ny & tj. *lov'k nebo lidé, kte#" koordinuj"
*innost jin(ch lid" a sleduj" #e)en" problému od prvn"ch formulac" a$ po c"lovou
metu.
• Skupina klient! & tj. lidé, u nich$ se o*ekává, $e ze systémové zm'ny budou
bezprost#edn' profitovat; u v't)"ch projekt! se dá o*ekávat mnohostrann( zisk,
mezi profituj"c"mi skupinami je pak $ádouc" stanovit priority a ozna*it skupinu,
která má m"t primárn" zisk.
• Podp!rné skupiny & tj. formáln" nebo neformáln" skupiny, které maj" také
zájem na tom, aby .problém byl #e)en a mohou k jeho #e)en" n'jak p#isp't.
• Skupina s pravomoc" nutnou k uskute*n'n" zm'ny & m!$e j"t o státn" ú#ed&
n"ky, volené zástupce nebo o lidi #"d"c" neziskovou nestátn" organizaci.
• Skupina realizuj"c" proces zm'ny & tj. skupina pln' zam'stnaná uskute*%o&
ván"m zm'ny, obvykle pat#"c" do n'jaké organizace.

Toto t#"d'n" by bylo $ádouc" je)t' zjemnit, pokud jde c"lové skupiny. Aby sku&
pina klient! mohla profitovat, je v n'kter(ch p#"padech t#eba systémovou zm'&
nou ovlivnit profesionály, prip. dobrovoln"ky, kte#" s touto skupinou pracuj".
Tito pracovn"ci jsou c"lovou skupinou vzd'lávac"ho programu nebo supervize,
kvalita jejich práce m!$e b(t prov'#ována podle standard! slu$eb apod. Jde
o skupinu participuj"c" na zm'n', kvalifika*n' profituj"c" a p#ená)ej"c" z"skané
dovednosti na skupinu klient!. Skupiny t'chto aktér! systémové zm'ny na&
jdeme u v()e citovan(ch autor! skryté v obecné kategorii c"lového systému.
Nettingová a kol. ve své práci odli)uj" c!lov& a ak%n! systém.

Cílov$ systém

C!lov& systém je systém, kter( má b(t zm'n'n, aby do)lo k o%ekávanému
v(sledku (nap#. zp!sob poskytován" ur*ité slu$by), nebo skupina, která má b&t
ovlivn'na.
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Spektrum mo$ností p!i volb& cílové skupiny si uká(eme na p!íkladu romsk$ch d&tí,
které se bez podpory neudr(í na standardní vzd&lávací dráze odpovídající jejich
nadání.
Projekt podpory romsk$ch d&tí na vzd&lávací draze by mohl zahrnovat následující
skupiny:

A d&ti p!ed vstupem do základní "koly (Z.);
B d&ti, které jsou ve zvlá"tní "kole (Zv.), ale vlastn& tam nepat!í;
C d&ti, které jsou na prvním stupni Z., nemají dostate+n$ sociální kapitál k dosa%

(ení nejvy""ího mo(ného vzd&lání;
D d&tí, které jsou na druhém stupni Z. a nemají dostate+n$ sociální kapitál k do%

sa(ení nejvy""ího mo(ného vzd&lání;
E d&ti, které opakují ro+níky v Z. (je to podmno(ina skupiny D);
F d&ti, které po ukon+ení Z. v 9. ro+níku nenastoupily do u+ení ani do dal"í "koly;
G d&ti v u+ili"tích, které mají p!edpoklady pro vy""í typ vzd&lání;
H d&ti na st!edních "kolách, které mají p!edpoklady pro vy""í typ vzd&lání.

Je z!ejmé, (e i p!i "irokém rozsahu systémového projektu nebude mo(né v"echny
v$"e vypo+ítané skupiny podpo!it najednou % bude nutné mezi nimi stanovit prio%
rity.

Ak+ní systém

Ak*n " systém zahrnuje v)echny p#edpokládané aktéry zm'ny (jeho jádrem
jsou ti, kdo #"d" proces #e)en" problému).

Ak+ní systém pro systémov# projekt podporující romské d&ti na vzd&lávací dráze na
principu tutorství (kdy jeden pomáhající dobrovolník vytvo!í pár s jedním klientem)
by mohl zahrnovat:

expertní skupinu, která zpracuje metodiku projektu;
expertní skupinu monitorující pr#b&h projektu formou ak+ního v$zkumu;
skupinu lektor#, která za"kolí pedagogy;
za"kolené pedagogy a organizátory praxí vy""ích odborn$ch "kol a univerzit;
studenty t&chto "kol, kte!í budou v projektu pracovat jako dobrovolníci;
zainteresované u+itele "kol, kam docházejí romské d&ti;
rodi+e romsk$ch d&tí;
romské d&ti % p!ímé ú+astníky projektu;
romské d&ti % kandidáty na ú+ast v projektu;
zástupce zainteresovan$ch romsk$ch organizací;
zástupce potenciálních donátor#;

pokra!ování
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pokra!ování

m média;
• zástupce zainteresovan$ch ministerstev a dal"ích orgán# státní správy, prip.
samosprávy.

I kdy( tento soubor aktér# vypadá jako ji( dostate+n& obsáhl$, je mo(né, (e v n&m
je"t& n&které +lánky chyb&jí. Nap!íklad diskuse v expertních skupinách uká(ou, (e
pro získání po+íta+ové gramotnosti je nutné, aby d&ti m&ly p!ístup k po+íta+#m.
Proto(e se nedá p!edpokládat, (e by po+íta+e koupily rodiny, je t!eba zvá(it, na
kterém míst& a za jak$ch podmínek budou d&ti mít k po+íta+#m p!ístup. Tato úvaha
m#(e vyústit v po(adavek zahrnutí dal"í skupiny student# +i jin$ch lidí, kte!í by nap!.
ve "kolách nebo v komunitních centrech umo(,ovali d&tem p!ístup k po+íta+#m
a "kolili je v p!íslu"n$ch dovednostech. Tutorsk$ princip (jeden na jednoho) se m#(e
ukázat jako nedostate+n$, kombinace s formou skupinové práce m#(e pro dosa(ení
stanoveného cíle b$t jeho nutn$m dopln&ním.

17.5 Definice problému,
jeho rozsahu a naléhavosti

Ka$d( *lov'k, nejen ten, kdo denn' naslouchá klient!m sociáln"ch slu$eb a ko&
leg!m zam'stnan(ch v t'chto slu$bách, ale i ten, kdo *te noviny nebo sleduje
televizi, je neustále zaplavován mno$stv"m informac" o „problémech". V tomto
kvantu je pro n'j nesnadné rozpoznat, jak jsou jednotlivé problémy vá$né, jak
jsou naléhavé a zejména na které úrovni jsou #e)itelné, pokud v!bec #e)itelné
jsou. Pro informacemi zahlceného sou*asn"ka jsou popisy problém! sp")e v)u&
dyp#"tomnou kulisou ne$ n'*"m, *"m by se trápil; vlivem jejich mno$stv" má
sklon vn"mat je jako )um. Nen" zvykl( o nich kriticky uva$ovat. +asto mu
p#ipadá nad jeho s"ly jakkoli mezi nimi rozli)ovat, zvlá)t' jde&li o problémy ji&
ného druhu, ne$li jsou starosti jeho soukromého mikrosveta nebo zcela bezpro&
st#edn" zále$itosti pracovn". Politické rozhodován" je mu vzdálené, i ovliv%ován"
vlastn" komunity nebo zp!sobu práce vlastn" organizaci je pro n'j podnikem
p#"li) náro*n(m. V na)" zemi, kde jsou lidé z dozn"vaj"c" totalitami minulosti
stále ovliv%ováni „nau*enou bezmocnost"", to plat" v"ce ne$ v zem"ch se siln'j&
)"mi demokratick(mi tradicemi, ale i tam je leckde poci.ována jako problém
n"zká anga$ovanost ob*an! ve v'cech ve#ejn(ch a systémov(ch.

Dal)"m ne)varem znemo$%uj"c"m kvalifikovan(, uvá$en( postup p#i #e)en"
systémov(ch problém! je tendence k p#ij"mán" rychl(ch rozhodnut", ani$ je
p#edt"m problém správn' ohrani*en, ani$ jsou dob#e zmapovány pot#ebné sou&
vislosti a p#edv"dány d!sledky p#ijat(ch opat#en". Pokud je problém osobami,
je$ maj" pravomoc rozhodovat, uznán za zral( k #e)en", p#istupuje se *asto
k jeho #e)en" bez dlouh(ch p#"prav, n'kdy jen na základ' dojm! a pocit!.
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V na)ich podm"nkách se v"ce „has" po$áry", ne$ aby se koncep*n' pracovalo.
Analytická fáze #e)en" problém! se pom"j" nebo se odbude, prip. jen nazna*".
Horizont osobn" zku)enosti a z n" odvozen(ch postoj!, z n'ho$ se p#i tom vy&
cház", nen" dostate*nou platformou pro posuzován" vá$n'j)"ch problém! jakkoli
velikého spole*enstv" lid". P#esto se s argumentac" op#enou o náhodnou osobn"
zku)enost lze u nás b'$n' setkat i p#i p#ij"mán" nejzáva$n'j)"ch politick(ch
rozhodnut", nap#. p#i parlamentn"ch debatách o návrhu nov(ch zákon!.

Prvn"m nutn(m krokem p#i definován" problému je ur%en! skupinové
p#!slu(nost i problému. Jin(mi slovy: Nejd#"ve je t#eba zvá$it, kdo problém
nastolil a potom je t#eba zab(vat se t"m, jak by tuté$ v'c posuzovaly jiné
skupiny, o kter(ch se dá p#edpokládat, $e se jich také t(ká. P#itom m!$e vyj"t
najevo, $e ne v)echny skupiny, jich$ se problém t(ká, ho definuj" stejn(m zp!so&
bem. Nav"c se m!$e ukázat, $e n'které problémem dot*ené skupiny ani nemaj"
reprezentaci, která by jej" hledisko formulovala a konfrontovala ho s pohledy
jin(mi. P#"kladem skupin, které nemaj" reprezentaci a nedoká$ou lobbovat ve
prosp'ch sv(ch zájm!, jsou rodiny s n"zk(mi p#"jmy, lidé $ij"c" bez domova, mla&
distv" opou)t'j"c" po dlouhém pobytu ústavn" za#"zen" a v'zni. N'kdy problém
identifikuje skupina, která k n'mu má geograficky i politicky daleko, kde$to
skupiny, jich$ se problém p#"mo t(ká, jej zat"m takto nepoci.uj". Lustruje to
následuj"c" p#"klad.

Romské d&ti v 'R za+ínají vzd&lávání velmi +asto ve zvlá"tních "kolách. To je
odd&luje od d&tí „bílé v&t"iny" a velmi to zu(uje mo(nosti pokra+ování ve vzd&lávací
dráze po ukon+ení základní "koly. Na tuto skute+nost jako na záva(n$ problém
poukazují mezinárodní i domácí organizace zab$vající se lidsk$mi právy. Vlivn$mi
domácími politiky to jako vá(n$ problém vnímáno není. Rómové sami nemají vlivnou
politickou reprezentaci. Ani (ádná z existujících romsk$ch organizací % s v$jimkou
jedné men"í nadace % tento problém nepoci1uje jako prioritní.
Názory rodi+# romsk$ch d&tí se pohybují od schvalování stávajícího stavu a( po
kritiku. Nebyly v"ak nikdy systematicky zkoumány a nevyústily v organizovanou
kampa,. U+itelé ze zvlá"tních "kol tvrdí ústy sv$ch p!edák#, (e jejich t!ídy jsou
men"í a umo(,ují intenzivn&j"í pedagogickou práci se (áky. Reprezentanti u+itel#
základních "kol se p!iklán&jí k názoru, (e b&(né "koly nejsou p!ipraveny zvládnout
p!íliv romsk$ch d&tí. Nesta+ily by pr$ vyhov&t zvlá"tním pot!ebám této populace
d&tí.

Dal)"m krokem by m'lo b(t z!skán! v'rohodn&ch údaj* dokumentuj"c"ch
rozsah a vá$nost problému. Oficiáln" statistiky u nás takové údaje v n'kter(ch
p#"padech poskytuj", v jin(ch nikoli. Nap#"klad ze $ádného zdroje nelze zjistit,
kolik Róm! v +R $ije. Odhaduje se, $e k romské národnosti se p#i posledn"m
s*"tán" lidu v roce 2001 p#ihlásila asi desetina u nás $ij"c"ch Róm!. Z tohoto
d!vodu je nesnadné zjistit, kolik romsk(ch d't" docház" do jak(ch druh! )kol.
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Nen"&li v silách iniciátor! systémové zm'ny uskute*nit pr!zkum na re&
prezentativn"m popula*n"m vzorku, m'li by se aspo% pokusit o empirickou
sondu, která by popsala typické podoby problému a kvalifikovan' se pokusila
odhadnout jeho rozsah a zejména dal)" v(voj. Jednou z mo$nost", jak sociáln"
problém popsat, je podat popis situace skupiny lid", která je v podstatn(ch ry&
sech srovnatelná s c"lovou skupinou, ale která dan(m problémem z n'jakého
jasn' ur*itelného d!vodu netrp". (Je mo$né nap#. srovnat osudy dvou skupin
stejn' nadan(ch romsk(ch d't" se stejn(m rodinn(m zázem"m, z nich$ jedna
nav)t'vuje základn" )kolu a druhá zvlá)tn" )kolu.)

Pr!#ezová data, zachycuj"c" stav problému v jednom okam$iku, nejsou skoro
nikdy dosta*uj"c" základnou pro definici problému a pro zvá$en" efektivn" stra&
tegie jeho #e)en". Dynamiku problému je mo$né popisovat i podle )et#en" star&
)"ch, proveden(ch jin(mi subjekty, samoz#ejm' s kritick(m p#ezkoumán"m po&
u$it(ch metod a z nich pravd'podobn' vypl(vaj"c"ch chyb. Data poskytuj"c"
p#edstavu o problému a jeho v(voji jsou nutná zejména pro posouzen" rozsahu
a naléhavosti problému. Bez takov(ch údaj! ani u nás v bl"zké budoucnosti
nebude mo$né zd!vod%ovat, $e problém je zral( k #e)en". Dá se toti$ p#edpo&
kládat, $e v)ichni, kdo budou nárokovat systémové zm'ny, budou podobn(mi
údaji disponovat, jako jimi dnes disponuj" dob#e organizované zájmové sku&
piny v západn"ch zem"ch. V'rohodná data jsou tam nutnou podm"nkou vstupu
problému do sout'$e o pozornost ve#ejnosti, médi" a politik!.

Sama fakta z"skaná v"ce nebo mén' systematick(m pr!zkumem v)ak ne&
sta*" na to, aby problém za*al b(t pova$ován za v(znamn( nebo aby se stal
v sout'$i s jin(mi problémy prioritou. Problém mus" jednak vstoupit do )iro&
kého pov'dom" ve#ejnosti (mj. mus" b(t opakovan' prezentován v masov(ch
sd'lovac"ch prost#edc"ch) a nav"c se k n'mu musej" za*"t vyjad#ovat osoby
vybavené neformáln" autoritou i osoby vybavené formáln" pravomoc" nutnou
k #e)en" aspo% n'kter(ch aspekt! problém!. Je t#eba po*"tat s t"m, $e vlivné
osoby nebudou m"t na problém stejn( názor.

Definice problému by kone*n' m'la zahrnovat i popis celkového c!le,
k n'mu$ plánovaná zm'na sm'#uje. Celkov( c"l by m'l b(t objektivizova&
teln(. Pokud by vyty*en(m c"lem projektu m'lo b(t nap#. zlep)en" kvality $ivota
klient!, bude t'$ké konstatovat, kdy bylo c"le dosa$eno. Bude&Ii v)ak kvalita
$ivota definována jako soubor jednozna*n' indikovateln(ch kritéri", prip. m'&
#iteln(ch c"l! ni$)" úrovn', pak bude mo$né #"ci, zda se vize systémové zm'ny
naplnila, nebo ne.

17.6 Kontexty plánované zm&ny
V()e ji$ bylo nazna*eno, $e historick& v&voj problému je v(znamn(m kon&
textem, jeho$ znalost je nutnou podm"nkou dobrého pochopen" povahy pro&
blému. Jinak by definice problému i z n" vycházej"c" strategická rozhodnut"
mohly b(t zbyte*n(m opakován"m postup!, je$ se u$ v minulosti ukázaly jako
slepá uli*ka.



VI MAKROMETODY

Odezvy na publikován! problému uká$", na jaké p#eká$ky bude reali&
zace problému nará$et. Je pravd'podobné, $e p#eká$ky, které budou #e)itelé
problému p#ekonávat v sou*asnosti, jsou jen nov(mi verzemi p#eká$ek, s ni&
mi$ se setkali jejich p#edch!dci, pokud problém identifikovali ji$ v minulosti
a pokusili se n'co s n"m d'lat.

Dal)"m kontextem, kter( by m'l b(t p#i p#"prav' systémového projektu zma&
pován, jsou institu%n! vazby a kompetence. Jako p#"klad uvád"m tabulku
sestavenou t(mem projektu PROM1NA (Svobodová a kol., 2002a). Projekt usi&
luje o zlep)en" situace d't" vyr!staj"c"ch v na)" republice bez podpory rodiny,
zat"m v't)inou v ústavn"ch za#"zen"ch. C"lem projektuje p#echod k neústavn"m
formám pé*e.

Systémov( projekt by m'l po*"tat s platnou národn! i mezinárodn! le$
gislativou. V návrhu systémové zm'ny je nutné na tyto právn" normy odkázat,
prip. kl"*ové pasá$e z nich citovat a komentovat. V #ad' p#"pad! lze pro zm'nu
nep#"znivé situace klienta, je$ b(vá spojena s tradi*n" prax" a s platnou legisla&
tivou, pou$"t jako argument! ustanoven" mezinárodn"ch právn"ch norem.

U nás *asto u$"van(m argumentem pro nutnost systémov(ch zm'n jsou
p#!klad y dobré praxe z jin&ch zem!. Jiné zem' v)ak maj" odli)né tradice,
jiné zdroje (ekonomické i neekonomické & nap#. procento lid" je ochotno anga&
$ovat se v sociáln"ch slu$bách jako dobrovoln"ci), jin( právn" systém, jiné zp!&
soby vzd'láván" personálu a kvalifika*n" p#edpoklady pro práci, v n'kter(ch
p#"padech existuj" i zna*né odli)nosti v klientele sociáln"ch slu$eb. Zejména
problémy etnick(ch men)in jsou m"stn' velmi specifické. Praxe vyzkou)ená
v jin(ch zem"ch proto nem!$e b(t ni*"m v"ce ne$ inspirac"; v'rné okop"rován"
systému slu$eb vzniklého v odli)n(ch podm"nkách se zda#it nem!$e.

Samoz#ejmost" by m'lo b(t shromá$d'n" informac" o problému z v'dec$
k&ch %lánk*, monografi! a p#ehledov&ch prac! t(kaj"c"ch se #e)eného
problému nebo problém! bezprost#edn' s n"m souvisej"c"ch. Tyto informace je
nutné kriticky zhodnotit, nap#. tak, $e expertn" skupina odpov'dná za meto&
diku #e)en" zformuluje vlastn" stanovisko reaguj"c" na aktuáln" odbornou dis&
kusi. Je toti$ pravd'podobné, $e p#i literárn" re)er)i budou nalezena rozd"lná
stanoviska odborn(ch autorit, s nimi$ je lépe vypo#ádat se p#ed zapo*et"m
projektu. V(stupem kritického hodnocen" odborné literatury by m'la b(t kon$
zistentn! teorie vysv'tluj"c" p#"*iny problému. Tato teorie pak bude vyu$ita
jako vod"tko p#i #e)en" problému.

V neposledn" #ad' je $ádouc" zmapovat ekonomické aspekty problému,
kter( má b(t systémov' #e)en. Poda#"&li se p#edkladatel!m projektu dokázat,
$e navrhovaná varianta je

• levn'j)" ne$ stávaj"c" systém, p#i*em$ kvalita p#edpokládané slu$by je vy))"
nebo stejná jako d#"ve, nebo
• stejn' nákladná jako stávaj"c" systém, ale kvalita slu$eb je v(razn' vy))";
pak nad'je na akceptaci navrhovaného #e)en" stoupá. Krom' zlep)en" situace
klient! je v$dy t#eba zva$ovat i efekt navrhované zm'ny pro cel( stát, resp.
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VI MAKROMETODY

pro jin( subjekt, kter( se na financován" systému pod"l". V ideáln"m p#"pad'
by navrhovaná zm'na m'la b(t jednak mén' nákladná ne$ dosavadn" systém,
jednak by pro klienta m'la vytvá#et podm"nky p#"zniv'j)", ne$ jaké má za stá&
vaj"c"ho stavu. P#esv'd*iv(m argumentem m!$e b(t také kalkulace náklad!,
které bude muset stát nebo n'jak( jin( subjekt vynalo$it, pokud se systémová
zm'na neuskute*n". Také sám proces zm'ny obvykle vy$aduje ur*ité náklady,
které by t(m #"d"c" zm'ny m'l znát p#edem a znát i zdroje, z nich$ budou
hrazeny.

