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PŘEDMLUVA

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Sborník studijních textů, který držíte v rukou, je výsledkem společného úsilí sociálních ku-
rátorů, jmenovitě sekce sociálních kurátorů při Společnosti sociálních pracovníků ČR a Fa-
kulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Vznikl primárně jako studijní materiál 
k akreditovanému vzdělávacímu kurzu pro sociální kurátory, jehož podoba je výsledkem 
diskusí nad výstupy analýzy jejich vzdělávacích potřeb. Tento způsob výběru a specifikace 
jednotlivých příspěvků je zárukou, že texty budou reagovat na aktuální potřeby kurátorů 
v praxi.

Pestrost a široká variabilita témat jen znovu dokazují, s jakou šíří klientů a jejich problémů 
sociální kurátoři pracují, jaké souvislosti jsou nuceni při své práci reflektovat a do kolika ná-
ročných, rizikových a krizových situací se mohou dostávat. Doufáme, že texty autorského 
kolektivu jim budou oporou v jejich každodenní práci.

Ceníme si, že Sborník je jedním z výsledků aktivit samotných kurátorů usilujících o zkvalit-
nění a zefektivní výkonu jejich náročné a důležité práce. Tyto snahy považujeme za klíčové 
při budování silné a autonomní profesní identity a kultury, které jsou podle našeho názoru 
podstatné při posilování postavení sociální práce jako profese obecně. Jako vzdělavatelům 
v sociální práci je nám ctí, že jsme se mohli na tomto úsilí podílet a podpořit ho. 

Přejeme si, aby Sborník studijních textů byl přínosem nejen pro práci sociálních kurátorů, ale 
také zdrojem inspirace a informací i pro další pracovníky a studenty pomáhajících profesí.

Alice Gojová
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UKOTVENÍ PRÁCE SOCIÁLNÍHO KURÁTORA 
V OBLASTI LEGISLATIVY
(Několik poznámek k tématu)

Jan Matoušek

Motto:
Legislativa může znamenat:  
- zákonodárná moc neboli legislativa – oprávnění vydávat zákony,
- právní řád – soubor platných zákonů,
- legislativní proces – proces přijímání zákonů.

Wikipedie 2009

Již v rámci předcházejícího vzdělávacího cyklu pro sociální kurátory, který připravila 
a realizovala katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 
vznikly dvě velice zajímavé publikace. Nepochybně jsou nejen ozdobou odborné knihovny 
každého sociálního kurátora, ale představují také sumu praktických a v každodenní činnosti 
využitelných znalostí. Samozřejmě máme na mysli Příručku pro metodiky sociální prevence 
a sociální kurátory a Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Oblasti 
práva je v obou knihách věnován patřičný prostor a zpracování tohoto tématu je navýsost 
kvalitní. Tím bychom vlastně mohli pojednání o ukotvení práce sociálního kurátora v oblasti 
legislativy ukončit, neboť odkaz na zdroj kvalitních informací byl učiněn.

Nelze však vycházet z pouhého a jistě pravdivého předpokladu, že všichni sociální kurátoři 
umí číst a mohou si patřičné informace navíc zprostředkovat i za pomoci elektronických 
nosičů. Kdosi, nepochybně na výši, v minulosti dal k lepšímu rčení, že „opakování je matkou 
moudrosti“. Takže i dlouholetí sociální kurátoři si mohou osvěžit svoje právní znalosti a zbavit 
je nánosu prakticismu. Zároveň noví a služebně mladší kolegyně a kolegové si ozřejmí detaily 
zakotvení činnosti sociálního kurátora a osob ohrožených sociálním vyloučením v právním 
řádu, potažmo v souboru platných zákonů. 

Diskuse, která se čas od času objeví na stránkách takzvané „kurátorské Pandory“, je pak 
určitým svědectvím potřebnosti a vodítkem, kam směřovat vzdělávání v oblasti aplikovaného 
práva. Tato situace se odvíjí také od toho, že nový sociální kurátor nastoupí do funkce až poté, 
co jeho předchůdce opustí pracoviště. Od svých kolegů na pracovišti, případně od svých 
nadřízených, se potom může dozvědět, že v podstatě o nic nejde. Jenom udělá to nebo ono, 
podle toho, co z práce sociálního kurátora si kdo zapamatoval. Má samozřejmě náplň práce, 
ale protože je v naprosté většině na pracovišti sám a případně má nakumulováno ještě několik 
agend, je každodenní praxí přímo nucen orientovat se na řešení okamžitých úkolů a odhlížet 
od úkonů, které teď a tady není třeba řešit. Pokud jsou třeba pravidelné obsahově orientované 
krajské porady a pokud je v rámci kraje fungující supervize, novému sociálnímu kurátorovi 
to poměrně ulehčuje situaci. Kontaktem s ostatními v kraji působícími sociálními kurátory 
naváže potřebná osobní spojení.
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Přejděme však již od obecného k samotnému obsahu této části vzdělávacího cyklu. Oblast 
legislativy práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením si ovšem také zaslouží určitý 
historický vhled. Minimálně od roku 1993 se v odborných kruzích hovořilo o nutnosti 
změny nejen zákonů, ale i celkového nazírání na oblast sociální práce. Pomineme-li sociálně 
právní ochranu dětí a zákon č. 359/1999 Sb., který se touto oblastí zabývá a který byl pro svoji 
možno říci potřebnost až nutnost prosazován a přijat napříč politickým spektrem, zůstala 
tzv. sociální péče na úrovni osmdesátých let minulého století. Nebylo dost politické vůle 
k prosazení moderního a evropským parametrům odpovídajícího právního systému v této 
oblasti. Tak se pouze na různých seminářích a jiných odborných jednáních mluvilo o třech 
pilířích sociálního systému, leč mimo sociální pojištění ke změnám legislativy nedocházelo. 
Tři pilíře se časem změnily na tři mušketýry (neboť i ti byli vlastně čtyři), protože se zdálo, že 
některé úseky budou muset mít vlastní právní předpis.

Konečně však přišel rok 2006 a s ním, také konečně, se tato oblast sociální práce dělí 
na sociální služby a dávky. Je přijat zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákon č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Ještě bychom měli připomenout zákon č. 110/2006 
Sb., o životním a existenčním minimu, jako jednu z významných právních norem, která se 
dotýká práce sociálního kurátora s osobami ohroženými sociálním vyloučením. 

Sociální kurátor samozřejmě velmi často přichází do kontaktu s osobami, které již překročily 
hranici sociálního vyloučení, ale pro potřeby tohoto pojednání zůstaneme pouze u pojmu 
osoby ohrožené sociálním vyloučením s tím, že osoby vyloučené jsou v tomto pojmu 
implicitně zahrnuty.

Jako prvnímu se budeme věnovat zákonu č. 108/2006 Sb., nebo spíš jeho vybraným částem. 
Zejména těm, které jsou v přímé souvislosti s prací sociálních kurátorů.

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Velmi důležitou částí každé právní normy je identifikace problému (předmět úpravy v § 1), 
kterým se zabývá a který řeší. Již v úvodních paragrafech zákona č. 108/2006 Sb. jsou uvedeny 
základní zásady (§ 2) a vymezeny pojmy, s nimiž zákon pracuje.

§ 3
Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc 
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,

b)  nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého 
zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí 
ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou 
činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto 
řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením,

…
d)  přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám blízkým), domácnost 

osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby 
pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity,

e)  sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním 

vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se 
zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je 
ve společnosti považován za běžný,

f)  sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj 
zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace…

1) § 116 občanského zákoníku.
Velmi důležitým ustanovením v zákoně č. 108/2006 Sb. je stanovení působnosti jednotlivých 
institucí v systému poskytování sociálních služeb.

§ 5
Působnost v oblasti sociálních služeb

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“),
b) krajské úřady,
c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d) úřady práce.
(2)  Výkon působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů podle 

tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.
(3)  V oblasti sociálních služeb vykonávají působnost podle tohoto zákona také obce a kraje.

Kolikrát jsme se již setkali s neporozuměním, že podle sdělení kolegyň a kolegů má sociální 
kurátor na starost výkon funkce veřejného opatrovníka, zajišťuje tzv. sociální pohřby a třeba 
je také pověřen činnostmi spojenými s výkonem veřejné služby (uzavírání smluv) a jinými 
a jinými činnostmi zařazenými do samostatné působnosti obcí. Samozřejmě že některý 
pracovník města může zajišťovat celou řadu agend spadajících do samostatné působnosti obce, 
ale takového pracovníka při těchto činnostech nelze nazývat sociálním kurátorem. Sociální 
kurátor má na starost zajišťování působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
v oblasti sociálních služeb, jinak také výkon přenesené působnosti. Ještě srozumitelněji – 
vykonává státní správu v přenesené působnosti při sociální práci s osobami ohroženými 
sociálním vyloučením.

Úkoly obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a potažmo sociálních kurátorů při 
sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením jsou bezvýhradně stanoveny v § 
92 písm. b).

§ 92
Obecní úřad obce s rozšířenou působností

…
b)  koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám 

ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky.

…
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Ještě se vrátíme k § 37, abychom si ozřejmili pojem odborné sociální poradenství. Poskytovat 
ho má za úkol stanovený zákonem také obecní úřad obce s rozšířenou působností při sociální 
práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením.

§ 37
 (1) Sociální poradenství zahrnuje
a) základní sociální poradenství,
b) odborné sociální poradenství.
(2)  Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení 

jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování 
všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost 
zajistit.

(3)  Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro 
oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob 
života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 
kompenzačních pomůcek.

(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zákon č. 108/2006 Sb. rovněž obsahuje ustanovení, která se týkají ochrany nejen osobních 
údajů osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, ale i ochrany individuální nedotknutelnosti 
těchto osob. Je to zejména povinnost zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení pracovního 
nebo obdobného vztahu v rámci poskytování sociálních služeb.

§ 100
(1)  Zaměstnanci obcí a krajů, zaměstnanci státu a zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb 

jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány 
sociální služby nebo příspěvek, které se při své činnosti dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. 
Tato povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost 
mohou být osoby uvedené ve větě první zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost 
mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

…

Velkou pozornost věnuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výkonu povolání 
sociálního pracovníka a předpokladům výkonu tohoto povolání. Stručný výčet činností 
sociálního pracovníka je uveden v § 109. Při podrobném studiu obsahu tohoto paragrafu pak 
shledáváme širokou škálu činností s výraznou náročností na vzdělání, na přípravu k výkonu 
jednotlivých činností. Stejně tak u naprosté většiny těchto činností shledáváme náročnost, 
která je dána neuropsychickou zátěží spojenou s jejich vykonáváním.