Jako p#"klad ekonomické rozvahy zde op't poslou$" data z projektu PRO&
M1NA. N"$e citovaná pasá$ uvád" náklady na stávaj"c" systém náhradn" ro&
dinné pé*e, kter( má b(t projektem zm'n'n. Podtrhuje se zde rozd"l mezi
nákladnost" ústavn" pé*e a relativn' mal(mi náklady na pé*i p'stounskou,
která je pro klienta nesrovnateln' lep)".

Údaje o financování náhradní pé#e v (R (rok 2000)

• Celkové náklady na náhradní pé+i +inily více ne( 2,5 miliardy korun (0,04%
v$daj# státního rozpo+tu).
• M.MT 'R vynalo(ilo na ústavní v$chovu 1,8 miliardy korun (69,7 % celkov$ch
náklad# na ve"kerou náhradní pé+i organizovanou na území 'R).
• Pr#m&rné náklady (v"ech typ# pé+e M.MT 'R) na jedno dít&te a jeden rok
pobytu v ústavu +inily 249 207 K+ (zapo+ítán NIV, kapitálové v$daje a vlastní p!íjmy).
• MPSV 'R vynalo(ilo na dávky p&stounské pé+e 0,34 miliardy korun (13% cel%
kov$ch náklad# na ve"kerou náhradní pé+i organizovanou na území 'R).
• Pr#m&rné náklady na jedno dít& v p&stounské pé+i a rok +inily 56 500 K+.
• MZ 'R a dal"í slo(ky státní správy vynalo(ily na kojenecké ústavy 0,45 miliardy
korun (17,4% celkov$ch náklad# na ve"kerou náhradní pé+i organizovanou na
území 'R).
• Pr(m&rné náklady na pobyt dít&te v kojeneckém ústavu a rok +inily 247 917 K+.
• 'ástka poskytovaná p&stounsk$m rodinám zahrnuje p!ísp&vek na pot!eby dí%
t&te a odm&nu p&stouna. Dal"í p!ísp&vky jsou jednorázové (p!ijetí dít&te, nákup
vozidla). Podle údaj# podp#rn$ch organizací je z!ejmé, (e dotace je spí"e nízká.
Zvlá"t& rodiny, které mají v p&stounské pé+i více d&tí, musejí !e"it bytovou otázku
a ekonomicky je v$kon pé+e obtí(n$. V pom&ru k náklad#m ústavní v$chovy je
p!ísp&vek extrémn& nízk$, v$stupy jsou v$razn& kvalitn&j"í.
• Za!ízení ústavní v$chovy jsou ekonomicky v$znamn& zainteresovaná na po+tu
d&tí. P!esto(e neposkytují standard kvality pé+e, je v jejich zájmu po+et d&tí udr(ovat
na co nejvy""í úrovni.
• Následky ústavní v$chovy se projevují v nízké nebo sní(ené schopnosti jedinc#
vyrostl$ch v ústavech zastávat své spole+enské role (ob+an, +len rodiny, pracovník,
spot!ebitel, vlastník). To s sebou p!iná"í nutnost dal"ích investic do !e"ení násled%
n$ch problém#: sociální dávky, podpora v nezam&stnanosti, sociální slu(by (azylová
za!ízení, domy na p#li cesty, krizová centra, denní centra, lé+ebny pro drogov& zá%
vislé, náklady trestních !ízení a pobyt# ve v&zeních aj.).
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Kone*n' je nutné pod"vat se na problém z perspekt!vy c!lové skupiny. C"&
lová skupina & tedy osoby, které ji v'rohodn' reprezentuj" & by m'la prov'#it
zám'ry systémového projektu a zhodnotit jeho p#ijatelnost. Nen" p#itom nutné,
aby c"lová skupina od po*átku souhlasila s c"li i navrhovan(mi postupy, je v)ak
nutné, aby s touto skupinou byl o oboj"m veden dialog a aby stanoviska c"lové
skupiny byla v maximáln" mo$né m"#e respektována.

17.7 Strategie !e"ení
V zásad' jsou t#i mo$nosti:
• Prvn" spo*"vá ve zm'n' systému zm'nou zákona, resp. na n'j navazuj"&
c"ch právn"ch norem. Od tohoto postupu se o*ekává plo)ná zm'na v chován"
v)ech poskytovatel! p#"slu)n(ch slu$eb. Zm'na legislativy je v)ak zdlouhav(
a kontroverzn" proces. Vysoká politika je diktována zejména stranick(mi zá&
jmy. Nad'ji na úsp'ch má tedy ten, kdo sv!j zám'r doká$e se zájmy stran spojit
a naj"t v nich sympatizanty. Takzvan( lobbing, tedy ovliv%ován" zákonodárc!
mimo parlamentn" debaty, je v tomto p#"pad' nutnost". Je $ádouc" pokusit se ji$
dop#edu & nap#. podle záznam! parlamentn"ch debat a hlasován" & vytipovat
zákonodárce, kte#" by mohli systémovou zm'nu podpo#it, a na druhé stran' ty,
u kter(ch je skoro jisté, $e budou proti n". Podobnou p#edpov'-je mo$né ud'lat
s ohledem na zainteresované státn" i nestátn" organizace.
• Druh( postup b(vá charakterizován jako cesta zdola nahoru. 0ádouc"
zm'na je provedena nejd#"ve v malém m'#"tku & nap#. v jedné organizaci &
a pak je model postupn' roz)i#ován do dal)"ch organizac". Ani v tomto p#"pad'
v)ak nedojde k )"#en" nového systému automaticky. Tak jako je p#i volb' prvn"
strategie nutné soustavn' ovliv%ovat zákonodárce a orgány státu, je v tomto
p#"pad' nutné dlouhodob' a intenzivn' ovliv%ovat poskytovatele slu$eb. P#"&
le$itost k tomu je na odborn(ch fórech, v odborném tisku, na p!d' profesn"ch
organizac" i p#i neformáln"ch kontaktech s kolegy. Pokud se poda#" model roz&
)"#it, je $ádouc" udr$ovat u$)" kontakt mezi nositeli inovac"; ale neuzav"rat se
komunikaci s ostatn"mi poskytovateli slu$eb té$e klientele.
• T#et" strategie, nepochybn' nejmén' ú*inná, spo*"vá ve vytvo#en! ideál$
n!ho modelu jako koncepce, tedy pouze „na pap"#e" s p#edpokladem, $e
tento model bude poskytovateli pé*e, prip. správn"mi orgány vyu$it. U to&
hoto postupu hroz", $e koncepce skon*" v kancelá#"ch p#"slu)n(ch ú#ad! nebo
v archivech p#"slu)n(ch za#"zen". Tento postup je sp")e ne$ snahou o reálnou
zm'nu intelektuáln"m cvi*en"m, které má smysl nap#. v rámci seminá#e na
vysoké )kole.

Efektivn" strategie by m'la postupovat po vyty*en(ch kroc"ch k celkovému c"li.
Ka$d( krok (etapa) m!$e m"t své c"le ni$)" úrovn', hlavn" odpov'dnou osobu
a *asov( horizont, b'hem n'ho$ má b(t jednotliv(ch postupov(ch c"l! dosa$eno.
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Jako p#"klad provázaného souboru d"l*"ch m'#iteln(ch c"l! odvozeného od
celkového c"le pou$iji ji$ citovan( projekt PROM1NA (Svobodová a kol., 2002b).

Cíl projektu:

Fungující systém, kter$ zabezpe+í slu(by podporující rodinu, slu(by náhradní ro%
dinné pé+e a ve v$jime+n$ch p!ípadech slu(by institucionální pé+e o d&ti v obtí(né
situaci, které se v"ak rodin& co nejvíce podobají.

Díl#í m&!itelné cíle:

• Zvy"ování po+tu d&tí vyr#stajících ve vlastní biologické rodin&, u("í nebo "ir"í.
• Zvy"ování podílu náhradní rodinné pé+e v systému slu(eb pro d&ti bez rodinného
zázemí.
• V"echny p!ípady d&tí (ijících mimo vlastní rodinu jsou nezávisle vyhodnoceny
a je vytvo!en dal"í plán pé+e o n&.
• Zkracování doby pobytu d&tí mimo vlastní rodinu, resp. v reziden+ní náhradní
rodinné pé+i.
• Vznik a rozvoj nov$ch typ# slu(eb: preventivních, náhradní rodinné pé+e, i dife%
rencované institucionální pé+e spl,ující standardy kvality.

Nettingová, Kettner a McMurty (1993) odli)uj" strategii systémové zm'ny od
taktiky. Taktika charakterizuje ka$dodenn" zp!soby jednán", kde$to strategie
je vyty*en"m obecného sm'ru postupu. Taktika se zab(vá konkrétn"m vyu$"&
ván"m dostupn(ch zdroj! & od lidského kapitálu (tj. v)ech zainteresovan(ch
a zainteresovateln(ch lid") a$ po zdroje finan*n" a zdroje typu slu$eb. Citovan"
auto#i soud", $e taktika m!$e m"t t#i formy:

• Spolupráce & ta je vhodná tehdy, kdy$ c"lová skupina a ak*n" systém
souhlas" v tom, $e zm'na je nutná.
• Kampa% & p#icház" v úvahu v p#"padech, kdy si c"lová skupina nen" pln'
v'doma nutnosti zm'ny, je nezbytn'ji p#esv'd*ovat, nebo dokonce vychovávat
(nap#. mladé lidi ohro$ené vznikem závislost" na návykov(ch látkách).
• Konfrontace & je taktika nutná v p#"padech, kdy ak*n" systém a c"lová sku&
pina spolu nesouhlas" v p#edpokládané systémové zm'n'. Konfrontac" m!$e
b(t jakékoli vyjednáván" mezi subjekty s rozd"ln(mi zájmy, konfrontace m!$e
m"t také formu ve#ejn(ch demonstrac" nebo soudn"ch proces!. N'které kon&
fronta*n" postupy zám'rn' poru)uj" zákony, aby bylo dosa$eno jejich zm'ny
(nap#. p#"slu)n" k etnické men)iny, která má jisté chován" podle platného zá&
kona zakázané, se úmysln' chová jako p#"slu)n"k v't)iny, pro ni$ plat" jiné
normy). Zastánci této taktiky by si m'li b(t p#edem v'domi mo$n(ch následk!
svého jednán".
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Taktiku je mo$né v pr!b'hu realizace projektu m'nit. Konfrontace je taktika,
k n"$ je mo$né p#ej"t od spolupráce nebo kampan', ale kdy$ u$ jednou byla
konfrontace zvolena, je t'$ké postupovat jinak.
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Kapitola 18

Management
v sociálni práci

Michaela Svobodová

18.1 Management jako pojem a proces
Management jako pojem

Slovo management vzniklo z anglického „to manage", co$ znamená #"dit, vést,
organizovat, spravovat, dosáhnout c"le.

Historick( v(voj spole*nosti ukazuje, $e pot#eba organizovat, koordinovat
a vést lidi za ú*elem dosa$en" ur*it(ch v(sledk! a c"l! existovala ji$ odnepa&
m'ti. Dá se #"ci, $e stát a c"rkev byly prvn"mi organizovan(mi institucemi.
V ekonomické literatu#e lze naj"t mnoho definic pojmu management, pro na)e
uva$ován" v oblasti sociáln" práce se hod" p#edev)"m (J. A. Peare, P. B. Robinson,
in Kunz, Kozler, 2002):

1. Management je proces tvorby a udr&ován! prost"ed!, ve kterém jednotlivci
pracuj! spole$n% a ú$inn% dosahuj! vybran)ch c!l(.

2. Management je proces optimalizace vyu&it! lidsk)ch, materiáln!ch a finan$*
n!ch zdroj( k dosa&en! c!l(.

Pro pot#eby tohoto textu budeme pojem management vykládat p#edev)"m jako
#"zen", bez n'ho$ prakticky nem!$e vykonávat svou *innost $ádn( v't)" ce&
lek v oblasti komer*n"ho podnikán", ani v oblasti státn" správy, sociáln" sféry,
)kolstv", kultury, zdravotnictv".
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Management jako proces
V$ité r*en" vedouc"ch pracovn"k! zn": „Dobré #"zen" je dlouhá #ada po sob'
jdouc"ch dobr(ch rozhodnut"." Term"n management se rovn'$ vysv'tluje jako
soubor navazuj"c"ch *innost", které musej" b(t vykonávány, má&li b(t dosa$eno
c"l!, nap#.: anal(zy, plánován", rozhodován", organizován", #"zen" lid", kontroly.
V pojet" managementu jako procesu je v(znamné, $e tento proces obsahuje
v(znamn' tvo#ivé prvky, nejedná se o proces mechanick(, jednodu)e osvojiteln(,
ale naopak o vysoce odbornou *innost zalo$enou na tvo#ivém vyu$"ván" zdroj!
za dan(m ú*elem.

18.2 Management jako skupina lidí
Slovem management mysl"me rovn'$ skupinu lid", kte#" vykonávaj" v dané
instituci #"d"c" *innosti. V tomto smyslu b(vá management tvo#en #editelem
instituce a jeho nejbli$)"mi spolupracovn"ky. V instituc"ch sociáln" oblasti b(vá
v roli mana$era *i managementu bu- #editel instituce a jeho zástupci, nebo
vedouc" odboru i odd'len". V nestátn" sfé#e jde v't)inou o statutárn"ho zá&
stupce ob*anského sdru$en" nebo zde docház" k postupnému odd'lován" funkce
p#edstavenstv a organizace od v(konného managementu jednotky poskytuj"c"
sociáln" slu$by.

18.3 Management v sociální práci
V +eské republice se pojem management v sociáln" oblasti vyskytuje zat"m
málo. Oblast sociáln" práce je pokryta institucemi velmi rozli*ného statutu,
na tomto poli pracuj" organizace státn" sociáln" správy (odbory sociáln'&právn"
ochrany d"t'te a dal)"), organizace z#"zené jin(mi resorty státn" správy (ko&
jenecké ústavy, d'tské domovy a dal)"), organizace z#izované obcemi a samo&
z#ejm' rozr!staj"c" se tzv. neziskov( sektor, tedy sektor nestátn"ch subjekt!
vznikaj"c"ch podle platné legislativy z v!le ob*an!, r!zn(ch zájmov(ch *i od&
born(ch skupin. Tato velmi r!znorodá struktura subjekt! p!sob"c"ch v oblasti
sociáln" práce vy$aduje také diferencovan( p#"stup k mo$nostem a pot#ebám
managementu. V dal)"m textu budeme tedy rozli)ovat podm"nky, mo$nosti
a aplikaci mana$ersk(ch p#"stup! podle typ! organizac".

Specifika managementu v oblasti sociální práce
Teorie a praxe managementu má svou historii i v(znamné osobnosti. V po&
*átc"ch managementu komer*n"ho podnikán" jsou to p#edev)"m F. W. Taylor,
H. Fayol, M. Weber. Rychl( pr!myslov( rozvoj a jednozna*n( c"l komer*n"ho
podnikán" & tvorba maximáln"ho zisku, vedl ji$ na po*átku 20. stolet" k rozvoji
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p#"stup!, metod a princip! umo$%uj"c"ch zvy)ovat produktivitu práce, roz)i#o&
ván" podnikatelsk(ch aktivit a t"m zvy)ován" zisk!.

Sociáln" práce v)ak nepat#" do komer*n"ho podnikán", v této oblasti nejde
o dosahován" zisk!, proto pojem management b(vá *asto pova$ován za cosi
nepat#i*ného a nevhodného. Je t#eba si tedy polo$it otázku, o co jde v instituc"ch
provád'j"c"ch sociáln" práci a zda management m!$e b(t dobr(m nástrojem pro
to, aby tyto organizace napl%ovaly svoje poslán".

Poskytován" sociáln"ch slu$eb se zna*n' li)" od podnikán" nebo jin(ch oblast"
#"zen". Smyslem a c"lem instituc" provád'j"c"ch sociáln" práce je pozitivn" zm'na
v $ivot' *lov'ka & klienta. Sociáln" práce je nástrojem zm'ny v $ivot' *lov'ka.

V oblasti sociáln" práce je tedy mo$no vyu$"t management jako nástroj,
kter( umo$n" organizac"m koncentraci na skute*né poslán", na kvalitn" odbor&
nou práci ve prosp'ch klient!.

Sektor sociální práce jako specifické podnikání
Mnohost a rozd"lnost instituc" provád'j"c"ch sociáln" práci m!$e vytvo#it zdán&
liv( dojem, $e se zde nejedná o organizace & podniky v pravém slova smyslu.
Pokud uvá$"me ekonomickou stránku tohoto oboru, sociáln" sférou (podle po&
jet") procház" ro*n' v +eské republice n'kolik miliard korun, v't)" *ást t'chto
prost#edk! p#icház" do sociáln" oblasti v rámci p#erozd'lován" pen'z ob*an!,
tedy dan" a dal)"ch poplatk!. Nedostatek finan*n"ch prost#edk! a zárove%
odpov'dnost za jejich efektivn" vyu$"ván" je v(znamnou v(zvou #"zen" v této
oblasti.

Neustál( v(voj spole*nosti, a to p#edev)"m v obdob" transformace, vy$aduje
pru$né reakce poskytovatel! sociáln"ch slu$eb; dobrá reflexe skute*n(ch pot#eb
spole*nosti a adekvátn" odraz ve form' kvalitn"ch a efektivn' poskytovan(ch
slu$eb je dal)" v(zvou pro rozvoj a uplatn'n" kvalitn"ho managementu.

Metody !ízení pro organizace sektoru sociálních slu(eb
V teorii #"zen" lze nalézt jen velmi málo metod skute*n' vyvinut(ch pro po&
t#eby této oblasti. V't)ina popisovan(ch a vyu$"van(ch metod byla p!vodn'
vytvo#ena pro pot#eby komer*n"ch podnik!. Tyto metody plat" jako obecné ná&
vody, nerespektuj" v)ak odli)nosti sociáln" oblasti, proto je t#eba modifikovat
pojmy, metody, p#"stupy a principy na základ' praktick(ch zku)enost" a po&
t#eb. V následuj"c"m textu budou proto vylo$eny základn" pojmy managementu
v souvislostech sou*asné sociáln" práce.

18.4 Mana+er
Obecn' lze #"ci, $e slovo mana$er ozna*uje vedouc"ho nebo #"d"c"ho pracov&
n"ka, pro na)e pot#eby budeme sp")e u$"vat pojem vedouc" pracovn"k, proto$e
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slovo mana$er se v #"zen" sociáln"ch instituc" tak#ka neu$"vá. N'kdy se s t"mto
slovem setkáme tam, kde organizace vytvá#" specifické pracovn" m"sto pro
pracovn"ka, kter( má v popisu práce zaji)t'n" organiza*n"ch, administrativn'&
&provozn"ch úkol!. Toto u$it" pojmu mana$er je v)ak nep#esné a ú*elové.

Pokud se chceme dále v'novat aplikaci teorie managementu v oblasti so&
ciáln" práce, je t#eba si uv'domit, $e ka$d( vedouc" nebo #"d"c" pracovn"k je
v tomto smyslu mana$erem a charakter jeho práce je do ur*ité m"ry podobn(
práci mana$era v komer*n" sfé#e.

Osobnost mana(era
Funkce vedouc"ho pracovn"ka klade na osobnost zna*né nároky, silné a v!d*"
osobnosti b(vaj" nadány ur*it(mi vrozen(mi vlastnostmi a stávaj" se p#iroze&
n(mi autoritami.

T'mito vrozen(mi vlastnostmi je p#edev)"m:
• pot#eba vést, #"dit, ur*itá touha m"t moc, uplat%ovat sv!j vliv;
• sociáln" inteligence.
Pro modern" #"zen" v)ak jsou nezbytné dal)" z"skané znalosti a dovednosti
z mnoha obor!, nap#. z ekonomie, práva, sociáln" psychologie, teorie a metody
#"zen", praxe ve vyjednáván".

Kl"*ov(m úkolem ka$dého vedouc"ho pracovn"ka je vést lidi. Vedouc" by m'l
proto b(t vybaven ur*it(mi d!le$it(mi schopnostmi:

schopnost a ochota naslouchat druh(m;
ochota komunikovat;
d!slednost, smysl pro odpov'dnost;
schopnost nadhledu, odstupu;
ur*ité moráln" kvality, orientace na úkol, nikoli na zv(razn'n" své osobnosti.