§ 109
Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně 
právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, 
analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních 

poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální 
poradenství a sociální rehabilitace.

V neposlední řadě ze zákona vyplývá, že pro úspěšný výkon povolání sociálního pracovníka 
je nutné mít určité předpoklady včetně patřičného vzdělání (§ 110). Zákonem č. 108/2006 Sb. 
je sociálním pracovníkům rovněž uložena povinnost v rámci dalšího vzdělávání si obnovovat, 
upevňovat a doplňovat kvalifikaci (§ 111).

U některých pracovníků či funkcionářů obcí se občas můžeme setkat s názorem nebo 
otázkou, proč se uvádí název sociální kurátor, když v celém zákoně o sociálních službách 
o této pozici není ani zmínka. K této otázce se ještě budeme vracet spolu s citacemi právních 
norem, ve kterých je sociální kurátor explicitně uváděn. Ve spojitosti se zákonem č. 108/2006 
Sb. však uvádíme citaci z důvodové zprávy, která byla v roce 2006 součástí návrhu zákona.

Z důvodové zprávy při předkládání vládního návrhu zákona
o sociálních službách k projednání Parlamentem ČR:

6.2.3 Výdaje ze státního rozpočtu na zavedení a zajištění systému:
h)  Zajištění koordinace poskytování sociálních služeb a sociálního poradenství specifickým 

cílovým skupinám: 
Jedná se o výdaje spojené se zajištěním poskytování sociálních služeb osobám ohroženým 
sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo z důvodu výkonu 
trestu osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, 
jejichž způsob života by mohl vést ke konfliktu se společností (specifické cílové skupiny). 
Pro tyto účely je nutné v obcích s rozšířenou působností zajistit působnost tzv. sociálního 
kurátora. Celkem se jedná o 227 osob na 0,8 úvazku. Celkové dopady na státní rozpočet jsou 
ve výši 63,56 mil. Kč, o které bude zvýšen příspěvek na výkon státní správy. 

Zvláštní část
K § 91 (v návrhu zákona, § 92 schváleného zákona):
Současně se upravuje odpovědnost státní správy za prevenci vzniku a šíření sociálně patologických 
jevů. V působnosti státu byla tato činnost před 1. lednem 2003. V souvislosti s II. fází reformy 
veřejné správy obce v samostatné působnosti převzaly „sociální poradenskou péči“, ale fakticky 
ji nevykonávají a naopak ji vykonávají obce s rozšířenou působností. 
Navrhuje se proto uvedená změna, neboť koordinace předcházení společensky nežádoucím 
jevům je vykonávána velmi okrajově a veřejný zájem na předcházení společensky nežádoucím 
jevům je podporován jen nahodile. Navrhovaným řešením stát uznává svou odpovědnost 
za předcházení těmto jevům.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
S prací sociálního kurátora při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 
Sb. osobám ohroženým sociálním vyloučením velice úzce souvisí také poskytování dávek 
mimořádné okamžité pomoci těmto osobám. Problematikou se zabývá zákon č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zcela nová (z roku 2006) právní norma upravuje poskytování 
dávek pomoci v hmotné nouzi fyzickým osobám k zajištění jejich základních životních 
podmínek. Kromě jiných situací, které naplňují podmínky hmotné nouze a umožňují 
poskytnutí dávek osobám, které tyto potřebují, jsou v § 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi 
uvedeny osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jinak lze též napsat, že jsou příkladem 
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uvedeny osoby, které jsou jako příklady vyjmenovány v § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 

§ 2
…
6)  Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která 

nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, avšak v daném čase, s ohledem na neuspokojivé 
sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je 
ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména

a)  je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí 
svobody, nebo

b)  je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, 
psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo

c)  je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské 
péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo

d)  nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez 
přístřeší, nebo

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
Dávky pomoci v hmotné nouzi u této skupiny osob jsou jednoznačně zaměřeny na zabránění 
sociálnímu vyloučení nebo hlubšímu propadu u jedinců, kteří již překročili hranici sociálního 
vyloučení. 

Orgánem pomoci v hmotné nouzi pro osoby uvedené v § 2 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné 
nouzi jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Výkon této působnosti je výkonem 
přenesené působnosti. Kromě dávky, kterou je možné poskytnout, mají uvedené osoby právo 
na základní sociální poradenství směřující k řešení jejich situace, tedy k odvrácení sociálního 
vyloučení. 

Důležitá je samozřejmě výše mimořádné okamžité pomoci, kterou může osoba ohrožená 
sociálním vyloučením prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
obdržet. Původní chybné „ve výši“ bylo při novelizaci zákona č. 111/2006 Sb. nahrazeno 
zněním „až do výše“, které umožňuje individualizovat každou dávku tak, aby byla uzpůsobena 
okamžitým potřebám jednotlivých osob.

§ 37
Výše mimořádné okamžité pomoci

 Výše mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené
…
e)  v § 2 odst. 6 se stanoví jednorázově až do výše 1 000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné 

potřeby; celková výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k úložnému 
a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy. Součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci 
jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního minima jednotlivce. 

Rovněž formu poskytování dávek je možno volit s ohledem na aktuální potřeby a životní 
situaci žadatele, v tomto případě osoby ohrožené sociálním vyloučením (§ 2 odst. 6 zákona 
o pomoci v hmotné nouzi), která si vyplněním velice jednoduchého formuláře, mnohdy 
za pomoci sociálního kurátora, podala žádost o mimořádnou okamžitou pomoc. Není třeba 

vždy poskytovat dávky v peněžní formě, zejména když osoba neskýtá záruky jejich využití 
k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Zároveň však potřebuje například uhradit poplatek 
za ubytování. Je tedy možno zvolit věcnou formu a ubytování uhradit přímo ubytovně.

§ 42
Formy poskytování dávek

…
 (4)  Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě 

v obou těchto formách.

Důležitým faktorem při poskytování mimořádné okamžité pomoci je v neposlední řadě její 
bezodkladné vyplacení. To umožňuje neprodleně reagovat na tíživou životní situaci, ve které 
se osoba ohrožená sociálním vyloučením nachází v okamžiku, kdy se se svou žádostí obrátila 
na obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

§ 43
Výplata dávek

…
(1) Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně.
…

Poskytování mimořádné okamžité pomoci zahrnuje některé další povinnosti, zejména 
k jiným institucím. Tyto povinnosti jsou kromě mlčenlivosti samé také obsaženy v § 55 
zákona o pomoci v hmotné nouzi.

§ 55
Mlčenlivost

(1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi, zaměstnanci státu, zaměstnanci městské části 
hlavního města Prahy určené Statutem hlavního města Prahy zařazení do úřadu městské části, 
zaměstnanci krajů a zaměstnanci hlavního města Prahy zařazení do Magistrátu hlavního 
města Prahy jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při 
rozhodování o dávkách nebo v přímé souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví jinak. Tato 
povinnost trvá i po skončení pracovního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou 
být zaměstnanci uvedených orgánů zproštěni pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, 
a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

(2)  Údaje týkající se příjemců dávky, společně posuzovaných osob, státních orgánů nebo dalších 
fyzických nebo právnických osob, které se orgány uvedené v odstavci 1 při své činnosti 
dozvědí, sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní právní předpis1); jinak mohou 
tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se souhlasem příjemce dávky, společně posuzované 
osoby, státního orgánu nebo dalších fyzických nebo právnických osob.

(3) Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny na žádost poskytovat
 a) orgánům sociálního zabezpečen2),

1 Například § 128 občanského soudního řádu, § 8 trestního řádu nebo tento zákon.
2 § 3 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a obecním úřadům údaje potřebné pro rozhodování o dávkách nemocenského
pojištění, důchodového pojištění a o dalších sociálních dávkách.
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 b)  obecním úřadům, krajským úřadům a Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí údaje potřebné 
pro účely sociálně právní ochrany dětí3),

 c) obecním úřadům a krajským úřadům údaje potřebné pro rozhodování o dávkách,
 d) správcům daně z příjmů4 údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní,
 e)  zdravotním pojišťovnám5) údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění,
 f) úřadům práce6),
 g) orgánům činným v trestním řízení7) údaje potřebné pro trestní řízení,
 h) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro soudní řízení a správní řízení,
 i)  orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu8) ke kontrole činností orgánů 

uvedených v odstavci 1 údaje potřebné k provádění této kontroly,
 j)  Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s výjimkou 

údajů týkajících se jednotlivých osob.

(4)  Pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady jsou 
povinny

 
a)  ministerstvu poskytovat informace v případech vyřizování stížností a zobecněné informace 

a souhrnné údaje, s výjimkou jmenných údajů, které orgán pomoci v hmotné nouzi získá při 
své činnosti; tím není dotčena povinnost podle odstavce 1,

 
b)  na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního právního předpisu47) ke kontrole 

činnosti orgánů pomoci v hmotné nouzi informace potřebné k provádění této kontroly,
 
c)  na žádost osoby, která je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou, nebo 

zákonného zástupce této osoby, vydat pro účely stanovené zvláštním právním předpisem48) 
potvrzení o tom, že daná osoba je příjemcem dávky nebo společně s ním posuzovanou osobou.

 
(5)  Orgány pomoci v hmotné nouzi jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené 

v odstavci 4 písm. a) též příslušnému krajskému úřadu.
 
(6)  Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo a orgány pomoci v hmotné nouzi 

získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány 
zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické činnosti nebo ministerstvem 
pro analytickou a koncepční činnost.

47) § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů 
48) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.

3 Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4 § 1 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
5 § 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, Zákon č. 280/1992 Sb.,
 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
6 § 7 zákona č. 435/2004 Sb. údaje potřebné pro nároky vyplývající z právních předpisů o zaměstnanosti.
7 § 12 trestního řádu.
8 § 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

V části zákona o pomoci v hmotné nouzi, která se zabývá organizací řízení, je obsahem § 62 
činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností při uplatňování tohoto zákona.

§ 62
Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
a)  rozhoduje o přiznání a výši mimořádné okamžité pomoci osobám v hmotné nouzi uvedeným 

v § 2 odst. 6 a provádí její výplatu,
b)  poskytuje osobám v hmotné nouzi uvedeným v § 2 odst. 6 informace potřebné k překonání 

jejich okamžité nepříznivé životní situace.