Mana(er sociální práce

V organizac"ch poskytuj"c"ch sociáln" slu$by se *asto vedouc"m pracovn"kem
stává pracovn"k s nejv't)" erudic" v daném oboru, tedy ten, kdo je odbornou
autoritou. Pro dobrou praxi managementu mus" z"skat v krátké dob' maximum
znalost" a dovednost".

Druh(m specifikem práce mana$er! v sociáln" oblasti je jeho rozd"lné posta&
ven" a zat"$en" podle typu organizace. Vedouc" pracovn"ci sociáln"ch referát!
státn" správy b(vaj" orientováni jednozna*n' na sociáln" práci v rámci svého
odboru *i odd'len" a veden" referent!. ,editelé státn"ch nebo obecn"ch za#"&
zen" odpov"daj" krom' odborn(ch úkol! i za hospoda#en" a provoz za#"zen",
vedouc" pracovn"ci nestátn"ch organizac" jsou ke v)em t'mto úkol!m zat"$eni
je)t' nutnost" z"skávat finan*n" zdroje pro *innost organizace, nutnost obhájit
svou existenci na ve#ejnosti.
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Role mana(era

Role vedouc"ho pracovn"ka s sebou nutn' p#iná)" n'které nároky, které *in"
tuto roli velmi obt"$nou, mezi ty základn" pat#":

• V *innosti ka$dé organizace existuj" r!zné zájmové skupiny uplat%uj"c" po&
t#eby, které jsou v rozporu s pot#ebami jin(ch: veden" a zam'stnanci, odborn"
a provozn" pracovn"ci apod.
• Vedouc" pracovn"ci nesou vy))" m"ru odpov'dnosti za d'n" v organizaci ne$
#adov" zam'stnanci. V sociáln" oblasti se objevuje dal)" podoba této odpov'd&
nosti, proto$e se jedná o práci s lidmi. Frázi: „Nejsme odpov'dn" za $ivot klienta,
ale jsme odpov'dn" za odbornost a kvalitu slu$eb, které poskytujeme," sly)"me
mezi sociáln"mi pracovn"ky nez#"dka.
• Vysoká m"ra nejistoty a rizika. P#edev)"m nestátn" organizace nucené ob&
hajovat svou *innost z roku na rok musej" riskovat p#i zavád'n" sv(ch slu$eb
a vedouc" pracovn"ci pracuj" v atmosfé#e nejistoty existence organizace po cel(
rok.
• Vedouc" pracovn"ci realizuj" své zám'ry zprost#edkovan', prost#ednictv"m
sv(ch pod#"zen(ch.

Zásadní úkoly mana(era

Definice cíl*

Vedouc" pracovn"ci jsou nositeli poslán" organizace, pro management je tedy
nezbytné sledovat ur*ité c"le a hledat odpov'- na otázku „co d'láme",

V sociáln" práci b(vaj" c"le vymezeny statutem organizace nebo z#izovac"
listinou organizace ustavené státem nebo obc"; stanoven" c"l! potom znamená
hledán" konkrétn"ch c"l! v *asov(ch rovinách: operativn", krátkodobé, st#edn'&
dobé, dlouhodobé. P#i vzniku a rozvoji nestátn"ch organizac" je stanoven" c"lové
skupiny a c"l! zásadn"m úkolem.

Druhou, stejn' v(znamnou otázkou je Jak to d'láme".
To znamená volbu adekvátn"ch metod a postup! práce, jejich reflexi a per&

manentn" rozvoj.

Ur#ování priorit a práce s #asem

Zásadn" vymezen" poslán" a c"l! organizace umo$%uje mana$erovi stálou orien&
taci v reálné situaci. Pro praktické #e)en" stále vznikaj"c"ch problém! je t#eba
znát po#ad" d!le$itosti úkol!, tedy priority. Stanoven" priorit úzce souvis" s vy&
u$"ván"m *asu jako d!le$itého „zdroje" v organizaci. Mezi klasické p#"klady
)patného ur*en" priorit v oblasti sociáln" práce pat#" nap#. orientace na b'$né
provozn" problémy na úkor stanoven" a napl%ován" zásadn"ch úkol!, jako je
anal(za pot#eb klient!, hledán" finan*n"ch zdroj!, plány rozvoje slu$eb apod.
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Prevence chyb

Prevence chyb znamená neustálé sledován" chodu organizace, schopnost odha&
lit slabá m"sta a chyby a jejich operativn" odstra%ován". Ze zku)enost" vypl(vá,
$e *"m d#"v se objev" a odstran" ur*it( nedostatek, t"m men)" budou ztráty
s n"m spojené. Zde se v(znamn' uplat%uje d!slednost mana$era a jeho schop&
nost pru$ného reagován" na realitu.

V sociáln" oblasti nem!$eme o*ekávat tak intenzivn" zp'tnou vazbu od
klient!, jako je tomu v komer*n" sfé#e, proto je reflexe chodu organizace ob&
t"$ná. Pro modern" a efektivn" sociáln" práci je velmi d!le$itá.

Orientace na klienta

To, co v komer*n" sfé#e znamená spokojenost zákazn"ka, v sociáln" práci zna&
mená pochopen" pro pot#eby klienta. Bohu$el v nedávné minulosti se sociáln"
práce *asto vyzna*ovala orientac" na n'které základn" pot#eby klient! & za&
ji)t'n " tepla, stravy, hygieny apod. Pro budoucnost je v)ak pro management
nezbytné porozum't komplexn"mu charakteru sociáln"ch slu$eb a respektu
k p#"jemci jako ke svéprávnému a svobodnému jedinci, kter( má právo volby.
P#"kladem je rozvoj asisten*n" slu$by zdravotn' posti$en(m oproti nesmysl&
nému zav"rán" t'chto klient! do ústavn"ch za#"zen".

18.5 Sociální sektor
Pro pot#eby na)eho textuje t#eba vymezit pojem sociáln" sektor.

Z hlediska #"zen" lze tuto sféru rozd'lit do n'kolika podskupin:

1. Oblast sociáln"ch slu$eb, které spadaj" do ú#ad! státn" správy; p#"kladem
mohou b(t sociáln" odbory m'stsk(ch nebo krajsk(ch ú#ad!.

2. Oblast instituc", které jsou z#izovány státem. Resort práce a sociáln"ch
v'c" z#izuje p#"mo pouze n'které ústavy sociáln" pé*e, resort )kolstv", mlá&
de$e a t'lov(chovy je p#"m(m z#izovatelem systému ústavn" v(chovy, tedy
d'tsk(ch domov! a v(chovn(ch ústav!, resort spravedlnosti z#izuje s". pro&
ba*n"ch pracovn"k! atd.

3. Organizace z#izované obcemi *i okresn"mi ú#ady a v nejbli$)" budoucnosti
(po dokon*en" reformy státn" správy) kraji *i pov'#en(mi obcemi tzv. III.
stupn'; sem pat#" velmi )iroká )kála za#"zen", jako jsou ústavy sociáln"
pé*e, domovy pro seniory, azyly pro matky s d'tmi, n'které azylové domy
a dal)".

4. Nestátn" nebo také tzv. neziskové organizace, vznikaj"c" podle zákona o sdru&
$ován" a spol*ovan" ob*an! nebo zákona o obecn' prosp')n(ch spole*nos&
tech a zákona o nadac"ch. Pat#" sem hlavn' ob*anská sdru$en", obecn' pro&
sp')né spole*nosti, ú*elová za#"zen" c"rkv", nadace a nada*n" fondy, z t'ch
v)ak pouze ty organizace, které se v'nuj" oblasti sociáln"ch slu$eb, prip.
podpo#e a financován" této sféry.

332

18 MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ PRÁCI

18.6 Organizace
„Organizace je skupina lid" slo$ená ze specialist!, kte#" pracuj" na spole*ném
úkolu. Na rozd"l od spole*nosti, spole*enstv", nebo rodiny & tradi*n"ch sociál&
n"ch celk! & je organizace vytvo#ena ú*elov' a nen" zalo$ena ani na psycho&
logické p#irozenosti *lov'ka, ani na jeho biologick(ch pot#ebách." (Drucker,
1993)

Organizace je z hlediska managementu jakousi základn" jednotkou, r!zné
organizace s rozli*n(m poslán"m a *innost" vytvá#ej" sociáln" s". neboli sociáln"
sektor.

Organizace, jako sv(m zp!sobem ohrani*ená jednotka, organismus, má své
vlastn" vnit#n" prost#ed" a existuje ve spole*nosti, tedy v ur*itém vn'j)"m pro&
st#ed".

Vn'j)" prost#ed" organizace p!sob" jednak jako iniciátor, jednak jako Limi&
tuj"c" faktor. V sociáln" oblasti je to p#edev)"m:

stát a politick( systém, právo, legislativa;
hospodá#stv", makroekonomická situace, státn" rozpo*et;
ve#ejné m"n'n", aktivity ob*an!, média;
kultura, zvyklosti, nábo$enstv", tradice;
ostatn" sektory, podnikatelská sféra, $ivotn" prost#ed".

Poslání organizace jako nástroj managementu

Je&li v ekonomick(ch a podnikatelsk(ch oblastech smyslem organizace skrze
v(robu, obchod nebo poskytován" slu$eb dosahovat maximáln"ho zisku, v so&
ciáln" sfé#e je smyslem *innosti pozitivn" zm'na v $ivot' klienta.

Z hlediska managementu je pak mimo#ádn' v(znamné p#esné formulován"
„poslán"" organizace. Poslán" organizace je jasné vymezen" toho, o co v organi&
zaci jde. Aby formulace poslán" byla ú*inn(m nástrojem pro #"zen" organizace,
mus" m"t velmi p#esn(, dá se #"ci a$ provozn'&technick( charakter.

Definice poslán! mus! m!t provozn%*technické zam%"en!, jinak je pouh)m
heslem vyjad"uj!c!m dobré úmysly. Mus! se zam%"it na to, co se organizace
skute$n% sna&! vykonávat, aby ka&d) jej! p"!slu#n!k m%l jasno v tom, jak jeho
$innost konkrétn% p"isp!vá k dosa&en! c!l( organizace.

Zde, p#i hledán" a formulován", p#"padn' zm'n' poslán" je úloha mana$era *i
managementu organizace velmi v(znamná. Je to toti$ poslán" organizace, které
se dále konkretizuje v c"lech organizace a posléze v konkrétn"ch *innostech,
úkolech, nároc"ch na materiáln", technické a finan*n" nebo personáln" zaji)t'n".

Uve-me p#"klad hledán" a formulaci poslán" azylového domu pro lidi bez
p#"st#e)" . Pokud je poslán"m této instituce zajistit klient!m podm"nky pro
p#e$it", zachován" $ivota a zdrav", bude p#i formulaci c"l! následovat nejsp")
konkretizace: „umo$nit vstup v)em, kdo $ij" na ulici, nab"zet stravu zdarma,
p#espán"" apod.
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Pokud ov)em bude poslán" formulováno: „pomoci osobám bez domova znovu
se vrátit do spole*nosti", budou c"le jist' dopln'ny o vytvo#en" motivuj"c"ho
resocializa*n"ho programu a p#esn'j)"ho vymezen" spolupráce s klienty.

Hledán" a formulace poslán" organizace se v *eském prost#ed" sociáln"ho
sektoru prakticky neuplat%uje, organizace z#izované ze zákona nebo rozhod&
nut"m nad#"zeného orgánu maj" z#izovatelem vymezen( sv!j ú*el, #"d"c" pra&
covn"ci jsou povinni tento ú*el napl%ovat, ale je jaksi „mimo n'", neú*astn"
se kreativn' na formulaci poslán" a management ztrác" v(znamn( nástroj pro
práci s lidsk(mi zdroji a pro rozv"jen" své *innosti. Nestátn" organizace *asto
vykonávaj" svou *innost na základ' reflektovan(ch skute*n(ch pot#eb, i zde
v)ak málokdy nalezneme precizn' vyjasn'né poslán".

Role managementu (mana$era a skupiny osob odpov'dn(ch za #"zen" or&
ganizace) p#i vzniku a dlouhodobém #"zen" organizace za*"ná u formulace po&
slán" a jeho konkretizac" v c"lech, dále pak znamená neustálé vyhledáván"
p#"le$itost " pro rozvoj *innosti organizace, zlep)ován" a sledován" kompetence
a v(konnosti.

Management jako proces !ízení organizace
,"zen" organizace by se dalo vyjád#it lapidárn' jako souhrn *innost", které
umo$%uj" p#evést poslán" ve v(konnost.

Management organizace se tedy m!$e zab(vat nap#. jednotliv(mi %innost$
mi managementu, jimi$ jsou:

anal(zy, v(zkumy, práce s daty;
plánován", tvorba strategi";
marketing;
organizace;
koordinace;
komunikace;
kontrola.

R!zn" auto#i a literatura se ve vymezen" základn"ch *innost" managementu
li)", p#esto sled uveden(ch nebo obdobn(ch *innost" tvo#" jádro aktivit ma&
nagementu.

Dal)"m mo$n(m pohledem na management v organizaci je d!raz na jeho
roli p#i maximáln"m vyu$"ván" zdroj! pro dosa$en" zvolen(ch c"l! a napln'n"
poslán" organizace. Zásadn" je rozli)en" zdroj! na:

• materiáln" a technické zdroje;
• finan*n" zdroje;
• lidské zdroje;
• nadstavba, úrove% managementu, vazby na vn'j)" prost#ed" apod.
Zaj"mav(m pohledem je pojet" managementu jako neustálého nastolován" a udr&
$ován" rovnováhy mezi póly, kter(mi mohou b(t:
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krátkodobé a dlouhodobé vize a dle;
zam'#en" na detaily a nadhled;
koncentrace a d'je v prvn" linii a koncep*n" pohled;
opatrnost a velkorysost;
vyu$"ván" p#"le$itosti a nesen" rizik.

V následuj"c"m textu budeme vycházet z rozli)en" zdroj! v organizaci a úloze
managementu p#i práci s nimi. Jednotlivé *innosti se pr!b'$n' a organicky
uplat%uj" p#i #"d"c" práci se v)emi zdroji v organizaci. Management je v tomto
procesu hybatelem, dynamick(m faktorem.

18.7 Finance
V b'$n(ch spole*ensk(ch systémech dne)n"ho sv'ta jsou finance základn"m
a neopominuteln(m zdrojem. Historicky se financován" sociáln"ch slu$eb a
vznik specializovan(ch organizac" datuje teprve do doby industriálni. Ve feu&
dáln"m systému bylo v'c" konkrétn"ho panovn"ka nebo feudála, zda se v'noval
chud(m a nemocn(m, zda na svém panstv" podpo#il sociáln" aktivity. Obdob"
raného kapitalismu bylo typické nesm"rn' t'$kou sociáln" situac" p#edev)"m
ve m'stech a nov' vznikaj"c"ch pr!myslov(ch celc"ch; i v tomto obdob" byly
ur*ité sociáln" struktury a slu$by závislé na c"t'n" zam'stnavatel!, postupn'
se rozv"jela i úloha státu. V sou*asnosti je v rozvinut(ch státech sv'ta sociáln"
systém napojen p#"mo na politiku státu a jeho financován" na státn" rozpo*ty
nebo rozpo*ty obc" *i regionáln"ch celk!.

V +eské republice do)lo po zm'n' politického systému v roce 1989 ke zm'&
nám legislativy, která se projevila i v sociáln"m systému, do)lo k zásadn" re&
form' systému sociáln"ch dávek. Radikáln" reforma pojet" sociáln"ch slu$eb
a jejich financován" je nyn" ve fázi koncep*n" práce a bude o n" pojednáno
pozd'ji.

Financování organizací

Financován" organizac" v +R je závislé na statutu a právn"m postaven" insti&
tuc". Podle toho rozli)ujeme následuj"c" typy:

• organizace z#"zené státem s právn" subjektivitou, tzv. p#"sp'vkové;
• organizace z#"zené státem bez právn" subjektivity, tzv. rozpo*tové;
• organizace z#"zené obcemi, okresn"mi ú#ady, v budoucnu kraji a pov'#en(mi
obcemi;
• r!zné typy nestátn"ch neziskov(ch organizac" s právn" subjektivitou.
Základn"m d'lic"m kritériem je práv' okolnost vzniku organizace. Organi&
zace vzniklá na základ' z#izovac" listiny vydané nad#"zen(m orgánem, nap#.
ministerstvem, okresn"m ú#adem nebo rozhodnut"m zastupitelstva obce, je
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financována „nárokové", jej" vznik je vázán mj. i na povinnost tuto organizaci
v budoucnu financovat. V organizaci s právn" subjektivitou je management
oprávn'n p#i dodr$ován" zákon! a ostatn"ch právn"ch norem hospoda#it se
sv'#en(m rozpo*tem, navazovat hospodá#ské vztahy. Finan*n" prost#edky or&
ganizace bez právn" subjektivity jsou sou*ást" rozpo*tu nad#"zené organizace
a management nen" oprávn'n k jednán" v hospodá#ském styku. Organizace
vzniklé na základ' v!le ob*an!, nestátn", neziskové, jsou financovány „nená&
rokov'", státn" orgány nemaj" povinnost zaji).ovat t'mto subjekt!m finan*n"
zdroje. Management je p#i hospoda#en" s finan*n"mi prost#edky povinen do&
dr$ovat platnou legislativu a povinnosti vypl(vaj"c" z jednotliv(ch darovac"ch
smluv; ty mohou vyu$it" prost#edk! v(znamn' ovliv%ovat.

Základn! legislativn! rámec financován" sociáln" pé*e tvo#" následuj"c"
zákony a normy:

• zákon o státn"m rozpo*tu, rozpo*tové kapitoly resort!;
• zákon *. 563/1991 Sb., o ú*etnictv";
• zákon *. 586/1992 Sb., o dan"ch z p#"jmu;
• zákon *. 357/1992 Sb., o dani d'dické, darovac" a o dani z p#evodu nemovi&
tosti;
• zákon *. 337/1992 Sb., o správ' dan" a poplatk!.

Zdroje financování sociálních slu(eb
Jak ji$ bylo uvedeno, podle rozli)en" organizac" existuj" základn" systémy fi&
nancován":

Nárokové financován" formou dotace ze státn"ho nebo obecn"ho rozpo*tu
se t(ká p#"sp'vkov(ch a rozpo*tov(ch organizac", které sestavuj" své rozpo*ty,
ty jsou dále upravovány nad#"zen(m orgánem, rozporovány a *erpány v$dy
v rámci jednoho finan*n"ho roku, kter( se u nás kryje s rokem kalendá#n"m.
Základn" metody p#id'lován" prost#edk! jsou:

• normativn" systém & ur*itá *ástka na pobyt jedné osoby v instituci na ur*ité
obdob" (nap#. pobyt d"t'te v d'tském domov');
• poskytnut" dotace na základ' schváleného rozpo*tu konkrétn" organizace
(p#edev)"m u slu$eb, které lze obt"$n' definovat pomoc" normativ!);
• u n'kter(ch slu$eb se vycház" z po*tu potenciáln"ch klient! ve spádové
oblasti;
• existuj" i dal)" metody.

Nárokové p#id'lované prost#edky jsou *len'ny do závazné struktury, zpravidla
se rozli)uj" prost#edky ur*ené na mzdy, na provoz a investice.

Grantové financován! nestátn!ch subjekt* vzniklo pon'kud $iveln'
v obdob" transformace ekonomiky a v sou*asné dob' docház" k jeho rozvoji,
strukturován", vytvá#en" objektivn"ho systému obdobného jako v ostatn"ch ev&
ropsk(ch zem"ch. Jde o systém akreditac" pro poskytovatele slu$eb zalo$en(
na definován" standard! slu$eb.
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Zásadn" odli)nost systému grant! od nárokového státn"ho *i obecn"ho fi&
nancován" je jeho nenárokovost, tzn. $e nestátn" organizace nemá na p#id'len"
finan*n"ch prost#edk! právn" nárok. Nestátn" organizace podávaj" své $ádosti
formou projekt! podle pravidel formulovan(ch r!zn(mi resorty a obcemi; so&
ciáln" slu$by podporuje p#edev)"m ministerstvo práce a sociáln"ch v'c", do
ur*ité m"ry i ministerstvo zdravotnictv", ministerstvo )kolstv", ministerstvo
vnitra, dále pak jsou podporovány z prost#edk! v)eobecné pokladn" správy
n'které projekty vybrané Meziresortn" protidrogovou komis".

P#!sp'vk y a spoluú%ast klient* & tento zdroj b(vá u státn" ústavn" pé*e
upraven p#"slu)nou legislativou (nap#. o)et#ovné u d't" v d'tsk(ch domovech).
N'které instituce stanovuj" p#"sp'vek v rámci ur*itého rozp't" daného p#ed&
pisy, u soukrom(ch poskytovatel! jde o dohodu mezi klientem a organizac".
S v(jimkou nadstandardn' poskytovan(ch slu$eb pro klienty z vy))"ch p#"&
jmov(ch skupin tyto zdroje nepokr(vaj" finan*n" pot#eby organizac" v plném
rozsahu.

Nadace a dárci jsou specifick(m zdrojem. Z"skáván" t'chto prost#edk! je
závislé na kvalitách managementu, jeho schopnostech komunikovat s nada&
cemi a dárci. Vzhledem k tomu, $e zde se jedná o „soukrom( kapitál", maj"
tito dono#i mnohem v't)" prostor p#i formulaci sv(ch priorit a v(b'ru pro&
jekt!. Mezi nejznám'j)" nadace v +R pat#" Nadace rozvoje ob*anské spole*&
nosti (NROS), napojená na prost#edky evropského programu PHARE, V(bor
dobré v!le & Nadace Olgy Havlové, Nadace Na)e d"t' a dal)".

Obecn' lze rozli)ovat nadace zam'#ené na financován" )irokého spektra ak&
tivit a nadace z#"zené ú*elov' pro financován" konkrétn" aktivity, nap#. Konto
bariéry, Nadace pro transplantaci kostn" d#en' a dal)". Soukrom" dárci *i spon&
zo#i jsou pro své dárcovstv" motivováni mo$nost" zlep)en" svého image na ve#ej&
nosti a akt daru se stává reklamn"m artiklem, mo$nosti da%ového zv(hodn'n"
jsou v sou*asnosti sp")e formáln" (10% da%ového základu u fyzick(ch osob
a 2 % u právnick(ch osob).

Ve#ejné sb!rky. Vyhla)ován" ve#ejn(ch sb"rek je upraveno p#"slu)nou le&
gislativou a b(vaj" zam'#eny na podporu konkrétn"ch aktivit, maj" r!znou
formu, nap#. pokladni*ky um"st'né na ve#ejn(ch m"stech, r!zné organizované
aktivity nebo zas"lán" slo$enek p#"mo do domácnost"; krom' pot#ebnosti zde
hraje v(znamnou úlohu nápad a organiza*n" schopnosti managementu.

Specifika financí v sociální oblasti
P#i úvahách o zvlá)tnostech financován" v sociáln" oblasti je v$dy t#eba si
uv'domit, $e jde o p#erozd'lené prost#edky, nejedná se o prost#edky p#"mo
„vyprodukované" danou *innost". To znamená, $e „kdosi" & stát, obec, dárce &
pova$uje za ú*elné zaplatit za zlep)en" kvality $ivota klienta. P#"mou odpo&
v'dnost za vyu$it" prost#edk! nese management v)ech instituc" sociáln" sféry.
Skute*ná efektivita financován" znamená poskytován" skute*n' kvalitn"ch slu&
$eb skute*n' pot#ebn(m lidem pri vyu$it" minimáln"ho mno$stv" finan*n"ch
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prost#edk!. Práv' m'#en" efektivity, tedy pom'ru „efektu" k vynalo$en(m ná&
klad!m je metodick(, ale i etick( problém, kter( je centrem pozornosti nejenom
u nás, ale i v dal)"ch zem"ch.

V +eské republice bylo navr$eno p#i tvorb' legislativy rozli)en" sociáln"ch
slu$eb na slu$by sociáln" pé*e a slu$by sociáln" intervence. U slu$eb sociáln"
pé*e jde o podporu lid" s dlouhodob(m posti$en"m, kte#" mohou b(t p#"jemci
pen'z a mohou si svobodn' „nakupovat" slu$by, které pot#ebuj" u r!zn(ch
organizac". Slu$by sociáln" intervence jsou ur*eny pro vyrovnán" do*asného
hendikepu a maj" b(t financovány formou dotac" poskytovatel!m. Systém je ve
fázi tvorby, jeho formulace v podob' legislativn"ch norem je otázkou p#")t"ch let.

18.8 Lidské zdroje
„V(konnostn" kapacitu organizace ur*uj" lidé. 0ádná organizace nen" schopna
vyprodukovat v"ce ne$ jej" lidé." (Drucker, 1993)

,"zen" lidsk(ch zdroj!, jinak také personáln" management, je ve v)ech
pr!myslov' rozvinut(ch zem"ch pova$ováno za nejd!le$it'j)" sou*ást manage&
mentu, kl"*ovou pro úsp'ch podnik! a organizac" v!bec. Specifikem #"zen" lid&
sk(ch zdroj! je provázanost s kulturn"m, sociáln"m, právn"m kontextem ka$dé
zem'. Nástroje, které byly vyvinuty, jsou formulovány velmi p#esn', ale proble&
matika, kterou #e)", je dána chován"m a vztahy mezi lidmi, tedy fenoménem,
kter( se p#esn(m definic"m v$dy do ur*ité m"ry vymyká.

„To, co je dnes v Evrop' a v USA naz(váno ,#"zen"m lidsk(ch zdroj!' (,LZ),
je souhrnem metodologi" a rozhodován", jejich$ c"lem je #"dit a rozv"jet potenciál
ve v(robn"ch podnic"ch a dal)"ch organizac"ch." (Livian, 1997)

Specifika )LZ v organizacích sociální oblasti v 'R
Jedn"m z typick(ch rys! je r!znorodá struktura organizac" vzhledem k jejich
právn'&organiza*n"mu ukotven". Jak ji$ bylo uvedeno, na poli sociáln"ch slu$eb
pracuj" instituce s právn" subjektivitou i rozpo*tové organizace pod#"zené jiné
instituci. V tomto p#"pad' je v(kon ,LZ z*ásti delegován, z*ásti z!stává na
nad#"zené organizaci, ov)em bez pot#ebného kontaktu s realitou sociáln" slu$by.

Dal)" zásadn" rozd"ly panuj" mezi vznikaj"c"mi a krátko& *i st#edn'dob'
zaveden(mi „nestátn"mi organizacemi" a organizacemi z#izovan(mi shora. Pro
nestátn" organizace je typické, $e prvn" roky své existence jde o v"cemén'
homogenn" skupinu koleg! nebo p#átel, teprve pozd'ji nar!stá pot#eba kvalitn"
personáln" struktury a #"zen".

Zvlá)tnost poslán" a c"l! organizac", nemo$nost p#esn' kvantifikovat a kva&
lifikovat v(kony pracovn"k! a n"zká, n'kdy prakticky $ádná vazba mezi mno$&
stv"m a kvalitou v(kon! pracovn"k! a v()" odm'n, to jsou podstatné rozd"ly
mezi organizacemi poskytuj"c"mi sociáln" slu$by a organizacemi vytvá#ej"c"mi
zisk. Na rozd"l od komer*n" sféry je v sociáln" sfé#e prakticky nemo$né sledo&
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vat produktivitu práce a dal)" b'$né ukazatele. Nep#im'#en( tlak na jakkoli
definovan( „zisk" a p#"sn' ekonomick( p#"stup by mohl vést k potla*en" hu&
manity a interaktivn" povahy sociáln"ch slu$eb. Na druhé stran' je efektivita
poskytovan(ch slu$eb nezanedbateln(m m'#"tkem pot#ebnosti slu$by. Ani ve
vysp'l(ch ekonomikách nen" a nem!$e b(t p#"liv prost#edk! na pracovn"ky
neomezen(.

V(znamn(m momentem ,LZ v sociáln"ch organizac"ch je pr!nik psycho&
logick(ch a terapeutick(ch metod do #"zen", do práce s jednotlivci a t(mem.
Pramen" p#edev)"m z bezradnosti vedouc"ch pracovn"k! a z pozitivn" touhy po
dynami*t'j)"ch a interakt"vnej)"ch metodách komunikace a #"zen". Fúzován"
role pracovn"ka a klienta je v)ak kontraproduktivn" a s modern"m ,LZ nemá
nic spole*ného.

Obecn' je t#eba #"ci, $e p#"stup k personalistice jako k #"zen" lidsk(ch zdroj!
je v sociáln"ch slu$bách u nás zat"m u$"ván minimáln', v"ce p#etrvávaj" tradi*n"
a rutinn" postupy a *asto také alternativn" improvizace. Ústavy poskytuj"c"
sociáln" slu$by bohu$el p#evzaly modely #"zen" z dob p#ed revoluc", neexistuje
v podstat' tlak na zm'nu #"zen" a v tom je také hlavn" p#"*ina stati*nosti
t'chto instituc". Bez radikáln" prom'ny lidského potenciálu, tzn. bez zv()en"
kvalifikovanosti, adekvátn" odborné struktury pracovn"k! a jejich modern"ho
veden" nem!$e doj"t k zásadn'j)"m zm'nám v koncepci a úrovni poskytovan(ch
slu$eb. Nedostatek financ" se uvád" jako hlavn" p#"*ina obt"$" p#i personáln"
práci v sociáln" sfé#e, jde v)ak o problematiku mnohem hlub)", dot(kaj"c" se
celkové kvality #"zen" státn"ch instituc".

)LZ % prvky a funkce managementu

„Produktivnost lidsk(ch zdroj! je ur*uj"c"m faktorem v(konnosti organizace.
A to závis" na personáln"ch rozhodnut"ch: koho p#ijmeme, koho propust"me,
kam koho um"st"me a koho pov()"me." (Drucker, 1994)

,LZ v sob' zahrnuje #adu *innost" a komponent, jejich$ napl%ován" vytvá#"
v organizaci siln( potenciál kvalitn"ch pracovn"k!, efektivn' zapojen(ch do
napl%ován" poslán" a c"l! organizace, jde zejména o:

1. plánován" lidsk(ch zdroj!;
2. tvorbu stavu zam'stnanc!;
3. v(cvik, v(chovu, rozvoj;
4. posuzován" a hodnocen" v(konu;
5. stimulaci, mzdové ocen'n" a odm'ny;
6. ochranu p#i práci a podm"nky práce;
7. informa*n" systém, vnitropodnikovou komunikaci.
Mana)er má n'kolik v(znamn(ch úkol* v rámci ,LZ:
1. V(b'r spolupracovn"k! & stanoven" kritéri" pro jejich v(b'r, ur*uje, jaké

p#edpoklady má pracovn"k v dané funkci spl%ovat a také kritéria a pro&
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ceduru v(b'ru pracovn"k!. Sám je ú*asten procesu náboru a v(b'ru pra&
covn"k!.

2. Pod"l na profesionáln"m rozvoji pracovn"k! a t(mu, v*etn' svého vlastn"ho
rozvoje.

B'$n(mi nástroji jsou systematická a jednorázová )kolen", podpora dal)"ho
vzd'láván", plány osobn"ho rozvoje jednotliv(ch pracovn"k!. Mana$er má vy&
tvá#et podm"nky pro rozvoj pracovn"k! a podporovat jejich motivaci ke zvy)o&
ván" odbornosti.
1. Hodnocen" v(sledk! práce. Tento úkol úzce souvis" s definován"m poslán"

a c"l! organizace a dále stanoven"m kritéri" pro posuzován" jejich napl&
%ován". V této roli se rovn'$ projev" i osobnostn" p#edpoklady, schopnost
komunikace.

2. Vytvá#en" a podpora dobr(ch pracovn"ch vztah! v t(mu. Zde je v(znamné
napojen" na dal)" oblasti managementu, organizaci práce, kvalitn" infor&
ma*n" systémy, vnitropodnikovou komunikaci. Dobré a produktivn" vztahy
v pracovn"m t(mu mohou, ale zpravidla nevznikaj" spontánn', mana$er
m!$e vyu$"vat r!zné nástroje pro jejich podporu.

3. Práce s informacemi. Tvorba a podpora informa*n"ch systém! a rozvoj dobré
komunikace v organizaci.

Kl!%ové funkce mana)era jsou následuj"c":

• p#isp"vat k zaji)t'n" pot#ebného personálu;
• vytvá#et podm"nky pro rozvoj sv(ch zam'stnanc! a sv!j vlastn";
• plánovat, organizovat, hodnotit práci sv(ch zam'stnanc!;
• vytvá#et t(m, rozv"jet produktivn" a tv!r*" pracovn" vztahy.

Faktory determinující )LZ
I v p#"pad', $e management pova$uje #"zen" lidsk(ch zdroj! za v(znamnou
slo$ku #"d"c" práce, nem!$e pominout ostatn" faktory p!sob"c" na existenci
a *innost organizace. Po*et a kvalifikovanost pracovn"k! a jejich odm'%ován"
ovliv%uj" r!zné faktory; mezi ty nejv(znamn'j)" pat#":

• c"le a poslán" organizace & ur*uje pot#ebu profes", kvalifikace apod.;
• materiáln'&technické zázem" & ur*uje kapacitu organizace, pracovn" pro&
st#ed", technické prost#edky apod.;
• finan*n" zázem" organizace & ovliv%uje po*et pracovn"k! a v()i plat!.

Tyto faktory na jedné stran' rozvoj lidsk(ch zdroj! determinuj", na druhou
stranu p!sob" jako permanentn" iniciátory zvy)ován" efektivity a úrovn' lid&
ského potenciálu v organizac"ch.
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Priority v politice )LZ

Politikou ,LZ rozum"me základn" strategické sm'#ován" managementu v této
oblasti #"zen". Ka$dá organizace, úrove% managementu i ka$d( zam'stnanec
m!$e preferovat ur*itou dimenzi, nap#. v()i platu, mo$nost profesionáln"ho roz&
voje a postupu, p#"jemnou atmosféru na pracovi)ti, sociáln" v(hody. Stanoven"
specifick(ch priorit managementem podniku odpov"dá mo$nostem, strategii
i kultu#e organizace. Tento p#"stup je n'kdy porovnáván s „marketingov(m
mixem" a pou$"vá se term"n „sociáln" mix". Znamená ur*itou kombinaci moti&
va*n"ch nástroj!, kterou management vyu$"vá v rámci své politiky ,LZ, nap#.
kombinaci: hrazen" dal)"ho v(cvikového vzd'láván", osobn" ohodnocen" v rámci
mzdy, del)" dovolená.

Anal$zy v )LZ

Praktické provád'n" ,LZ je zalo$eno na permanentn" schopnosti reflexe sku&
te*ného stavu lidsk(ch zdroj! v návaznosti na ostatn" zdroje a c"le organizace.
Pro reflexi a anal&zy pot#ebujeme definovat faktory a jejich indikátory. Tyto
indikátory rozd'lujeme na kvantitativn" a kvalitativn".

Kvantitativn" indikátory:

1. ekonomické & náklady práce;
2. socioekonomické & absence, mobilita a fluktuace, pracovn" úrazy, konflikty.

Kvalitativn" indikátory & úrove% sociáln"ho klimatu:

1. v(sledky sociáln"ho sledován" & pozorován", zp'tná vazba;
2. pracovn" porady;
3. sociáln" ankety.
Pro modern" a kvalifikované provád'n" ,LZ v organizac"ch se buduj" speciáln"
informa*n" systémy o lidsk(ch zdroj"ch, které jsou potom sou*ást" celkového
informa*n"ho systému organizace.

Organizace práce

Organizace práce v sociáln" oblasti se zna*n' odli)uje od progresivn"ch a stále
se vyv"jej"c"ch metod a nástroj! v komer*n" sfé#e, jejich$ pou$it" m!$e b(t
nesmyslné a$ kontraproduktivn"; spole*ná v)ak jsou základn" v(chodiska:

• anal(za pot#eby pracovn"ch m"st, kvantitativn" i kvalitativn";
• anal(zy a popis pracovn"ch m"st, pracovn"ch podm"nek;
• vytvo#en" modelu optimáln" struktury a vazeb mezi úrovn'mi a jednotliv(mi
pracovn"mi m"sty;
• anal(za podm"nek organizace práce, p#edev)"m informa*n" systém v or&
ganizaci, systém a kultura vnitropodnikové komunikace, systém motiva*n"ch
prvk! apod.

341



VII ,fZENÍ SOCIÁLNI PRÁCE

D!le$ité je uv'domit si, $e organizace práce je neustál( a nikdy nekon*"c" pro&
ces, kter( úzce souvis" s rozvojem organizace a s pru$n(m reagován"m na stále
se m'n"c" situaci v „poptávce" po slu$bách organizace. Práv' pru$nost a po&
t#eba permanentn"ch zm'n je slab(m m"stem v organizaci práce u tradi*n"ch
poskytovatel! sociáln"ch slu$eb.

Nábor a v$b&r zam&stnanc#

Proces náboru a v(b'ru je pro zam'stnavatele jedn"m z ned!le$it'j)"ch mo&
ment! procesu ,LZ. I zde je t#eba poznamenat, $e pou$it" v)ech osv'd*en(ch
metod nem!$e zcela odstranit riziko, $e v(b'r nebude optimáln". Toto riziko
nese jak zam'stnanec, tak zam'stnavatel.

V)b&r zam&stnanc*

Rozli)ujeme intern" a extern" v(b'r zam'stnanc!. Intern" v(b'r pracovn"k!
umo$%uje #e)en" vnit#n"ch pot#eb organizace bez zv()eného nároku na po*et
pracovn"ch m"st a finan*n" zát'$e. Zam'stnanci rozv"jej" spektrum dovednost"
a zvy)uj" svou kompetenci, p#eb"raj" nové úkoly. Intern" v(b'r sni$uje rizika
p#"chodu zcela „nov(ch" individualit do organizace.

Extern" v(b'r je nutn(, pokud se organizace rozv"j" a pot#ebuje roz)"#it
spektrum kompetenc", dále pak p#i p#irozeném demografickém v(voji.

Formy náboru kandidát*

Náborem kandidát! se mysl" upoután" zájmu potenciáln"ch pracovn"k! o defi&
nované pracovn" m"sto. B'$n' pou$"vané formy v oblasti sociáln" sféry:

inzeráty;
s". p#átel a osobn"ch i profesionáln"ch znám(ch;
nab"dka stá$" a studijn"ch pobyt!;
spolupráce se )kolami p#i umis.ován" absolvent!;
vyu$it" pracovn"ch ú#ad!;
vyu$it" poradensk(ch firem.

V praxi b(vá zpravidla vyu$"váno paraleln' n'kolik forem náboru. V sociáln"
oblasti b(vá nerovnost mezi pom'rem nab"dky a poptávky v kvantitativn"m
smyslu, jedná se sp")e o v(b'r mezi nadpo*etn(mi uchaze*i ne$ o lákán" kandi&
dát!; pokud jde o kvalitativn" stránku, zde je to sp")e naopak. Deficit skute*n'
vzd'lan(ch i prakticky zku)en(ch sociáln"ch pracovn"k! *asto vede i k dlouho&
dob'j)"mu hledán" vhodného kandidáta.
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V)b&r kandidát*

Zam'stnavatel m!$e p#i v(b'ru zam'stnanc! vyu$"t pom'rn' rozsáhl( arzenál
metod, d!le$ité je zvolit metodu nejvhodn'j)" pro dané pracovn" m"sto, prip.
i vhodnou kombinaci n'kolika metod. V praxi b(vá v(b'r pracovn"ka dvou&

v"cestup%ov(. N'které z metod:

curriculum vitae ($ivotopis);
vy$ádán" podrobn'j)"ch údaj!;
extern" posudky, doporu*en", dotazy u p#edchoz"ch zam'stnavatel!;
rozhovor;
specifické testy (nap#. testy inteligence, testy ur*it(ch schopnost", osob&

nostn" testy);
• profesn" zkou)ky, prip. certifikované absolutorium kurz!, v(cvik! apod.

P!ijímání a rozmíst&ní nov)ch pracovník*

Kdy$ nov( pracovn"k vstupuje do firmy, stává se nositelem v)ech práv a po&
vinnost", které z tohoto kroku vypl(vaj". Základn"m nástrojem pro upraven"
nov' vzniklého vztahu je pracovn" smlouva, resp. r!zné jiné pracovn'&právn"
mo$nosti jako dohoda o proveden" práce, dohoda o pracovn" *innosti. Základn"
legislativn" normou je zde zákon"k práce. Vnit#n"m nástrojem organizace je
také popis nápln' práce, kter( má b(t pokud mo$no v(sti$n(.

Management m!$e v(razn' ovlivnit rychlost zapracován" a kvalitu práce
nového pracovn"ka, pokud bude nástupu v'novat pat#i*nou pozornost. Mezi
základn" kroky pat#": uveden" a za)kolen", seznámen" s nejbli$)"m pracovn"m
t(mem, precizn" vysv'tlen" obsahu práce, kompetenc", práv a povinnost". Ob&
vyklé b(vá, pokud je organizace v't)", i seznámen" s ostatn"mi *ástmi firmy.