Rovněž otázka místní příslušnosti se objevuje v diskusích na „kurátorské Pandoře“. Obsáhle 
se touto záležitostí zabývá § 67 zákona č. 111/2006 Sb. Místní příslušnost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností je řešena v odstavci 3 předmětného paragrafu. Oproti původně 
přijatému znění tohoto paragrafu došlo novelizací k poměrně velké změně, která může 
i významně ovlivňovat činnost některých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

§ 67
Místní příslušnost

…
(3)  Místní příslušnost pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

při řízení o mimořádnou okamžitou pomoc se řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému 
pobytu. Jestliže však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo 
mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místně příslušným ten pověřený obecní úřad 
nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu k této situaci došlo.

Skupina osob ohrožených sociálním vyloučením nebyla v původním návrhu zákona uvedena 
stejně jako obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Skupina sociálních kurátorů, která 
se zabývala touto legislativní insuficiencí (nedostatečností), vypracovala paragrafový návrh 
změny (doplnění) návrhu zákona a na poslední chvíli (při třetím čtení) návrh předložil 
poslanec MUDr. Vladimír Říha. Je však třeba připomenout, že zákon o pomoci v hmotné 
nouzi byl mnohokrát novelizován, a tak návrh na doplnění původního návrhu zákona 
obsahuje některé pojmy, které se již v aktuálním znění zákona č. 111/2006 Sb. nevyskytují. 
Pro zachování autentičnosti však text ponecháváme v původním znění.

Při předkládání návrhu na změnu vládního návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi uvedl 
poslanec MUDr. Vladimír Říha v rámci třetího čtení následující odůvodnění:

 Odůvodnění návrhu změny návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi
Navrhuje se definovat a zařadit do zákona o pomoci v hmotné nouzi specifickou skupinu osob 
k poskytnutí mimořádné okamžité pomoci. Tato skupina je naprosto heterogenní, jediným 
sjednocujícím prvkem je zvýšená míra rizika sociální exkluze u každého jedince patřícího k této 
skupině. Každý jedinec přináležející k této specifické skupině se zároveň nachází v situaci, která 
svojí okamžitou (bezprostřední) povahou a závažností vyžaduje zvláštní zřetel.
Uváděná skupina osob se dělí podle charakteru okamžité (bezprostřední) situace, kterou je 
zapotřebí bezodkladně řešit i poskytnutím mimořádné okamžité pomoci. Do uváděné skupiny 
patří osoba, která v daném čase s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek 
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finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je významným způsobem ohrožena 
sociálním vyloučením, jestliže zejména:
a) je propuštěna z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, nebo
b)  je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického 

zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
c)  je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, nebo z pěstounské 

péče, po dosažení zletilosti, respektive v devatenácti letech, nebo
d)  nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez 

přístřeší, nebo
d) je osobou jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

Význam mimořádné okamžité pomoci uvedeným osobám tkví v provázanosti s dalšími odbornými 
činnostmi orgánu pomoci v hmotné nouzi na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Orgán pomoci v hmotné nouzi tyto činnosti podle individuálních potřeb osoby v hmotné nouzi a místních 
podmínek volí, doplňuje a v souběhu s nimi motivuje osoby v hmotné nouzi k účinnému řešení vlastní 
nepříznivé životní situace v rámci plnění programu individuálního motivačního postupu.

Realizace okamžité mimořádné pomoci pro uvedené osoby obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností nevytváří zvýšené nároky na státní rozpočet, neboť je personálně 
zajištěna specializovanými pracovníky – koordinátory sociální péče o osoby společensky 
nepřizpůsobené, kteří na těchto úřadech působí v souladu se zákonem č. 114/1988 Sb. 
Specializovaní pracovníci představují odborný potenciál schopný účinně aplikovat 
okamžitou mimořádnou pomoc v souběhu s další odbornou činností ku prospěchu výše 
uváděných osob, zejména k zabránění jejich sociální exkluze. Zároveň tyto činnosti 
významným způsobem přispějí ke snížení kriminality a tím k ochraně majetku a zdraví 
obyvatel v jednotlivých regionech. V neposlední řadě tyto činnosti pomohou zamezit 
protrahované sekundární viktimizaci obětí trestných činů.

Navrhovaná změna zákona byla odsouhlasena a zapracována do znění zákona
(§ 2 odst. 6 a další související ustanovení viz výše).

Tolik několik poznámek k možno říci hlavním právním předpisům, se kterými pracují 
sociální kurátoři a jimiž se řídí jejich konání.

Ještě je připojeno několik citací (výňatků) z metodických materiálů k zákonu o pomoci 
v hmotné nouzi a k zákonu o sociálních službách.

Metodický pokyn č. 2/2006
k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění zákona č. 165/2006 Sb. 
…
4. Mimořádná okamžitá pomoc
Zákon rozeznává pět specifických sociálních situací, kdy lze považovat osobu za osobu 
v hmotné nouzi, protože nemá dostatečné prostředky k zabezpečení svých nezbytných životních 
podmínek, popřípadě k úhradě nezbytných jednorázových výdajů. Uvedené situace řeší zákon 
prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Přitom není vyloučena možnost poskytnutí 
mimořádné okamžité pomoci osobě, která byla uznána za osobu v hmotné nouzi pro účely 
příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení, pokud se ocitne v některé z uvedených situací.