Nástroje managementu p!i )LZ v sociální oblasti
,LZ v podm"nkách organizac" provád'j"c"ch sociáln" práci má n'které speci&
fické rysy:

1. Organizace státn" nebo z#izované obcemi *i orgány státn" správy maj" dan(
pom'rn' pevn( systém pracovn"ch m"st v*etn' nutné kvalifikace a za#azen"
do tarifn"ho systému odm'%ován". Tyto organizace jsou v't)inou personáln'
poddimenzovány a na stále se m'n"c" podm"nky nemohou pru$n' reagovat.

2. Organizace nestátn" maj" mnohem v't)" volnost p#i vytvá#en" pracovn"ch
t(m!, nará$" v)ak na vysokou m"ru nejistoty p#i zaji).ován" mzdov(ch
prost#edk!. I zavedené instituce, které poskytuj" nezastupiteln' kvalitn"
sociáln" slu$by, z"skávaj" prost#edky na zam'stnance prost#ednictv"m ka$&
doro*n" tvorby „projekt!", kde zd!vod%uj", pro* práv' v daném roce bude
v „projektu" zam'stnán ur*it( po*et pracovn"k!. Nen" v(jimkou, $e v prv&
n"ch m's"c"ch kalendá#n"ho roku pracuj" zam'stnanci nestátn"ch organizac"
bez odm'ny a management o*ekává v(sledky grantov(ch #"zen".
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3. B'$né mana$erské nástroje v klasické podob' nelze pou$"t také pro speci&
fick( obsah sociáln" práce, p#edev)"m pro obt"$e p#i vyhodnocován" úsp')&
nosti pracovn"ch postup! a v(kon!, p#esto je postupné zavád'n" mana$er&
sk(ch postup! do sociáln"ho sektoru $ádouc", umo$%uje zvy)ovat kompe&
tence instituc" i jejich efektivitu.

Odm&-ování

Jakkoli je v oblasti sociáln" práce odm'%ován" závislé na v()e uveden(ch sku&
te*nostech, je p#esto mo$no hovo#it o základn"ch principech:

1. Zp!sob odm'%ován" v ka$dé organizaci by m'l b(t motivuj"c", jakkoliv orga&
nizace nará$" na ekonomické mo$nosti; motivuj"c" nen" pouze v()e odm'ny,
ale také to, zda je mzda srovnatelná s odm'nami v podobn(ch organiza&
c"ch, jak v()e odm'ny pru$n' reaguje na konkrétn" v(sledky jednotlivého
pracovn"ka apod.

2. Systém odm'%ován" by m'l b(t spravedliv(.
3. Systém by m'l b(t zalo$en na jasn(ch a srozumiteln(ch principech, které

jsou jasné v)em zam'stnanc!m.

Odm'%ován" m!$e m"t r!zné formy, podle mo$nost" a zvyklost" organizace,
jedná se nap#. o odm'%ován" p#"mé, nep#"mé, naturálie, sociáln" v(hody.

Rozvoj osobnosti pracovníka

Rozvojem osobnosti se rozum" proces, kter( je promy)len(m nástrojem orga&
nizace p#i profesionáln"m zdokonalován" pracovn"k!. Rozvoj pracovn"k! pat#"
mezi základn" úkoly managementu a pro kvalitu organizace a jej" flexibilitu je
nutn(. Mezi základn" nástroje #"zen" rozvoje osobnosti pracovn"k! pat#":

a) Individuáln" hodnocen" je provád'no bezprost#edn"m nad#"zen(m, doporu&
*uje se provád't je jednou za rok; prob"há na základ' princip! a postup!,
které zaji).uj" spravedlnost a ú*innost.

b) ,"zen" kariér. Kariérou v tomto smyslu rozum"me cestu jednotlivého pracov&
n"ka organizac". V d#"v'j)"m pojet" znamenal tento pojem p#esn( plán ma&
nagementu o budouc"m postupu zam'stnance. V sou*asné dob' se ukazuje
jako mnohem ú*inn'j)", pokud management zam'stnanci nab"z" mo$nost
postupu a rozvoje v organizaci a pracovn"k m!$e p#"le$itost uchopit.

c) Skolen" zam'stnanc!. Pot#eba neustálého )kolen" vycház" z rozporu mezi
schopnostmi a znalostmi, kter(mi t(m pracovn"k! v daném okam$iku dis&
ponuje, a pot#ebou schopnost" a znalost", která vycház" z nárok! na v(kon
organizace. V sociáln" oblasti jsou to p#edev)"m zm'ny v pot#ebách klient!,
akceptace nov(ch metod práce apod.

/kolen" zam'stnanc! m!$e tedy spl%ovat zárove% dva c"le:
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1. rozvoj organizace jako celku;
2. rozvoj lid" & napl%ován" osobn"ch a profesionáln"ch aspirac", posilován"

vazby na firmu a zvy)ován" pracovn" motivace.

Supervize

N'kte#" auto#i uvád'j" supervizi jako sou*ást nebo jeden z nástroj! ,LZ v or&
ganizac"ch poskytuj"c"ch terapeutické nebo sociáln" slu$by. Slovo supervize po&
cház" z latiny, super znamená „v()e" nebo „p#es" a visio znamená „pohled"
(Page, Wosket, 1994). V tomto smyslu m!$e b(t supervize bu- sou*ást" ná&
stroj! zaji)t'n" kvality slu$eb, nebo také nástrojem vzd'láván" a rozvoje lid&
sk(ch zdroj! (bl"$e viz kap. 18).

Záv&rem o )LZ
,"zen" lidsk(ch zdroj! je specifická oblast managementu. Vy$aduje nejenom
kvalifikaci mana$er! a znalosti metod a nástroj!, ale také schopnost aplikace
správn(ch metod na správném m"st' a ve správn( *as.

,LZ nen" jednorázov(m aktem, jde o permanentn" proces, na jeho$ reali&
zaci se ú*astn" nejenom #"d"c" pracovn"k, ale v podstat' v)ichni zam'stnanci
organizace.

18.9 Marketing
Vznik marketingu se datuje do dvacát(ch let 20. stolet", vznikl v USA a teorie
a praxe marketingu pro)la do dne)n"ch dn! rychl(m v(vojem. Marketing je
podnikatelská metoda, která umo&'uje podniku hledat odbytov) trh pro své
v)kony, trh utvá"et a systematicky o n%j pe$ovat. Z uvedené definice m!$eme
vycházet i p#i pohledu na marketing v sociáln"m sektoru.

Marketing v oblasti sociální práce
Vyu$it" marketingu a jeho metod *i nástroj! v sociáln"m sektoru u nás je
neobvyklé a naprosto v po*átc"ch.

Z#izovatelé státn"ch sociáln"ch slu$eb & stát prost#ednictv"m ministerstev,
kraj! a pov'#en(ch obecn"ch ú#ad! & vycházej" p#i zakládán" a #"zen" instituc"
z v't)" *ásti z legislativy, která vyjad#uje povinnosti státu jako garanta systému
sociáln"ho zabezpe*en". Legislativa reflektuje dlouhodobé trendy spole*nosti
v zájmu o sociáln' pot#ebné, dále pak politickou orientaci vládnouc"ch stran,
pot#eby sjednocován" legislativy v rámci p#ipojen" k EU, v optimáln"m p#"pad'
také názory a zku)enosti odborné ve#ejnosti.

Uveden( proces je dlouhodob( a ze své podstaty do ur*ité m"ry statick(.
Na)e spole*nost v)ak zvlá)t' v obdob" transformace procház" velmi prudk(m
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v(vojem. V dob' p#ed revoluc" prakticky neexistoval problém bezdomovectv",
problém závislost" na návykov(ch látkách, romská problematika se sice objevo&
vala, ale ve zcela jin(ch souvislostech, prakticky nebyla nezam'stnanost atd.
Sociáln" problematika se postupn' p#ipodob%uje situaci v rozvinut(ch evrop&
sk(ch, zem"ch.

P#i vytvá#en" legislativy se v mnoh(ch ohledech m!$eme u*it od jin(ch
stát!. V(voj sociáln"ch slu$eb v USA i Evrop' ukázal, $e na permanentn'
prob"haj"c" zm'ny v sociáln" oblasti nejrychleji a nejp#esn'ji reaguj" organizace,
které vznikaj" a pracuj" mimo státem #"zenou sféru, tedy nestátn" nebo také tzv.
neziskové organizace. V r!zn(ch systémech existuj" r!zné formy provázanosti
a spolupráce státn"ho a nestátn"ho sektoru. Ve Velké Británii jsou sociáln"
slu$by poskytovány prakticky zcela nestátn"mi institucemi, slu$by, které stát
garantuje, od t'chto instituc" „nakupuje".

V(hodou zapojen" nestátn"ho sektoru je p#edev)"m mo$nost pru$né reakce
na zm'ny v pot#ebách klient! sociáln"ch slu$eb. Dobrá spolupráce a dobr(
systém garance kvality nestátn"ch slu$eb a podpora r!zn(mi formami finan&
cován" vedou k poskytován" kvalitn'j)"ch slu$eb a vy))" efektivit'.

Situace v 'R

Rozvoj ob*anské spole*nosti a nestátn"ho sektoru p#inesl obrovsk( pr!lom do
oblasti sociáln"ch slu$eb. Nové nestátn" organizace vznikaly a stále vznikaj" na
základ' rozhodnut" odborn"k! nebo zájmov(ch skupin.

P#irozen(m pr!vodn"m jevem tohoto bou#livého rozvoje je zat"m n"zká schop&
nost nestátn"ch organizac" reflektovat svou slu$bu v )ir)"ch souvislostech, na&
b"zet ji klient!m a informovat o n" ve#ejnost, navazovat kontakty a spolupráci
s ostatn"mi institucemi & jak nestátn"mi, tak.státn"mi & a v neposledn" #ad'
kriticky hodnotit svou práci. Státn" instituce a$ na malé v(jimky pracuj" na
základ' statické objednávky formulované legislativn"mi nástroji.

Mo(nost i vyu(ití marketingu v sektoru sociálních slu(eb

Také v oblasti sociáln"ch slu$eb existuj" jevy, které m!$eme nazvat nab"dkou
a poptávkou, slu$by maj" svou cenu i hodnotu, na pomyslném „trhu" p!sob"
sou*asn' n'kolik prvk!, které se vzájemn' ovliv%uj".

V sou*asnosti se teorie marketingu v sociáln"m sektoru nepou$"vá prakticky
v!bec. Pro budouc" rozvoj m!$e p#inést mnoho pozitivn"ho:

• v'dom" jednotliv(ch poskytovatel! o své roli v celém sektoru;
• podporu kooperace organizac";
• lep)" dislokaci slu$eb podle skute*n(ch pot#eb klient!;
• mo$nost porovnán" ceny slu$by od jednotliv(ch poskytovatel!;
• orientaci resort! pro efektivn'j)" rozd'lován" dotac".
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18.10 Záv&r
Kvalita managementu je v sou*asnosti dynamick(m nástrojem produktivity
a efektivity ve v)ech typech organizac". Subjekty poskytuj"c" sociáln" slu$by
stoj" p#ed úkolem a zárove% )anc": vyu$"t dosa$eného stupn' teoretického
i praktického poznán" v oblasti managementu pro zv()en" kvality slu$eb klien&
t!m. P#edlo$en( text je pouh(m úvodem a jeho poslán"m je inspirovat *tená#e
k dal)"mu studiu.
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Kapitola 19

Supervize

Jana Kolá$ková

V p#edchoz"m textu této knihy se *tená# ji$ mnohokrát setkal s pojmem su&
pervize, nap#"klad v souvislosti s rozvojem osobnosti sociáln"ho pracovn"ka
a s prevenc" negativn"ch jev! (vyho#en" *i syndrom pomáhaj"c"ho). Supervize je
celo$ivotn" forma u*en", zam'#ená na rozvoj profesionáln"ch dovednost" a kom&
petenc" supervidovan(ch, p#i n"$ je kladen d!raz na aktivaci jejich vlastn"ho
potenciálu v bezpe*ném a tvo#ivém prost#ed". Z institucionáln"ho hlediska je
supervize profesionáln"m postupem pozorován", reflexe profesn" praxe i post&
graduáln"ho vzd'láván".

Co se v supervizn"m procesu d'je? Hawkins a Shohet (1989) popisuj" zá&
kladn" supervizn" situaci následovn': Jeden *lov'k (supervizant & pracovn"k,
kter( je supervidován) p#iná)" druhému *lov'ku (superv"zorovi & odborn"&
kovi, kter( supervizi provád") p#"b'h, obraz, pocity t(kaj"c" se t#et"ho *lov'ka
(klienta) a podává selektivn", subjektivn" zprávy o n'kter(ch aspektech své
práce. Supervizor obvykle klienta nezná.

Kop#iva (1999) uvád":

Supervize m!$e pracovat s reáln(mi situacemi rozhovoru pracovn"ka s klientem, a to bu- za
p#"tomnosti superv"zora p#i rozhovoru, nebo za pou$it" audio& *i videonahrávky sezen". M!$e
také pou$"vat modelové situace p#ehrávané v supervizn" skupin' (hran" rol"), prip. pracovat
jen s p"semn(m záznamem rozhovoru po#"zen(m supervidovan(m pracovn"kem.

Ve vzájemné spolupráci mezi supervizorem a supervidovan(m jde o spole*né
hledán" #e)en" v atmosfé#e d!v'ry, o rozv"jen" sebereflexe vedouc" k pochopen"
dosud neuv'domovan(ch souvislost", vztah!, pocit! a jejich odrazu v pracovn"
*innosti. Supervidováni v)ak mohou b(t nejen jedinci, ale i skupiny a t(my.

Jakmile dojde k propojen" aspo% dvou osob (supervidovaného a superv"zora),
stává se jejich vzájemná interakce v(znamn(m aspektem supervize. Supervi&
zor a supervidovan( tvo#" mal(, uzav#en( sociáln" systém. Proces supervize je
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uskute*%ován v kontextu vztah!. Pokud je funk*n", je kooperativn", demokra&
tick(, otev#en(, vzájemn(, respektuj"c" a „zú*astn'n(".

Tento systém funguje v rámci )ir)"ch systémov(ch vazeb jedné nebo v"ce
instituc", je$ také podobu supervize formuj".

19.1 Balintovské skupiny
Jedn"m z prvn"ch systematick(ch postup! p#edj"maj"c"ch sou*asné pojet" su&
pervize v západn"m sv't' byly tzv. balintovské skupiny. Zm"n"me je podrobn'ji
zejména proto, $e i #ada *esk(ch supervizor! p!vodn' pro)la balintovsk(m
v(cvikem.

Autorem metody je Michael Balint (1896&1970), kter( vystudoval medic"nu
a absolvoval psychoanalyti*ky v(cvik. Na základ' své praxe do)el k p#esv'd&
*en", $e se léka# mus" zab(vat nejen pacientovou nemoc", ale cel(m *lov'kem
v kontextu jeho konkrétn"ho $ivota. Systematick(m p'stován"m vztahu mezi
léka#em a pacientem a jejich komunikace se zab(val od roku 1945. V roce
1957 vydal základn" práci Léka", jeho pacient a nemoc (v roce 2002 v *eském
p#ekladu) . Od )edesát(ch let 20. stolet" byl balintovsk( zp!sob práce vyu$"&
ván i v ostatn"ch pomáhaj"c"ch profes"ch, proto$e práce s lidmi v$dy p#iná)"
vztahové problémy.

Práce v balintovské skupin' má dan( postup skládaj"c" se z p'ti fáz". T'm
p#edcház " v(zva vedouc"ho skupiny, aby ú*astn"ci p#edlo$ili sv!j problém, kter(
by cht'li #e)it, a pomoc" demokratického hlasován" je p#"pad vybrán. Po*et
*len! ve skupin' m!$e b(t od 6 do 12 osob.

I.fáze: Expozice p!ípadu

Na sezen" n'kdo z ú*astn"k! nab"dne p#"pad, se kter(m by cht'l pomoci. Nen"
toti$ spokojen s t"m, jak pro$"val kontakt a vztah s klientem, nebo jak postu&
poval p#i #e)en" p#"padu. Nese v sob' vnit#n" konflikt. Má n'jakou p#edstavu,
$e uspokojivé #e)en" existuje, pot#ebuje si v)ak v'ci ujasnit. Jde o subjektivn"
obraz p#"padu v du)i p#edkladatele.

2. fáze: Otázky

Ú*astn"ci se ptaj" na okolnosti, které pot#ebuj" v'd't, aby si mohli vytvo#it
obraz o tom, co se d'lo v p#edkladateli, co klient, jak byly zapojeny v p#"padu
dal)" osoby apod.

3. fáze: Fantazie

Ú*astn"ci sd'luj" nahlas, co je k p#"padu napadlo, co si p#edstavuj" o citech
a vztaz"ch jednotliv(ch postav zaanga$ovan(ch v p#"padu. Jde o zapojen" intu&
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ice a uvoln'n" tvo#ivosti. Je t#eba vyvarovat se racionalizac" a „prokazateln(ch
pravd". P#edkladatel naslouchá.

4. fáze: Praktické nám&ty k !e"ení

Ú*astn"ci sd'luj", jak by dan( problém #e)ili oni sami, jak( praktick( postup
by zvolili na m"st' p#edkladatele, kter( naslouchá & této a p#ede)lé fáze se
neú*astn" aktivn'.

5. fáze: Vyjád!ení protagonisty

P#edkladate l se vyjád#" k tomu, co sly)el ve 3. a 4. fázi. Ocen" to, co mu p#i&
padá u$ite*né, co mo$ná vyu$ije. To, co mu u$ite*né nep#ipadá, ponechá bez
komentá#e (viz Kop#iva, 1997; Bartlová, 1998).

Na záv'r m!$e vedouc" skupiny za#adit mo$nost pro ú*astn"ky vyjád#it
p#edkladatel i podporu nap#. formou poslán", pozdravu, neverbáln" podpory.

V supervizn" práci lze vyu$"t prvky balintovské skupiny a jej" my)lenky. V(&
b'r problém!, které je mo$né #e)it touto metodou, je vymezen rovinou vztaho&
v(ch zále$itost". V(slednou úrove% nep#"zniv' ovliv%uje, je&li vyu$"vána dlou&
hodob' ve skupin', kde je v"ce ú*astn"k! z jednoho pracovi)t'.

19.2 Supervizev(R
Supervize jako metoda zam'#ená na zvy)ován" kvality a profesionality práce se
u nás nejprve objevila jako povinná sou*ást psychoanalytického v(cviku v )e&
desát(ch letech 20. stolet". Zhruba v sedmdesát(ch letech tého$ stolet" za*ali
J. Skála a J. R!$i*ka zaji).ovat pro absolventy psychoterapeutick(ch v(cvik!
SUR t#"letou supervizi ve form' balintovsk(ch seminá#! (/imek, 2000). V osm&
desát(ch letech Skála pracoval s balintovsk(mi skupinami v oblasti v'ze%stv"
a soudnictv". Po*átkem devadesát(ch let se objevily mo$nosti soustavn'j)"ho
vzd'láván" v supervizi. V roce 1995 uspo#ádal Pra$sk( psychoterapeutick( in&
stitut (dále PPI) sympozium o supervizi. C"lem bylo zmapovat stav provád'n"
supervize v podm"nkách jednotliv(ch u nás p!sob"c"ch psychoterapeutick(ch
)kol. Od roku 1996 prob"há v(cvik supervizor! po#ádan( PPI a +eskou asoci&
ac" pro transak*n" anal(zu. Na n'j pravideln' p#ij"$d" Julie Hewsonová z Velké
Británie (/imek, 2000).

O supervizi se v na)" republice za*aly zaj"mat i jiné obory ne$ psychote&
rapeutické )koly, systematicky se prosazuje p#edev)"m v sociáln" práci. Podle
Robinsonové (in Havrdová, 1999) byla supervize p!vodn' chápána jako

...vzd'lávac" proces, v n'm" osoba vybavená ur*it(mi znalostmi a dovednostmi p#ij"má odpo&
v'dnost za v(cvik osoby, která je vybavena mén'.
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Z tohoto pojet" vycházel také projekt p#"pravy supervizor! pod veden"m brit&
sk(ch lektor! Li McDermentové a Thomasze Hanchena. Prvn" kurz „rozvojové
supervize" byl v +R realizován v roce 1996. Jednalo se o koncept supervizn"ho
v(cviku s vyu$it"m portfolia, zac"len( na profesionáln" r!st i osobnostn" rozvoj
ú*astn"k ! (Havrdová, 1999).

Portfolio je soubor doklad! o profesionáln" kompetenci ($ivotopis, doklady o vzd'lán" a absol&
vovan(ch kurzech, seznam publikac" atp.) Vyu$"vá se i mimo supervizi, nap#. p#i p#ij"mac"m
#"zen" na nové pracovn" m"sto, p#i nástupu do nového vzd'lávac"ho programu. Portfolio lze vy&
u$"t p#i rozhodován" o za#azen" kandidáta do soustavné supervize, p#i úvodn"ch prezentac"ch
ú#astn"k ! skupinové supervize, p#i formulaci plánu individuáln"ho rozvoje pracovn"ka, kter(
se b'hem •supervize monitoruje, apod. (Pozn. red.: Existuje i )ir)" pojet" portfolia, které do n'j
za#azuje nejr!zn'j)" dokumenty a artefakty, je$ pomohou superv"zorovi z"skat lep)" p#edstavu
o *innosti pracovn"ka a jejich$ rozbor m!$e slou$it profesn"mu r!stu & nap#. pracovn"kem
p#ipravené plány pé*e, záznamy o p#"padech, dopisy od klient!, fotografie z akc" apod.)

Jedn"m z prvn"ch pracovi). v oblasti sociáln"ch slu$eb, kde byla po roce 1989
zavedena supervize, bylo St#edisko k#es.anské pomoci Diakonie CCE v Praze.
/lo o supervizi zapojenou do systému #"zen" organizace. Supervize prob"haj"
v prost#ed" dobrovolnick(ch program! & LATA, 5 P (Sdru$en" Hestia), svou
koncepci supervize má vyvinut videotrénink interakc" (Sdru$en" SPIN). Dal)"
supervize se rozvinuly na linkách d!v'ry a ve v(cviku pracovn"k! linek d!v'ry
(po#adatelem je +eská asociace pracovn"k! linek d!v'ry).

19.3 Formy a cíle supervize
,ada autor! se pokou)" o typologii supervize (viz nap#. Havrdová 2000; Haw&
kins a Shohet 1989; Kadushin 1992). Shoda mezi nimi je v tom, $e prioritou
supervize je profesionáln" rozvoj pracovn"ka, roz)i#ován" jeho dovednost". Sou&
b'$n' s t"m mu má supervize pomáhat #e)it t'$ko #e)itelné p#"pady, má mu
pomáhat vyrovnat se s pracovn"m stresem. (V(razem „p#"pad" je zde my)&
lena práce s jednotlivci i s jak(mikoliv skupinami.) Tyto funkce supervize jsou
v praxi neodd'litelné & nejde prob"rat zp!sob, jak(m je p#"pad veden, ani$
by byly dot*eny profesionáln" kompetence pracovn"ka. Tam, kde se pracov&
n"k dostal p#i v(konu práce do t'$kost", je nutné, aby mu supervize poskytla
maximum mo$né podpory. U student! a za*"naj"c"ch pracovn"k! b(vá nav"c
zd!raz%ována vzd'lávac" funkce supervize & supervize jim ukazuje, jak propo&
jit teorii s prax", formuje a upev%uje algoritmy profesionáln"ch postup!.

Obecná shoda mezi teoretiky supervize v)ak nen" v tom, nakolik má b(t su&
pervize p#"m(m nástrojem #"zen" a nakolik ji p#"padn' má nebo m!$e provád't
p#"m( nad#"zen( supervidovaného. V(raz „administrativn" supervize" je n'kte&
r(mi autory (nap#. Kadushinem) pova$ován za legitimn"; jin" se klon" k tomu,
pova$ovat supervizi za proces prob"haj"c" paraleln' s b'$n(m #"zen"m instituce.
Ti, kdo supervizi odm"taj" ztoto$nit se standardn"m procesem #"zen" organizace
(co$ je naprostá v't)ina *esk(ch autor!), argumentuj" t"m, $e supervizn" vztah
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Obr. 19.1 Modely supervizní intervence (upraveno podle Munsona, 1992)

a) „Zasahující" supervize % supervízor vstupuje do vztahu mezi supervidovan$m a klientem

Supervizor

Pracovník Klient

b) „P!ípravná" supervize % supervizor se supervidovan$m probírá/studuje alternativy jednání
s klientem, supervidovan$ je aplikuje na klienta

Pracovník Supervizor Klient

c) „Soub&+ná" supervize % supervizor paraleln& superviduje klienta i pracovníka

by m'l b(t pro supervidovaného vztahem bezpe*n(m. Supervidovan( pracov&
n"k by podle tohoto názoru m'l m"t mo$nost v pr!b'hu supervize otev#en'
mluvit o v)ech sv(ch pot#ebách, emoc"ch, fantazi"ch, postoj"ch & podobn' jako
pacient v odkr(vaj"c" psychoterapii. P#i této m"#e otev#enosti se samoz#ejm'
objev" pracovn"kova „slabá m"sta" a budou prob"rány situace, ve kter(ch byl
„neúsp')n(". Pak je $ádouc", aby v)echen materiál poskytnut( superv"zorovi
(p#"padn' ú*astn"k!m skupinov(ch superviz") m'l d!v'rn( charakter. V pod&
kapitole 19.5 bude popsáno jedno z mo$n(ch #e)en" popsaného dilematu: su&
pervizor m!$e b(t jak(msi mostem mezi vedouc"mi pracovn"ky a zam'stnanci
organizace, jim$ supervizi poskytuje, a to i v p#"pad', $e je sám zam'stnan&
cem té$e organizace. V této pozici supervizor svá sd'len" o pr!b'hu supervize
i o o*ekáván"ch mana$er! ob'ma zú*astn'n(m stranám filtruje.

C"le supervize mohou b(t krátkodobé & nap#. z"skán" n'kolika elementár&
n"ch profesionáln"ch dovednost", vytvo#en" základn"ch podm"nek pracovn"ho
t(mu k úsp')né práci, nebo dlouhodobé & nap#. formulace a monitoring plán!
osobn"ho rozvoje pracovn"k!, harmonizace fungován" celé organizace, zvy)o&
ván" citlivosti organizace na pot#eby klient! (viz té$ obr. 19.1).
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V ka$dém p#"pad' je t#eba formu a c"l supervize p#ed jej"m zahájen"m j asn'
definovat a závazn' ur*it, komu budou jaké informace ze supervize p#"stupné.
Tato pravidla mus" b(t zakotvena v supervizn"m kontraktu, tj. v dohod' mezi
poskytovatelem a p#"jemcem supervize (podrobn'ji k tomu viz podkapitolu
19.6). P#ed zahájen"m supervize je t#eba se p#esv'd*it o tom, jestli jsou s t"mto
zam'#en"m a zp!sobem provád'n" supervize v)ichni jej" ú*astn"ci srozum'ni.

Podle po%tu supervidovan(ch i zp!sobu provád'n" je mo$né rozli)it in&
dividuáln" supervizi a skupinovou supervizi (podrobn'ji viz Havrdová, 1999;
Kop#iva, 1999; +ierná, 2000).

Individuální supervize

Individuáln" supervize spo*"vá ve strukturovaném kontaktu s jedn"m pracov&
n"kem. Jej"m úkolem je reflektovat a podpo#it profesionáln" fungován" pra&
covn"ka a jeho dal)"ho rozvoj. Má podobu plánovan(ch, *asov' vymezen(ch
sch!zek s p#edem dohodnut(m programem. Superv"zor (odborn( pracovn"k se
supervizn"m v(cvikem, v n'kter(ch modelech zku)en'j)" odborn"k) a supervi&
dovan( (také supervizant) spolupracuj" na základ' p"semné supervizn" dohody
(kontraktu), kterou sestavuj" p#i prvn"m setkán". V n" jsou jasn' a specificky
stanoveny c"le i hranice postupu. To znamená, $e je up#esn'no, co bude zahr&
nováno do supervize a co nikoli, jaká bude frekvence sch!zek, kde bude m"sto
setkáván" a jaká budou základn" pravidla zacházen" s informacemi. I zde na
ka$dém dal)"m sezen" uzav"raj" oba zú*astn'n" up#es%uj"c" dohodu, podle n"$ se
postupuje v p#")t"ch sezen"ch. Nutnou podm"nkou je vytvo#en" vztahu pracovn"
aliance, atmosféry otev#enosti a bezpe*".

Struktura individuáln"ho supervizn"ho procesu zahrnuje:
• supervizantovu reflexi minulého obdob" a práce s klienty;
• p#edlo$en" problému (situace), kter( má b(t #e)en;
• poskytnut" prostoru k p#em()len", sebereflexi a sebehodnocen" supervi&
zanta;
• poskytován" zp'tné vazby ze strany superv"zora;
• nab"dku a stimulaci variant #e)en";
• zapojen" supervizantovy tvo#ivosti a fantazie;
• podporu supervizantova rozhodnut" o konkrétn" strategii budouc! práce;
• záv're*né oboustranné zhodnocen" spln'n" zakázky.

Skupinová supervize

Skupinová supervize je strukturovan( proces, kter( dává pracovn"k!m mo$&
nost diskutovat ve skupin' o své práci, o sv(ch skute*n(ch aktuáln"ch pocitech
a vztaz"ch, které pro$"vaj" p#i práci. C"lem je profesionáln" rozvoj jednotlivc!
v kontextu skupiny. Skupinová supervize má podobu plánovan(ch, *asov' vy&
mezen(ch sch!zek s p#edem dohodnut(m programem. Superv"zor (odborn(
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pracovn"k se supervizn"m v(cvikem, v n'kter(ch modelech zku)en'j)" odbor&
n"k) a 8&10 *len! skupiny & pracovn"k!, ale také student!, ú*astn"k! v(cviku,
koleg! (psychoterapeut!, psycholog!, speciáln"ch pedagog!, sociáln"ch pra&
covn"k!, u*itel!, zdravotn"ch sester, pe*ovatelek...) & spolupracuj" na základ'
supervizn" dohody (v n'kter(ch za#"zen"ch také na základ' supervizn"ho pro&
gramu organizace), kterou sestavuj" p#i prvn"m setkán"; zde jsou jasn' a speci&
ficky stanoveny c"le, hranice, frekvence a m"sto setkáván" a základn" pravidla
zacházen" s informacemi. Na ka$dém dal)"m sezen" uzav"raj" up#es%uj"c" do&
hodu, na které konkrétn' pracuj".

Skupinová supervize je v(hodná proto, $e *lenové se mohou vzájemn' pod&
porovat, poskytovat si zp'tnou vazbu a jeden od druhého se u*it. Skupinová
supervizn" práce vycház" z teorie a praxe práce se skupinou. Je d!le$ité v'no&
vat pozornost skupinové dynamice. Od terapeutické nebo v(cvikové skupiny
se v)ak supervizn" skupina zásadn' li)" obsahem a c"lem supervize.

T&mová supervize zahrnuje v)echny *leny pracovn"ho kolektivu bez ohle&
du na jejich konkrétn" pozici, pot#eby, zdroje a odpov'dnost. Je zam'#ena p#e&
dev)"m na *innost t(mu jako celku a jeho efektivitu, pop#. na práci celé organi&
zace.

Superv"zo r má v supervizn" skupin' vedouc" roli, tak$e pln" následuj"c" úkoly (R!$i*ka,
2001; Havrdová, 1999):

• Facilituje & usnad%uje komunikaci a podporuje práci na dohodnut(ch c"lech, udr$uje rov&
nováhu v zapojen" *len! skupiny.
• Moderuje & #"d" skupinov( rozhovor, kladen" otázek, tematicky strukturuje debatu, vede
skupinov( rozhovor k c"li.
• Organizuje a hl"dá *asov( pr!b'h skupinového supervizn"ho sezen", jeho$ struktura má
b(t stabiln" & tj. má m"t stejn( rituál zahajován" a ukon*ován", zp!sob poskytován" zp'tné
vazby apod.; v jeho rámci je pak mo$né vyu$"vat r!zné techniky a metody (nap#. prvky balin&
tovské skupiny, hran" rol", anal(zu videozáznamu, kreativn" metody, práci s t'lem aj.).
• Pe*uje o sycen" pot#eb ú*astn"k! & jde o vyvá$ené napl%ován" pot#eby v(konu, pot#eby
bezpe*", individuáln"ho ocen'n" a podpory i pot#eby zachován" skupiny (je t#eba zvládnout
sout'$ivost a rivalitu, vztahy k autorit' apod.).
• Poskytuje model & *lenové p#ej"maj" supervizor!v zp!sob naslouchán", intervence, zam'&
#ován" pozornosti, zacházen" s informacemi atd. Proto je zapot#eb", aby superv"zor v'dom'
nab"zel co nej)ir)" )kálu mo$n(ch postup! a reakc" a v)"mal si, jaké zrcadlo mu skupina
ukazuje. To mu pom!$e pochopit, které varianty reakc" je t#eba roz)"#it.
• Um" zacházet s moc" & vyu$"vá svou autoritu ve prosp'ch *len! skupiny. Um" b(t laska&
v(m a citliv(m profesionálem. Odli)uje svou úzkost od úzkosti *len! skupiny, um" zacházet
s nejistotou.
• Pe*uje o sebe & zná své hranice a hranice odpov'dnosti, chrán" sám sebe p#ed syndromem
vyho#en".

Pro vytvo#en" bezpe*ného stimuluj"c"ho prost#ed" zam'#eného na profesionáln"
rozvoj *len! supervizn" skupiny je t#eba, aby superv"zor dodr$oval n'které
zásady, které se t(kaj" t'chto oblast" (R!$i*ka, 2001).
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• Podm"nky & nep#edv"dané situace mohou b(t ohro$uj"c", proto je ú*elné, kdy$ si supervizor
vytvo#" hypotézu o jednotliv(ch *lenech skupiny („diagnózu"), na jej"m$ základ' m!$e antici&
povat projevy a reakce *len! a p#ipravit si individuáln" p#"stup ke ka$dému *lenu v kontextu
skupiny.
• Budován" vztahu pracovn" aliance & obecn' plat", $e základem vztahu je akceptace, otev#e&
nost a empatie, které jsou p#edpokladem d!v'ry a bezpe*" a vytvá#ej" p!du pro vznik pracovn"
aliance. Je jasné, $e se jedná o aktivn" a zám'rné úsil" obou stran (superv"zora a supervidova&
n(ch). Pro vytvá#en" bezpe*ného prost#ed" je d!le$ité rozum't tomu, co je pro koho bezpe*né
nebo nebezpe*né. Je t#eba dávat pozor na zranitelné struktury osobnosti, respektovat je a vést
k tomu i *leny skupiny. D!sledn' rozli)ovat interpretaci a popis chován". Samoz#ejm(m po$a&
davkem je zachováván" ml*enlivosti.
• Otev#enost & respekt a úcta, tolerance k rozli*n(m názor!m, mo$nost diskuse, ka$d( mluv"
sám za sebe, snaha porozum't jednán" a pocit!m druh(ch.
• Organizace & je nutné p#ipravit program a nab"dnout strukturu, improvizovat lze jen na
základ' d!kladné p#ipravenosti. Nep#"jemná v)ak m!$e b(t stejn' „p#eorganizovanost" jako
nedostate*ná organizace.
• Informovanost & je t#eba uspokojovat pot#ebu lid" b(t informován o tom, co se bude d"t
a kdy (odkdy dokdy, term"ny...).
• Zázem! * je t#eba pamatovat i na základn" pot#eby (p#estávky na j"dlo, pit", WC, teplo,
sv'tlo atd.).
• Pravidla (psaná i nepsaná) &jsou podm"nkou dobré práce ve skupin' a vytvá#ej" skupinovou
kulturu a jej" styl práce. Podle Dórnera a Plogové (1999) je zaveden" pravidel, jejich charakter
a st#e$en" jejich dodr$ován" odpov'dnost" vedouc"ho skupiny. Skupinové normy musej" spl%ovat
dv' podm"nky: *lenové skupiny se na nich maj" sjednotit a normy musej" slou$it skupinovému
c"li. Pravidla je nutné dohodnout v po*áte*n" fázi, nejlépe ji$ p#i prvn"m setkán". Konkrétn' se
jedná o dodr$ován" lidsk(ch práv, profesionáln"ho etického kodexu, vzájemné úcty, docházky,
dochvilnosti, ml*enlivosti atd.
• Systemati*nost & spolupráce na základ' kontraktu se stanoven(mi c"li, je dohodnuta dlou&
hodobá, kontinuáln" spolupráce, nap#. sou*ást celo$ivotn"ho vzd'láván" nebo v(cviku, zp!sob
práce v organizaci.

Ka$d( %len supervizn" skupiny mus" dostat mo$nost vyjád#it se k osob' super&
vizora, k programu, k ostatn"m *len!m. Zárove% mus" b(t p#ipraven p#ij"mat
zp'tnou vazbu (pozitivn" i negativn"). Úkolem superv"zora je zajistit v)em *le&
n!m dostate*n( prostor a p#"le$itost k vyjád#en". K ov'#en" supervizor vyu$"vá
r!zné vyhodnovac" techniky, nap#. záv're*nou reflexi, dotazn"ky, volná p"semná
vyjád#en", kreativn" metody.

Dal"í formy supervize

Vzájemné konzultován! dvou koleg* (co&consultancy) *ili recipro*n" super&
vize dvou koleg! s podobn(m rozsahem zku)enost" poskytuje p#"le$itost z"skat
nadhled a zvá$it alternativn" mo$nosti p#i veden" p#"padu. (P#edem mus" b(t
dohodnuto, kdo je supervizor a kdo supervidovan(.)

Intervize (peer&supervision) je supervizn"m setkán"m skupiny bez superv"&
zora. Jde o podobn' funk*n' postavené spolupracovn"ky, sd"lej"c" odpov'dnost
za pracovn" *innost, která formáln' m!$e nále$et jednomu z nich.
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Autovize (autosupervize, sebesupervize) je proces sebereflexe pracovn"ka
(superv"zora). Pracovn"k (superv"zor) sám sob' klade u$ite*né otázky, na n'$
hledá odpov'di. V)"má si sv(ch postup!, pocit! a t'lesn(ch reakc" p#i práci
s klientem (supervidovan(m), které p"semn' (nebo s vyu$it"m audio& nebo vi&
deozáznamu) vyhodnocuje. Borders a Leddick (in: Havrdová, 1999) nab"zej" pro
tento proces následuj"c" otázky:

Co jsem sly)el, $e m!j klient #"ká, a co jsem vid'l, $e d'lá?
Co jsem si myslel a co jsem c"til o svém pozorován"?
Jaké jsem m'l alternativy, co #"ci a ud'lat v tomto momentu?
Jak jsem si mezi nimi vybral?
Jak jsem m'l v úmyslu pokra*ovat se zvolenou mo$nost" reakce?
Co jsem skute*n' ud'lal?

Dále lze klasifikovat formy supervize i podle pozice superv!zora, kter( m!$e
b(t:

• intern";
• extern" (v!*i instituci);
*i t"m, jak %asto a kdy se provád":

• pravidelná (nap#. jako sou*ást v&cviku nebo podle supervizn!ho programu
instituce);
• p#"le$itostná;
• krizová (v p#"pad' akutn" pot#eby & pomoc s t')k&m p#!padem nebo v p#"&
pad' akutn" pot#eby pracovi)t').

19.4 Kompetence supervízora
Superv"zor pracuje se supervidovan(m na spole*n' dohodnut(ch c"lech podle
kontraktu (viz 19.6). Je odpov'dn( za vytvo#en" bezpe*ného a stimuluj"c"ho
vztahu, kter( lze p#irovnat k „pracovn" alianci", co$ je Greenson!v pojem (in
Kadushin, 1992) u$"van( k popisu spojen" mezi terapeutov(m a klientov(m
racionáln"m Já. Kompetence superv"zora zahrnuj" to, $e doká$e se supervi&
dovan(mi kontrakt dojednat (a vytvo#it zm"n'nou pracovn" alianci), $e v", co
prob"há aktuáln' ve vztahu k supervidovan(m, v", co d'lá, pro* to d'lá a jak
to d'lá. Pou$"vané metody supervizn" práce se odv"jej" od supervizorov(ch teo&
retick(ch v(chodisek, vzd'lán", profese a profesionáln" praxe, typu v(cviku,
zále$" i na jeho osobnostn"ch vlastnostech, zejména na tvo#ivosti, sv'tonázo&
rové orientaci, celkovém p#ehledu.

U$"vané strategie #e)en" pracovn"ch problém!, po$adavky klient! a nad#"&
zen(ch i stres supervizanta jsou vzájemn' propojeny.

Jedn"m z prvo#ad(ch úkol! superv"zora je pomoci supervidovanému pra&
covn"kovi rozv"jet nové strategie #e)en" a sledovat, zda ve vztahu k praktick(m
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po$adavk!m jsou racionáln" a reálné. Pokud by tento aspekt supervizn" práce
nem'l „rozumnou" úrove%, byl by pracovn"k ohro$en vy))"m stresem. (Munson,
1992)

Pro supervizi v sociáln" práci je v(znamné pojet" podpory a kontroly (#"zen").
Superv"zor p!sob"c" na ob' tyto polohy se soust#eduje a stale si vyjas%uje, kdy
kontroluje (resp. #"d") a kdy podporuje.