4.5. Osoby ohrožené sociálním vyloučením (§ 2 odst. 6 zákona)
V hmotné nouzi se mohou ocitnout i osoby ohrožené sociálním vyloučením. Mezi tyto osoby se řadí 
ty, které nesplňují obecné podmínky hmotné nouze pro účely příspěvku na živobytí a pro doplatek 
na bydlení, ale s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí (užší a širší rodina) a nedostatek 
finančních prostředků nemohou úspěšně řešit svoji obtížnou sociální situaci. Zákon vyjmenovává 
příkladem sociální skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením. Charakteristické znaky pro 
jednotlivé skupiny jsou konkrétně vyjádřeny, nelze proto předpokládat, že by vznikaly problémy 
se zařazením osob do těchto vyjmenovaných skupin. Orgán pomoci v hmotné nouzi však má 
možnost v rámci správního uvážení stanovit další skupiny, u nichž by obdobně mohlo docházet 
k sociálnímu vyloučení. Pomoc je poskytována prostřednictvím mimořádné pomoci [§ 36 odst. 
1 písm.c) zákona] ve výši 1000 Kč. Přitom součet výše dávek poskytnutých z uvedených důvodů 
nesmí u osoby překročit v rámci kalendářního roku čtyřnásobek částky životního minima 
jednotlivce. Pro posouzení situace se nebere v úvahu případný okruh společně posuzovaných 
osob.

4.6. Rozhodování o mimořádné okamžité pomoci
Podle § 38 odst. 2 zákona vzniká nárok na mimořádnou okamžitou pomoc dnem nabytí právní 
moci rozhodnutí příslušného orgánu pomoci v hmotné nouzi. § 43 odst. 3 zákona požaduje 
vyplacení mimořádné okamžité pomoci bezodkladně. Aby bylo možné těmto požadavkům 
vyhovět, doporučuje se následující postup: osobě žádající o mimořádnou okamžitou pomoc 
se oznámení vyhlásí pouze ústně a osoba se vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí – oznámení (§ 72 správního řádu) a zároveň se vzdá práva na podání námitky – 
odvolání (§ 81 odst. 2 správního řádu). Tím je oznámení pravomocné a mimořádná okamžitá 
pomoc může být bezodkladně vyplacena. O nutnosti tohoto postupu musí být osoba žádající 
o mimořádnou okamžitou pomoc předem informována.

5. Sociální práce v rámci systému pomoci v hmotné nouzi
Zabezpečení úspěšnosti systému pomoci v hmotné nouzi je vázáno na využití sociální práce. 
Bez uplatnění metod a postupů sociální práce nelze úspěšně bránit dlouhodobému setrvávání 
osob ve stavu hmotné nouze a reprodukci chudoby. Nelze motivovat problémové osoby k vlastní 
odpovědnosti za řešení nepříznivé sociální situace bez součinnosti se sociálním pracovníkem. 
Proto je nutné využívat těch částí zákona, které v sobě motivační prvky obsahují, a k tomu 
využívat metody sociální práce a stanovovat postupy řešení situace hmotné nouze, a to zvláště 
u osob dlouhodobě setrvávajících v hmotné nouzi. 

5.4. Etický kodex (§ 64 zákona)
Zákon v § 64 obsahuje povinnosti zaměstnance orgánu pomoci v hmotné nouzi, kterým je 
sociální pracovník nebo dávkový specialista, popřípadě zaměstnanec vykonávající obě funkce. 
Z uvedených povinností je nutné zdůraznit ochranu práv a zájmů osob v hmotné nouzi, 
respektování jedinečnosti každé osoby a povinnost poskytování informací o možných postupech 
při řešení situace jejich hmotné nouze. Velice důležitý je úkol spočívající ve vyhledávání osob, 
které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí (depistáž). Pro 
tuto činnost je nezbytné postupně vytvářet v rámci orgánu pomoci v hmotné nouzi příslušné 
podmínky. 
…
Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková
  PaedDr. Niederle, Mgr. Roztočilová, Mgr. Vyskočilová
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Doporučený postup k vybraným otázkám vztahujícím se k 
PůSobnoSti obcí a kRajů PoDle Zákona Č. 108/2006 Sb., o Sociálních 

Službách

 hlaVa DRuhá
 Díl 4

Působnost při zajišťování sociálních služeb
§ 92

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
…

b)  koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám 
ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, 
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační 
službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky.

 
Metodický návod:
Toto ustanovení podporuje rovnost uživatelů a slouží také ochraně společnosti před šířením 
nežádoucích jevů (kriminalita, závislosti všeho druhu, život na ulici atp.). Jde o službu tradičně 
známou jako sociální kurátor. Výjimkou je cílová skupina osob, jejichž práva a zájmy jsou 
ohroženy trestnou činností jiné osoby (viz dále).
Obec s rozšířenou působností zaměstnává sociálního kurátora s působností pro celý správní 
obvod. Počet sociálních kurátorů by měl odpovídat skutečné potřebě měřitelné počtem případů. 
Obec musí umožnit sociálnímu kurátorovi výkon kontinuální sociální práce s pachateli trestné 
činnosti, tj. zejména také umožnit mu návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích, a to během 
vazby, během výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu. Tento způsob 
sociální práce prokazatelně předchází vzniku sekundárních problémů spojených s uvězněním 
a zejména další trestné činnosti.
Na výkon této funkce se vztahuje příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. 
Ke spolupráci: U mladých dospělých, kterým končí ústavní nebo ochranná výchova z důvodu 
dosažení zletilosti, sociální kurátor úzce spolupracuje:
a) s orgány sociálně právní ochrany dětí,
b) se školským zařízením, v němž je dítě umístěno.
S oběma partnery se dohodne na řešení úkolů, které je nutno řešit před propuštěním 
a po propuštění. Za optimální se považuje návštěva klienta v zařízení cca 3–6 měsíců před 
propuštěním (podle závažnosti jeho problémů). Pomoc sociálního kurátora slouží k začlenění 
mladého člověka do běžné společnosti; přirozeným partnerem je Dům na půl cesty.
U pachatelů trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve vazbě, sociální 
kurátor spolupracuje s Vězeňskou službou ČR. Generální ředitelství Vězeňské služby ČR zasílá 
Oznámení o nadcházejícím propuštění každého vězně podle místa trvalého bydliště. Oznámení 
slouží pouze sociálnímu kurátorovi, obálku, označenou jménem nebo funkcí, je nutné mu předat 
nerozlepenou – údaje v oznámení uvedené by mohly v nepovolaných rukou způsobit tragédii.
Spolupráce s Probační a mediační službou ČR se může týkat jak lidí uvězněných (zejména 
příprava na podmíněné propuštění s dohledem – parole), tak pachatelů na svobodě (podmíněné 
odsouzení s dohledem – probace, resocializační programy ve smyslu zákona o Probační 
a mediační službě č. 257/2000 Sb.).