Podle Kop#ivy (1999) jsou pro supervizi d!le$ité tyto t#i zásady:
1. strukturovanost supervizn"ch sezen", systemati*nost;
2. d!v'rnost;
3. zp!sob poskytován" zp'tné vazby (jazyk prvn" osoby jednotného *"sla, kon&

krétnost, prokládat negativn" a pozitivn" informace).

Podle Hanchena (1996) je zp'tná vazba (na rozd"l od kritiky) informace nebo pomoc *lov'ku,
aby dokázal poznat, jak p!sob" na druhé, jak jej vn"maj" ostatn", ani$ by p#i tom byl posuzován.
Zp'tná vazba znamená ukázat druhému i to, co d'lá dob#e, nejen to, co p!sob" nedob#e.

Podáván" efektivn" zp'tné vazby má svá pravidla:

podána je pozorn' a se zaujet"m;
vyjád#ena je p#"mo, otev#en' a konkrétn';
soust#ed" se na chován", které adresát m!$e zm'nit;
vyjád#ená „pln'", tedy v*etn' pocit!;
dob#e na*asovaná, adresát má událost je)t' v pam'ti, po$ádal o ni;
ov'#ená a vyjasn'ná & nap#. u ostatn"ch *len! skupiny.

Obraz dobrého superv!zora je podle Kadushina (1992) primárn' odvozen
ze zji)t'n" o preferenc"ch a uspokojen" supervidovan(ch. Z tohoto hlediska je
dobr( superv"zor ten, kter( je supervidovan(mi up#ednost%ován, posuzován
jako vyhovuj"c" a na n'ho$ pozitivn' reaguj", maj" ho rádi a d!v'#uj" mu.

Obraz dobrého, efektivn"ho superv"zora m!$eme slo$it z následuj"c"ch charakteristik:

• Zakládá plnou a svobodnou vzájemnou komunikaci se supervidovan(m, v atmosfé#e, která
nejenom dovoluje, ale i povzbuzuje vyjad#ován" skute*n(ch pocit! supervidovaného.
• Vytvá#" vztah podporuj"c" sebev'dom" a d!v'ru supervidovaného, kter( umo$n" optimali&
zaci autonomie a vlastn"ho úsudku supervidovaného.
• Jeho orientace na #e)en" problém! je zalo$ena na konsenzu, kooperaci, demokratické par&
ticipaci, nevyu$"vá mocenské techniky.
• Zakládá se supervidovan(mi pozitivn" vztahy, charakterizované pocity psychologického
bezpe*", tvo#eného p#ijet"m, v#elost", empati", respektem, podporou, flexibilitou, autenticitou,
up#"mnost".
• P#edstavuje vzor odborné kompetence p#i pomoci supervidovan(m s jejich prac", integruje
pot#eby organizace se socioemocionáln"mi pot#ebami pracovn"k!, dr$" rovnováhu mezi c"li
organizace a morálkou pracovn"k!.
• P#y"má, c"t" se pohodln' a p#im'#en' vykonává stanovenou ú#edn" autoritu a moc tkv"c"
v pozici superv"zora, a to tak, $e jedná neautoritativn"m zp!sobem, p'stuje odpov'dnost su&
pervidovan(ch za p#id'lenou práci a citliv' vyhodnocuje jejich praxi, udr$uje rovnováhu mezi
podporou a z#ejm(mi o*ekáván"mi v souvislosti s jasn' definovan(mi standardy konkrétn"
profesn" *innosti.
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• Zabezpe*uje strukturované postupy a konstruktivn" zp'tnou vazbu pro pracovn"ky v jejich
vztahu k organizaci a k praxi.
• Udr$uje rovnováhu mezi pot#ebou stability organizace s pot#ebou zm'ny a je p#ipraven
obhajovat platné zm'ny.
• Je v kontaktu s vy))"mi i ni$)"mi úrovn'mi hierarchického $eb#"*ku organizace, prezentuje
jasn' a srozumiteln' vzkazy pracovn"k! veden" a obavy managementu supervidovan(m.

Je obecn' supervidovan(m k dispozici a psychologicky dostupn( a p#"stupn(.
Je nevt"rav( v supervizi, tak$e supervidovan" v'd", $e jsou supervidováni, ale nejsou si

toho v'domi.
Aktivn' se p#ipravuje na p#edná)ky a skupinovou supervizi.
Je p#ipraven, p#eje si a je schopen sd"let odborné znalosti.
Je tolerantn" ke konstruktivn" kritice.
Má pozitivn" p#"stup k sociáln" práci, ukazuje solidaritu a závazek k profesi a zt'les%uje

hodnoty profese ve svém chován".
• Je p#ipraven a chce oce%ovat dobré v(kony a je p#ipraven odm"tnout nep#im'#en( pracovn"
závazek.
• Je kulturn' citliv( & nen" sexista nebo rasista.

Kvalifikace supervízora

Kvalifika*n" po$adavky na superv"zora v oblasti sociáln" práce (sociáln"ch slu&
$eb) zat"m u nás nejsou p#esn' vymezeny. Nejsou vyjasn'ny otázky p#"padné
akreditace *i licencován". U$ nyn" je v)ak z#ejmé, $e bez v(cviku v poskytován"
supervize se superv"zor na jakémkoli stupni odbornosti v budoucnu neobejde.

V Evropské unii jsou obecn' závazná kritéria EAS & European Association for Supervision &
jak pro p#ijet" do EAS, tak pro z"skán" pozice superv"zora. Podle Hempa (2000) jsou evropská
kvalifika*n" kritéria pro vykonáván" supervize tato:
• osobnostn" charakteristiky a p#edpoklady: psychické zdrav", pozitivn" základn" lad'n",
otev#enost, duch partnerstv", realismus, intuice a relativn' stál( sv'tonázor (v'rohodnost);
• profesionáln" schopnosti & schopnost integrovat a diferencovat, cit pro skryté procesy a za&
cházen" s nimi, orientovanost v dlouhodobé perspektiv', dobrá adaptace na zm'nu, schopnost
p#ipravit strategii korekce vlastn"ho postupu (co d'lat jinak a jak to d'lat jinak), schopnost
zúro*en" vlastn"ch zku)enost" práce s jednotlivcem, se skupinou, v organizaci;
• profesionáln" znalosti & základn" znalosti obecné psychologie, psychologie osobnosti, teorie
mezilidské komunikace, znalosti o metakomunikaci, v'domosti o skupinové dynamice, zá&
kladn" v'domosti z teorie #"zen" a struktu#e organizace, o strategii zm'ny, filozofické my)len"
a v'domosti ze základn"ch filozofick(ch koncept!.

19.5 Pozice supervízora a supervidovaného
Jak bylo p#ipomenuto v p#ede)lé kapitole, slovo supervize je slo$eno ze dvou
latinsk(ch slov& „super", tj.nad, nej&, p#es (nebo také nadm'rnost, p#ehna&
nost), a „vize" & pohled (také vidina *i zjeven", básnická p#edstavivost nebo
pov'r*ivé vid'n" do budoucnosti). Pojem supervize v angli*tin' znamená do&
hled, dozor nebo také #"zen" a veden" (jako dal)" v(znam je uvád'na také re&
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vize nebo inspekce). Tyto v(znamy navozuj" p#edstavu vy))" (super&) kontroly
a vztah superv"zora a supervidovaného jako hierarchick(, tj. vztah nad#"zeného
a pod#"zeného, co$ m!$e vyvolávat p#edstavu o uplat%ován" moci. Rozhodnut"
nad#"zeného by nem'lo, i v p#"padech supervize slou$"c" #"zen", potla*it pros&
tor pro reflexi, podporu a rozvoj. Vztah mezi supervizorem a supervizantem je
prost#ed"m pro rozvoj supervidovaného, a to v interakci se supervizorem.

Havrdová, Ba)tecká a j"n" auto#i zd!raz%uj", $e slovo supervize je mo$né
p#ekláda t jako nadhled. Poskytnut" tohoto pou*eného nadhledu (profesionál&
n"ho) by m'l zprost#edkovat práv' superv"zor. Podle Ba)tecké (1999) je super&
vize metoda, která umo$%uje pracovn"kovi pochopit, co brzd" jeho porozum'n"
s klientem a co ho m!$e ú*inn' chránit p#ed syndromem vyho#en". Supervize
obsahuje slo$ku podpory („nadhledu") i #"zen" („dohledu") a m!$e se zam'#it
na problém, na vztah nebo na pr!b'h, „zab(vá se jednodu)e t"m, co p#eká$"
dobrému v(konu profese".

K nej*ast'ji uvád'n(m rizik!m supervize pat#" práv' zneu)it! pozice
„zku)en'j)"ho" odborn"ka. Superv"zor pak neu*", ale pou*uje, nevede, ale na&
#izuje, neposkytuje zp'tnou vazbu, ale kritizuje, neuplat%uje neformáln" au&
toritu, ale je autoritá#sk(. Podlehnut" svodu, kter( p#iná)" pozice superv"zora
jako „superexperta", je velmi nebezpe*né.

K dal)"m rizik!m pat#" také sni)ován! po)adavk* na supervizanty ve snaze o spojenectv"
s nimi. V takovém p#"pad' supervizor souc"t" se supervidovan(m, chápe jeho postupy natolik,
$e nenab"z" hledán" nov(ch cest a supervize se ocitá na slepé koleji.

Ohro$en" sk(tá i aliance uzav#ená se supervidovan&m proti jeho klientovi, vedouc"mu,
spolupracovn"k!m, organizaci atd. Jakékoli koali*n" spojen" jde proti c"li a smyslu supervize.
Toto nebezpe*" na superv"zora *"há p#i nedostate*ném vyjasn'n" zakázky. Nedodr$en" hranic
je rizikem v$dy; proto je nutné vymezovat a dodr$ovat hranice, a to plat" pro superv"zora,
supervidovaného, supervizi, pracovi)t', profesi.

Nebezpe*" m!$e znamenat neuv'domovan( a nezpracovan& p#enos a protip#enos,
nezvládnuté procesy skupinové dynamiky, nedostate*n' vyjasn'né role.

Riziko v)em ú*astn"k!m supervize p#iná)" kone*n' i zanedbáván! sv&ch pot#eb a p#"&
li)né vydáván" energie bez sou*asné mo$nosti „dob#en"".

Rizika supervize úzce souvisej" s etikou supervize. Profesionáln" etika v su&
pervizi souvis" s obecn(mi etick(mi pravidly (Charta lidsk(ch práv atd.) a kon&
krétn"mi etick(mi pravidly zaznamenan(mi v kodexech jednotliv(ch profes"
(nap#. Etick( kodex sociáln"ch pracovn"k!). Za základn" etická pravidla m!&
$eme v supervizi pova$ovat: b(t prosp')n(, neu)kodit, nezneu$"vat, nemani&
pulovat.

Postavení supervízora v organizaci

Supervizi podle Kadushina (1992) pomáhá definovat faktické postaven! su$
perv!zor a v systému organizace. Supervizor m!$e do organizace, v n"$ se
supervize provád", p#icházet zvn'j)ku, anebo b(t jej"m zam'stnancem.
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• U extern!ch supervizor* vyvstává do pop#ed" vyjasn'nost zakázky a pod&
m"nky spolupráce.
• U intern!ho zam'stnance zále$" na tom, jakou pozici v organizaci zauj"má
a jak doká$e udr$et d!v'ru zam'stnanc! i veden" organizace. Citlivou oblast" je
dodr$ován" ml*enlivosti na jedné stran' a na druhé stran' p#edáván" informac"
veden". V(hodou je znalost problematiky, terénu a klientely.

Postaven" intern"ho superv"zora je v't)inou hierarchicky shodné s pozic" st#ed&
n"ho managementu. Superv"zor je odpov'dn( za v(kon pracovn"k! p#"m(ch
slu$eb a odpov"dá se vrcholnému managementu. Podle Austina (1981) je in&
tern" superv"zor jednou nohou pracovn"kem a druhou nohou mana$erem, ani$
by byl fakticky spojen s n'kterou stranou. P#esto jednou z jeho funkc" je tvo#it
most mezi ob'ma stranami & mana$ery a zam'stnanci.

Mana$e#i jsou z pohledu organizace orientováni extern', nebo. jsou pri&
márn' odpov'dn" za plánován", finan*n" zabezpe*en", formulaci politiky orga&
nizace. Superv"zor je naopak orientován intern': jeho *innost se zam'#uje na
pracovn" prost#ed", pracovn" v(kon, práci, kterou je nezbytné vykonat. (Ka&
dushin, 1992)

Postaven" superv"zora v organiza*n" struktu#e definuje supervizi jako ne&
p#"mou slu$bu. Superv"zor je v nep#"mém kontaktu s klientem prost#ednictv"m
pracovn"ka. Superv"zor pomáhá sociáln"mu pracovn"kovi pomáhat klientovi &
superv"zori mluv" o klientech, ne s nimi.

A. ji$ je superv"zor zam'stnancem nebo externistou, je d!le$ité udr$et rov&
nová$né postaven" ve vztahu k supervidovanému a k organizaci, a stejn' d!&
le$itá je vyvá$enost vztahu supervidovaného k superv"zorovi a k organizaci.
Hewsonová (2000) p#irovnává optimáln" vztah k rovnoramennému trojúhel&
n"ku, kde jsou na vrcholech um"st'ni superv"zor, supervidovan( a organizace.
Tato rovnováha zaji).uje jasné ohrani*en" vzájemn(ch o*ekáván". Nevyvá$e&
nost ve vztaz"ch m!$e naopak vést ke vzniku ne$ádouc"ch spojenectv".

19.6 Supervizní kontrakt (dohoda)
Kontrakt lze chápat jako u$ite*nou dohodu stran, které se k obsahu svobodn'
a v'dom' rozhodly, proto$e je pro v)echny zú*astn'né v(hodn(.

Jde o slovo p#evzaté z obchodn"ho slovn"ku, stejn' jako nab"dka, poptávka a zakázka. Tato
slova jsou v posledn" dob' pou$"vána i v souvislosti s poskytován"m pomoci. Je to proto, $e
z#eteln' vyjad#uj", $e pro dosp'lého svobodného *lov'ka pomoc znamená neomezen" mo$nosti
volby. Ka$d( se m!$e ocitnout ve stavu nouze, kdy pot#ebuje n'*" pomoc. Je dobré, kdy$ se
s n"m pomáhaj"c" profesionál dohodne na tom, jak bude pomoc vypadat, k *emu bude sm'#ovat,
jak dlouho bude trvat, kolik bude stát atd. V supervizi jde o podobné dohadován" podm"nek,
které vedou k vyjasn'n" rol", vztahu i odpov'dnosti. P#i uzav"rán" supervizn" dohody je t#eba
vysv'tlit p#edev)"m c"l spolupráce superv"zora a supervidovaného, jin(mi slovy, co supervizant
o*ekává od superv"zora.
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Podle Julie Hewsonové (2000) je p#edpokladem k uzav"rán" superviznflio kon&
traktu skute*nost, $e supervidovan( ú*astn"k dohody je osobn' odpov'dn( za
c"le, kter(ch má b(t dosa$eno. Má také vyjád#it otev#en' to, co je ochoten
pro dosa$en" c"le ud'lat. Na druhé stran' je také d!le$ité, aby se supervizor
rozhodl, jestli je ochoten a schopen pracovat se supervidovan(m a pomoci mu
vyty*eného c"le (nap#. profesionáln" rozvoj, nebo zvládán" konkrétn"ho p#"padu)
dosáhnout.

Uzav#en"m dohody se supervizor zavazuje, $e vyu$ije ke spln'n" c"le v)ech
sv(ch schopnost" a profesionáln"ch dovednost". K uzav#en" kontraktu v)ak
mus" b(t vytvo#eny podm"nky. Je t#eba po*"tat s ned!v'rou a studem, even&
tuáln' také se strachem (nap#. z nep#"znivého hodnocen"). Proto je d!le$ité &
krom' vytvo#en" pracovn" aliance a bezpe*ného, facilitativn"ho prost#ed" pro
dohadován" a poté vysloven" zakázky & zam'#it se na vysv'tlen" a dohodnut"
práv a povinnost" obou *i v"ce stran. Inskippová (2000) uvád", $e supervizor
i supervidovan( musej" své závazky chápat a souhlasit s nimi, co$ ov)em vy&
$aduje speciáln" dovednosti, znalosti a postoje.

Supervidovan( by m'l b(t schopen vybrat si vhodného superv"zora, podle
toho, zda supervizor doká$e:

porozum't úkol!m, rol"m a hranic"m supervize;
vyjednat si zakázku, vytvo#it a udr$et pracovn" alianci se supervizorem;
zaznamenávat práci s klienty a reflektovat ji;
uv'domovat si vnit#n" procesy, emoce, t'lesné pocity, fantazie a b(t schopen

je popsat;
dát najevo v supervizi své pot#eby a p#án";
b(t otev#en( v!*i zp'tné vazb';
sledovat a zp'tn' prob"rat vyu$it" supervize, odpov'dn' poskytovat super&

vizorovi zp'tnou vazbu o u$itku supervize pro sebe i pro své klienty.

Podle Inskippové (2000) supervizor m!$e supervidovat pouze to, co supervido&
van( do supervize p#iná)". Supervidovan( p#edkládá k #e)en" problém, ale to,
s *"m si skute*n' nev" rady, n'kdy z!stává skryto. Jde o tzv. skryté zakázky,
kdy se v supervizi pracuje na p#edlo$eném úkolu, ale supervidovan( odcház"
nespokojen, proto$e jeho o*ekávám se nesplnila. Toto nebezpe*" se t(ká také
uzav"rán" tajn(ch spojenectv", nap#. s nev'dom(mi nebo skryt(mi pot#ebami
supervidovan(ch nebo zadavatel! supervize. Supervizor má hned na po*átku
velmi dob#e vysv'tlit svou funkci a zakázka má b(t jasn' dohodnuta, s c"li by
m'li b(t seznámeni v)ichni ú*astn"ci, jak ukazuje následuj"c" p#"klad.

Externí supervizor p!ichází do organizace, kde je zjevn$ konflikt mezi pracovníky
a vedením. To znamená, (e zam&stnanci o+ekávají od supervize odkrytí nedostatk#

pokra!ování
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pokra!ování

v práci sv$ch vedoucích s cílem umo(nit jejich odvolání. Vedení organizace naopak
o+ekává, (e supervizní proces umo(ní prosadil u pracovník# jeho p!edstavy, nebo
mu dokonce zjedná respekt a autoritu pod!ízen$ch. Uzav!ít supervizní dohodu v ta%
kové atmosfé!e je pro supervízora nemo(né. Supervize není v"emocná, o+ekávání
tohoto typu nelze plnit.

Uzav#en" kontraktu mezi supervizorem a supervidovan(m(i) vytvá#" podle
Hewsonové (2000) „...sjednan( a vzájemn' respektuj"c" vztah, v n'm$ ob'
strany chápou své úkoly, funkce a povinnosti a v n'm$ je prvo#ad(m úko&
lem profesionáln" rozvoj supervidovaného, p#i*em$ je zaji)t'na pé*e a ochrana
klienta." Podle té$e autorky je supervizn" spojenectv" „facilituj"c" vztah, vy$a&
duj"c" aktivn", promy)lenou ú*ast obou stran".

19.7 Podmínky úsp&"né supervize v organizaci
K realizaci dobré supervize v organizaci musej" b(t spln'ny n'které podm"nky:
Organizace mus" b(t otev#ená ur*itému hledán" a pracovn"ci musej" m"t v!li
d'lat v'ci jinak. Veden" organizace i pracovn"ci musej" m"t k supervizorovi
d!v'ru; v)ichni zú*astn'n" v'd", co od supervize mohou o*ekávat. (Havrdová,
2000; +ierná, 2000; Matou)ek, 2001)

Podm"nkou úsp')ného zavád'n" supervize na pracovi)ti je podle Hawkinse
a Shoheta (1989) kultura „u*"c" se organizace". Tento pojem je znám z oblasti
managementu a t(ká se p#edev)"m #"zen" transformace podnik!. Jde o pro&
lomen" tradi*n"ch my)lenkov(ch schémat a orientaci na nové hodnoty a roz&
v"jen" jasné p#edstavy nov(ch strategi". U*it se jsou schopni nejen jednotliv"
pracovn"ci, ale také t(my a celé organizace. Základem je samoz#ejm' u*en"
individuáln", ale sou*asn' také spole*né my)len" a úsudky.

Supervizn" program se podle McDermentové (in Havrdová, 1999) m!$e v or&
ganizaci zam'#it na tyto oblasti rozvoje:

• etika a hodnoty, legislativa;
• role & kdo co d'lá, o*ekáván" od p#edstavitele dané role & jeho pot#eby,
otázky hranic kompetenc", o*ekáván" od veden" t(mu, zp'tné vazby, slo$en"
t(mu a jeho d!sledky;
• diskuse o p#"padech, vytvá#en" plán! pé*e;
• pracovn" klima & jaké to je, tady pracovat, m"ra radosti, podpory a spolu&
práce, p#"tomnost humoru, zvládán" konflikt!;
• postup p#i st"$nostech, komunikace s nad#"zen(mi, s veden"m;
• identifikace oblast" stresu a jeho zvládán", prevence syndromu vyho#en";
• rozbor pot#eb t(mu, p#edáván" v'domost" a dovednost", hledán" mo$n(ch
cest rozvoje a p#"le$itost" k u*en", perspektivy.
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Podstatné je rozhodnut" veden" organizace, zda p!jde o zaveden" systému in&
tern" supervize, nebo objednán" extern" supervize v ur*it(ch *asov(ch inter&
valech. Je d!le$ité, aby sociáln" pracovn"ci byli proaktivn" ve snaze z"skat pro
sebe p#im'#enou supervizi. (Hawkins, Shohet, 1989)

Supervize je prostor, kde se supervizant m!$e zam'#it na vlastn" slabá
m"sta a poc"tit, $e superv"zor s n"m sd"l" odpov'dnost za zacházen" s klienty.
T"m se supervize stává centráln" formou podpory pracovn"ka.

Dobrá supervize pomáhá:
a) lépe vyu$"vat vlastn" zdroje;
b) reagovat na r!zné v(zvy (pozitivn" i negativn");
c) vyrovnat a rozvrhnout si pracovn" zát'$.
P#eká)k y dobré supervize je t#eba podle Hawkinse a Shoheta (1989) defi&
novat, abychom je mohli p#ekonat. Jsou to nap#.:

odli)ná p#edchoz" supervizn" zku)enost;
osobn" p#eká$ka (pocity mén'cennosti, du)evn" porucha);
slo$itost vztahu supervizor&supervidovan(;
postoj supervizantovy organizace;
praktické p#eká$ky (finance, vzdálenost, doprava...);
kultura organizace, v n"$ prob"há supervize.

V posledn"ch letech se o supervizi hovo#" v souvislosti s p#ipravovan(mi stan&
dardy sociáln"ch slu$eb, v nich$ je supervize poj"mána jako jeden z prvk!
ov'#ován" kvality slu$eb.
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Nadácia !asopis vydavatelstv
prs uvedenie duchovn#ch

hodnot do &ivota

lSpz pr"de de%,
ke- po pokoren" uesm"ru,
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/t v ten de% po drubqkrát
u dejinách soeta
objau"me ohe%.

T2eilbard de Cbardin

Etick& kodex sociáln!ch
pracovník* (R

1 Etické zásady

1.1 Sociáln" práce je zalo$ena na hodnotách demokracie a lidsk(ch práv.
Sociáln" pracovn"ci proto dbaj" na dodr$ován" lidsk(ch práv u skupin
i jednotlivc! tak, jak jsou vyjád#eny v Chart% lidsk)ch práv Organizace
spojen(ch národ! a v Úmluv% o právech d!t%te.

1.2 Sociáln" pracovn"k respektuje jedine*nost ka$dého *lov'ka bez ohledu
na jeho p!vod, etnickou p#"slu)nost, rasu *i barvu pleti, mate#sk(
jazyk, v'k, zdravotn" stav, sexuáln" orientaci, ekonomickou situaci,
nábo$enské a politické p#esv'd*en" a bez ohledu na to, jak se pod"l" na
$ivot' celé spole*nosti.

1.3 Sociáln" pracovn"k respektuje právo ka$dého jedince na seberealizaci
v m"#e, aby sou*asn' nedocházelo k omezen" takového práva druh(ch
osob.

1.4 Sociáln" pracovn"k pomáhá jednotlivc!m, skupinám, komunitám a dob&
rovoln(m spole*ensk(m organizac"m sv(mi znalostmi, dovednostmi
a zku)enostmi p#i jejich rozvoji a p#i #e)en" konflikt! jednotlivc! se
spole*nost" a jejich následk!.

1.5 Sociáln" pracovn"k mus" dávat p#ednost své profesionáln" odpov'd&
nosti p#ed sv(mi soukrom(mi zájmy. Slu$by, které poskytuje, mus"
b(t na nejvy))" odborné úrovni.

369



ETICK/ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍK1 (R

2 Pravidla etického chovan! sociáln!ho pracovn!ka

2.1 Ve vztahu ke klientovi

2.1.1 Sociáln" pracovn"k vede své klienty k v'dom" odpov'dnosti za
sebe samé.

2.1.2 Sociálni pracovn"k jedná tak, aby chránil d!stojnost a lidská
práva sv(ch klient!.

2.1.3 Sociáln" pracovn"k pomáhá se stejn(m úsil"m a bez jakékoliv
formy diskriminace v)em klient!m. P#i $ádné form' diskrimi&
nace nespolupracuje a neú*astn" se j".

2.1.4 Chrán" klientovo právo na soukrom" a d!v'rnost jeho sd'len".
Data a informace po$aduje s ohledem na pot#ebnost p#i zaji)&
t'n" slu$eb, které maj" b(t klientovi poskytnuty. 0ádnou infor&
maci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. V(jimkou jsou
osoby s omezenou zp!sobilost" k právn"m úkon!m nebo jestli$e
jsou ohro$eny dal)" osoby. V p#"padech správn"ho #"zen" umo$&
%uje ú*astn"k!m tohoto #"zen" nahl"$et do spis!.

2.1.5 Sociáln" pracovn"k dbá, aby klienti obdr$eli v)echny slu$by
a dávky sociáln"ho zabezpe*en", na n'$ maj" nárok, a to nejen
od instituce, ve které je zam'stnán, ale i ostatn"ch p#"slu)&
n(ch zdroj!. Pou*" klienty o povinnostech, je$ vypl(vaj" z takto
poskytnut(ch slu$eb a dávek. Pomáhá #e)it i jiné zále$itosti
a problémy klienta t(kaj"c" se jiné slo$ky jeho $ivota.

2.1.6 Sociáln" pracovn"k hledá mo$nosti jak zapojit klienty do pro&
cesu #e)en" jejich problém!.

2.2 Ve vztahu ke svému zam%stnavateli

2.2.1 Sociáln" pracovn"k odpov'dn' pln" své povinnosti vypl(vaj"c"
ze závazku k jeho zam'stnavateli.

2.2.2 V zam'stnavatelské organizaci vytvá#" takové podm"nky, které
umo$n" sociáln"m pracovn"k!m v n" zam'stnan(m p#ijmout
a uplat%ovat závazky, vypl(vaj"c" z tohoto kodexu.

2.2.3 Sna$" se ovliv%ovat sociáln" politiku, pracovn" postupy a je&
jich praktické uplat%ován" ve své zam'stnavatelské organizaci
s ohledem na co nejvy))" úrove% slu$eb poskytovan(ch klien&
t!m.

2.3 Ve vztahu ke sv)m koleg(m

2.3.1 Sociáln" pracovn"k respektuje znalosti a zku)enosti sv(ch ko&
leg! a ostatn"ch odborn(ch pracovn"k!. Vykonává a roz)i#uje
spolupráci s nimi a t"m zvy)uje kvalitu poskytované sociáln"
slu$by.
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2.3.2 Respektuje rozd"ly v názorech a praktické *innosti koleg!,
ostatn"ch odborn(ch a dobrovoln(ch pracovn"k!.

2.3.3 Kritické p#ipom"nky k nim vyjad#uje na vhodném m"st' a vhod&
n(m zp!sobem.

2.4 Ve vztahu ke svému povolán! a odbornosti

2.4.1 Sociáln" pracovn"k dbá na udr$en" a zvy)ován" presti$e svého
povolán".

2.4.2 Neustále se sna$" o udr$en" a zv()en" odborné úrovn' sociáln"
práce a uplat%ován" nov(ch p#"stup! a metod.

2.4.3 Brán" tomu, aby odbornou sociáln" práci provád'l nekvalifiko&
van( pracovn"k bez pat#i*ného vzd'lán".

2.4.4 Je zodpov'dn( za své soustavné celo$ivotn" vzd'láván" a v(&
cvik, co$ je základ pro udr$en" stanovené úrovn' odborné práce
a schopnosti #e)it etické problémy a dilemata.

2.4.5 Pro sv!j odborn( r!st vyu$"vá znalosti a dovednosti sv(ch ko&
leg! a jin(ch odborn"k!, naopak své znalosti a dovednosti roz&
)i#uje v celé oblasti sociáln" práce.

2.5 Ve vztahu ke spole$nosti

2.5.1 Sociáln" pracovn"k má právo i povinnost upozor%ovat )irokou
ve#ejnost a p#"slu)né orgány na zp!soby, kter(mi spole*nost,
vláda nebo organizace p#isp"vaj" k obt"$"m a utrpen" Ud" a ne&
sna$" se o jejich ukon*en".

2.5.2 Zasazuje se o zlep)en" sociáln"ch podm"nek a sociáln" spra&
vedlnosti t"m, $e podn'cuje zm'ny v zákonech, politice státu
i v politice mezinárodn".

2.5.3 Upozor%uje na mo$nost spravedliv'j)"ho rozd'len" spole*en&
sk(ch zdroj! a pot#ebu zajistit p#"stup k t'mto zdroj!m t'm,
kdo to pot#ebuj".

2.5.4 P!sob" na roz)"#en" mo$nosti a p#"le$itosti ke zlep)en" kvality
$ivota pro v)echny lidi, a to se zvlá)tn"m z#etelem ke znev(&
hodn'n(m a posti$en(m jedinc!m a skupinám.

2.5.5 Sociáln" pracovn"k p!sob" na zlep)en" podm"nek, je$ zvy)uj"
vá$nost a úctu ke kulturám, které vytvo#ilo lidstvo.

Platnost kodexu od 1. ledna 1995
Spole$nost sociáln!ch pracovn!k( +R
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prevence 210,215

&sociáln " 172
& syndromu vyho#en" 58

principy pro práci s jednotlivci 37
Proba$n! a media$n! slu&ba 150
problém

&definice 315
&etick ( 24
& historick( v(voj 317
&publikován " 318
& skupinová p#"slu)nost 316
&sociáln " 12

profese 22, 39
& pomáhaj"c" 51, 55

prognóza 133
program

& osobn"ho rozvoje 58
&preventivn " 198
& pro seniory 14
&v"kendov( 14
&vzd'lávac" 197

Program sociáln! prevence 172
projekt

&komunitn " 267
&systémov( 309

projev stresov(, typick( 133
promotion 221
prost#ed" 216

& pod"l na vzniku situace ohro)eného 216
& posouzen" 216

protection 221
proti#e*en" 103
provázen" 78

p#enos 163,164
p#"pad

&po*et 58
&veden " 14

p#"stup
&komunitn " 255
& zalo$en( na #e)en" problém! 97

p#ita$livost 52
psychoterapie skupinová 157

R
rady, poskytován" 85
reakce

&nastre s 277
&akutn " 127,275

&obrann á 129
Recovery Inc. 166
regrese v(vojová 134
rekapitulace 77
resilience 202,216
resocializace 157
revize problémového pole, expertn" 262
rizika, sni$ován" 174
rodina 203, 220

&adoptivn " 184
&asociáln " 195
& egocentrická 195
&hodnocen" 189
& komunika*n" styl 193
& kulturn" orientace 186
& náv)t'va v rodin' 194,237
&nep#im'#en á 195
&neúpln á 182
& perfekcionistická 195
&p'stounsk á 184
& posuzován" funk*nosti 190
&profesionáln" 184
& sou*asná západn" 182
&struktur a 187
&typologie 194
& ukazatele funkc" 193
& v(vojov( cyklus 188

role
& profesionáln"

&definice 58
& skupiny

&duáln " 157
&spole*enská 212
& ve skupin' 160

rozhovor 75
&fáze 78
&pr!b' h 97
& s rodi*i 241
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rozhovor (pokro$.)
&usm'r%ován " 102
&záv' r 113

rozum *ist( 27
rozvaha ekonomická 296

ft
#e*, opo$d'n" 213

S
sb"rka ve#ejná 337
sd'len, d!v'rné 112
sebeurcen" 37, 69
sebev'dom" 212
sektor sociáln" 332
semiprofese 41
shrnován" 76
significant others 2VI
sirotek sociáln" 182
s".

& mezilidsk(ch vztah! 212
& rodinn(ch vztah! 193

skupina
&Al&Anon 166
&Alatee n 166
&balintovsk á 350
&c"lová 321

&streetwork u 173
&d'len " 157
&homogenn " 157
&norm y 159
& osv'tová, pro rodi*e 14
&podp!rn á 166
& pravidla *lenstv" 161
&psychoterapeutick á 157
&rizikov á 273
& setkán" (encounter) 157
& svépomocná 154,157
&T&skupin a 157
& úkolov' zam'#ená 157
& vliv technického rozvoje 167
&vrstevn"k ! 203
& v(cviku v senzitivit' 157
&v(voj 162

slu)ba
&krizov á 196
&poradensk á 197
& rodinám

&typ y 195
&sociáln " 295
& sociáln" intervence 304,338
& sociáln" pé*e 304,338
&terapeutick á 197

sm"r prétorsk( 149
smysl

&skryt ( 104
smysly

&distáln " 211
& proximáln" 211

sociometrie
&morenovská 160

socioterapie 174
solidarita 11,25
soud

&moráln " 109
sousedstv" 203
spolehlivost 53
spravedlnost sociáln" 15, 25
stát sociáln" 25
stav psychotick(, po*"naj"c" *i akutn! 132
stereotyp

&rasov( 26
& rodov( (gender) 26

strategie systémové zm'ny 322
streetwork 169

&histori e 170
&úkoly 175
&v +R 171

streetworker 169
stres 274

&pracovn " 55
studie

&komunikac e 185
&sociáln " 74

styl $ivotn" 201
subjekt nestátn" 299
sumarizován" 107
supervizant 349
supervize 13,15,26, 58,59,62,94,130,345

&individuáln " 354
&p#eká$k y 364
&rizik a 360
&skupinov á 354
&t(mová 355
& v organizaci, úsp')né podm!nky 363

superv"zor 156, 349
&kompetence 357
& postaven" v systému organizace 360

sv'dom" 212
svépomoc 128
Sv%tové deklarace o p"e&it! d%t!, jejich ochran%

a rozvoji 201
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syndrom
&adapta*n " 274
&bitéhod"t't e 202
&CAN 201,220
& pomáhaj"c"ho 55, 59
& psychického ohro$en" 127
& Ringel!v presuicidáln" 127
&vyho#en " 55,134

&prevence 58
systém

&ak*n " 314
&byrokratick( 312
&c"lov( 313
& mezosociáln" 203
& mikrosociáln" 202,203
& náhradn" rodinné pé*e 320
&podpory 16
& záchrann( integrovan( 282

/
)kola 203, 220

&komunitn " 260
)t'st" 29

T
taktika 322
techniky

&objasn'n " 141
& p#erámcován" 142

teleologie 29
téma, opakován" 103
tenze 160
teorie

& antiopresivn" 26
&depriva*n " 202
&diskurz u 26
&etick á 26
& intersubjektivity 232
& p#irozeného zákona 26
&rol " 67
& sociáln" práce 12
& sociáln"ho pole 185
&systémová 185

terapie 74,210
& multisystemická 192
&rodinn á 14
&rogersovská 78
&skupinová 14

tolerance 110
tradice siln(ch rodin 184
traumatizace sekundárn", poz*stal&ch 285
trest alternativn" 14
trh 25

t(m
& multidisciplinárn" 154
&psychosociáln" 282
&#eaitelsk ( 296

U
u*en" 85

& interpersonáln" 163
událost

& )okuj"c", zpracováván" 280
& traumatizuj"c", zasa$en" 273

ukon*en" 74
Úmluva o právech d!t%te 221,227
únik 137
up#"mnost 162
ú#ad

&krajsk ( 298
&m'stsk ( 298
&obecn" 298

Ú"ad práce 299
ú#edn"k proba*n" 14
utilitarismus 26,29

&*inu 29
&pravidl a 29

utla*ován" 15
u$itek pr!m'rn( 30

V
vazba

& transgenera*n" 187
&zp'tn á 358

veden" 78
videoanal(za 244
videotrénink interakc" 231
vlivy

&negativn " 216
&pozitivn " 216
&vn'j)" 216
&vnit#n " 216

vrstevn"ci 220
VTI

& pou$it" v praxi 233
&pr!b' h 236

v(cvik
& sebezku)enostn" 156
&sociáln " 174

vyhledáván" 175
vyhodnocen" 265
vyptáván" 105
v(raz obli*eje 79
v(rok pozi*n" 142
vy)et#en" 74
v(voj uzav#ené skupiny, fáze 163'
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v(zkum 15
vzd'lán" 13
vzd'láván" 16
vzorec interak*n" 188
vztah, navázán" 98

W
welfare 23,25

Y
youth work 169

Z
zájmy 136
zákon p#irozen( 27
zam'stnanec, v(b'r 342
zam'stnán" $enské 41

zát'$ administrativn" 58
zdatnost fyzická 52
zdrav" 202
zdroje

&lidsk é 338
&#"zen " 338

& ohro$en" a újmy 203
& podpory a rozvoje 203
&vyu$"ván " 334

zem' tzv. t#et"ho sv'ta 12
zhodnocen" 77
zku)enost emo*n", korektivn" 164
zm'na 189

&systém u 85
&téma t 106

zrcadlen" 142
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Z DALSI NABÍDKY NAKLADATELSTVÍ PORTAL
0. Matou"ek a kol.

Základy sociální práce
Základní principy a moderní p!ístupy v sociální práci, filozo%

fická a nábo(enská v$chodiska sociální práce, historick$ v$voj

oboru ve sv&t& i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce.

Pozornost je v&nována v$znamn$m sou+asn$m teoriím soci%

ální práce (humanistick$, existenciální, systemick$, kognitiv%

n&%behaviorální, sociáln&ekologick$, antiopresivní model,

sociobiologie aj.), p!ístup#m v práci s men"inmi aj.
váz., 312 $., 429 K#

D. Vodá#ková a kol.

Krizová intervence
Auto!i charakterizují spole+né znaky situací, v nich( lidé vyhle%

dávají krizovou pomoc, a podávají p!ehled pracovi"1 krizové

intervence u nás i v zahrani+í. Podrobn& rozebírají teoretická

v$chodiska i r#zné formy krizové intervence. Ve speciální

+ásti auto!i probírají krize spojené s jednotliv$mi fázemi lid%

ského (ivota (u d&tí, dospívajících a jejich rodin, u (en a mu(#,

v seniorském v&ku, krize spojené s partnerstvím a sexuali%

tou), psychospirituální krize, krize spojené s du"evními poru%

chami, t$ráním, zneu(íváním, nebo drogovou závislostí, pro%

blematiku sebevra(d apod. Záv&r knihy se v&nuje sociáln&%

právním aspekt#m krizové intervence, váz., 520 s., 657 K#

.ÁDEJTE U SV/CH KNIHKUPC1 NEBO NA ADRESE NAKLADATELSTVÍ
Klapková 2,182 00 Praha 8, tel. 283 028 203, fax 283 028 208
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Z DALSI NABÍDKY NAKLADATELSTVÍ PORTAL
J. K!ivohlav)

Konflikty mezi lidmi
Autor popisuje jednotlivé druhy konflikt# (konflikty p!edstav,
názor#, zájm#, postoj#, konflikty vnit!ní a konflikty mezilidské)
a r#zné typy jejich !e"ení (soupe!ení, spolupráce). Ukazuje roz%
díln$ p!ístup k !e"ení konflikt# podle v&ku, pohlaví a typu osob%
nosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postoj# ú+astník# kon%
fliktu na vznik d#v&ry a rozvoj spolupráce. Na základ& +etn$ch
na"ich i zahrani+ních experiment# dokazuje ú+innost r#zn$ch
model# strategick$ch plán# a taktick$ch zásah#.

bro+., 184 s., 249 K+
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Konflikty mezi lidmi

Jaro Kflvohlavy

I. Stuchlíková

Základy psychologie emocí
Po stru+ném historickém úvodu je hlavní +ást práce v&nována
nov$m teoretick$m p!ístup#m (emocionální exprese, kognitivní
p!ístupy, neuropsychologické nálezy) i aplika+ním otázkám.
T&(i"t&m knihy je problematika soudobého chápání funkcí emocí
v na"em (ivot&, otázky kontroly a zvládání emocí a emocionální
ovliv,ování poznávacích proces# (zm&ny vnímání, pam&ti,
usuzování a rozhodování, !e"ení problém# a u+ení zp#sobené
aktuálními emocionálními stavy). D#le(itou +ást práce p!edsta%
vuje popis dynamiky vybran$ch základních emocí jako jsou
radost, náklonnost, strach, hn&v, smutek, p!ekvapení apod.

bro)., 232 s., 259 K%
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