Při výkonu své funkce jsou sociální kurátoři metodicky vedeni krajským metodikem (§ 67 odst. 
1 písm. c) zákona o krajích č. 129/2000 Sb.).
Odbor sociálních služeb MPSV v rámci Opatření 2.1 „Integrace specifických cílových skupin 
ohrožených sociální exkluzí“ Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) realizuje 
národní projekt zaměřený na vzdělávání metodiků (KÚ) a koordinátorů (součást práce 
sociálního kurátora) a řádný výkon přenesené působnosti v této oblasti. Výstupem je také 
databáze zařízení sociálních služeb pro cílovou skupinu lidí, jejichž životní způsoby mohou vést 
ke konfliktu se společností (upouští se od označení „osoby společensky nepřizpůsobené“).

•  Sociálním vyloučením je charakterizován stav v životě člověka, v němž existují překážky, 
jež jedinci komplikují nebo zamezují žít způsobem života, který je společností považován 
za běžný. Vedle tradičních titulů (věk či zdravotní stav) lze jmenovitě uvést sociální události, 
jež mohou vést k sociálnímu vyloučení, anebo příklady samotného způsobu života, který 
zapříčiňuje vysoké riziko sociálního vyloučení: 

• experimentování s návykovými látkami či závislost na návykových látkách, 
• domácí násilí,
•  ztráta rodinného zázemí a bydlení (úmrtí živitele, rozvod, nefunkční rodinný systém) 

vedoucí k bezdomovství,
• mnohdy zvolený způsob života „na ulici“. 

Nově je upravena povinnost obce s rozšířenou působností vůči lidem, jejichž práva a zájmy 
jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; nedoporučuje se pověření sociálního kurátora 
touto agendou. Obec spolupracuje s krajským úřadem (viz násl. § 93 písm. b) a s poskytovateli 
sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, např. Bílý kruh bezpečí).

§ 93
Krajský úřad

…
b)  koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou 

činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Metodický návod:
Zde se jedná o novou povinnost, která nebyla dříve v právním řádu zakotvena. Krajský úřad 
by měl pro naplnění ustanovení využívat a podporovat síť poradenských středisek pro občany 
v krizi, zařízení poskytujících krizovou pomoc, zařízení sociálních služeb, do kterých je přístup 
usnadněn, tzv. nízkoprahová zařízení (pozor, v tomto případě jde o druhové označení, tedy 
nikoli nízkoprahová denní centra ve smyslu § 61). 
V rámci tohoto ustanovení lze také doporučit, aby krajský úřad v souladu se zákonem 135/2006 
Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, v rámci územní 
působnosti spolupracoval s tzv. Intervenčním centrem, jež koordinuje pomoc obětem domácího 
násilí. 
…

§ 95
Kraj

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.

 Metodický návod:
Lze předpokládat, že kraj bude vycházet z informací dodaných mu na základě obecních či 
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regionálních plánů rozvoje sociálních služeb. Kraj musí předpokládat, že rozložení různých 
cílových skupin uživatelů sociálních služeb bude co do zastoupení v kraji nerovnoměrné. Je tedy 
nutné dbát na to, aby žádná z cílových skupin nebyla v kraji opomenuta. Přestože se takzvaně 
marginalizované skupiny uživatelů nemusí v zastoupení cílových skupin uživatelů služeb 
objevit, nelze reálnou existenci takto definovaných skupin lidí na území kraje vylučovat. Kraj by 
měl vést ve zvýšené patrnosti zejména cílové skupiny, které jsou ve větší míře ohroženy sociálním 
vyloučením:

• lidi ohrožené trestnou činností dalších osob,
• lidi sexuálně komerčně zneužívané a ohrožené prostitucí a souvisejícími riziky,
• lidi ohrožené drogovou závislostí a souvisejícími riziky,
• lidi ohrožené bezdomovstvím.

Při spolupráci kraje a obce by obec měla umět přesvědčivě doložit způsob zjišťování existence 
těchto cílových skupin.
…

V Praze dne 19. prosince 2006 

Mgr. Martin Žárský
ředitel odboru sociálních služeb MPSV ČR

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
Libuše Kačerová

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů. Podpůrným právním předpisem je zákon č. 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon především definuje životní 
a existenční minimum a stanoví jejich částky, upravuje způsoby společného posuzování osob 
a také posuzování příjmů (životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné 
náklady na bydlení; v § 2 a 3 je upravena částka životního minima jednotlivce a společně 
posuzovaných osob, § 4 uvádí, kdo a za jakých podmínek se posuzuje společně; v § 5 se uvádí 
částka existenčního minima a dle § 6, 7 a § 8 se posuzují a započítávají příjmy). 

Pomoc v hmotné nouzi je formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, která má motivovat 
tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Základním 
principem by měla být skutečnost, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která 
nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá. I z tohoto principu však existují výjimky, jedná se o ty 
osoby, které si příjem vlastní prací zvyšovat nemusí - tzn. osoby, uvedené v § 11 odst. 3 zákona.

Dle zákona existuje pouze sedm situací spojených s nedostatečným zabezpečením  
základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Zákon tedy řeší i některé 
problematické životní situace. 

Podstatné je, že každá osoba má nárok na poskytnutí základního sociálního poradenství, 
které vede nejenom k řešení její současné situace, ale i k předcházení vzniku hmotné 
nouze. Nikoliv tedy nárok pro dávku – pro tento nárok musí být splněny i další podmínky. 
Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je dle zákona také sociální práce s klienty. 

Za osobu v hmotné nouzi se považuje osoba, která nemá dostatečné příjmy a její celkové 
sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni 
ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit 
(vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku), a vyřešit 
tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. 

Vyskytují se případy, kdy osoby žádají o dávku, ale mají např. na účtu poměrně vysoké finanční 
částky, které k zajištění živobytí nechtějí využít, vlastní byt či byty a další nemovitosti, event. 
vozidla značné hodnoty. Argumentují tím, že jsou osobou v hmotné nouzi, jsou bez příjmů, 
protože peníze jim zapůjčila rodina, nemovitost je v takové lokalitě, kde není prodejná a vozidlo 
jim zakoupila rodina s tím, že jej nesmí prodat. Tyto argumenty však většinou nejsou schopni 
podložit takovým důkazem, který by bylo možno akceptovat.

O dávku požádal například klient, který vlastnil byt, 2 automobily a měl uloženou částku 
25 000 Kč. Nepracoval již cca 8 měsíců, v evidenci uchazečů o zaměstnání byl první měsíc. 
Údajně jej živila rodina, jedno vozidlo byl veterán, druhé terénní vozidlo a peníze mu dala matka 
proto, aby měl nějaké finanční prostředky. Posléze přiznal, že pracuje na černo a bylo by pro něj 
výhodnější být v evidenci úřadu práce, aby měl hrazené zdravotní a důchodové pojištění. Dávku 
požadoval, protože na ni má nárok, ale protože se z ní žít nedá, musí i nelegálně pracovat. 



23 24

V dalším případě žena prokazatelně žila s přítelem, se kterým měla i společné dítě a který byl 
velice slušně finančně situovaný. Žadatelka o dávku se svým přítelem spolupracovala, podílela 
se na jeho podnikání. Městský úřad si v tomto případě důkazy opatřoval takřka detektivním 
způsobem, aby bylo možno prokázat, že se nejedná o osobu v hmotné nouzi.

Žadatelka o dávku se vrátila z ciziny, kde legálně pracovala. Odmítala doložit příjmy, protože 
to, co vydělala, údajně utratila a na byt i automobil jí půjčili rodiče. Žádost byla zamítnuta pro 
nespolupráci, příjmy se prokázat nepodařilo.

Vyskytl se případ, kdy orgán pomoci v hmotné nouzi toleroval příjemce dávky, o němž důvodně 
pochyboval, že je občanem v hmotné nouzi. Po delší době rozhodl dávku odejmout, věc v současné 
době řeší krajský soud. Čekáme na výsledek jednání soudu, jednalo se o hraniční případ, protože 
obecně platí, že pokud se nezmění rozhodné skutečnosti, je těžké nepovažovat osobu za osobu 
v hmotné nouzi, pokud již za osobu v hmotné nouzi byla uznána.

Zde je nutné připomenout, že dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči jsou 
přezkoumatelné soudně, dávky pro těžce zdravotně postižené občany poskytované dle 
vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudnímu přezkumu nepodléhají.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi a zákon o sociálních službách nezná institut odstranění 
tvrdosti zákona, tvrdost zákona může odstranit ministr práce a sociálních věcí u dávek 
pro těžce zdravotně postižené občany dle dříve uvedené vyhlášky. 

V hmotné nouzi není osoba, která:
a)  není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou 

činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou osob uvedených v § 
11 odst. 3,

b)  je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat 
krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti, a to 
po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí,

c)  prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11 
– zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu vlastní prací, řádným 
uplatněním nároků a pohledávek a prodejem nebo jiným využitím majetku – po uplynutí 
3 resp. 6 měsíců),

d)  je osobou samostatně výdělečně činnou nebo spolupracující osobou a její příjem 
po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se 
nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění,

e)  je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným 
plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu 5), 
a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce,

f)  nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata 
do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc,

g)  je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro 
dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce,

h)  je osobou, které nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní 
neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, 

bezprostředním následkem opilosti nebo užitím omamných prostředků anebo při spáchání 
úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši.

Ani to však neplatí stoprocentně, protože orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných 
případech určit, že osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e) a písm. g) a h) bude považovat 
za osobu v hmotné nouzi.
 
Pokud je osobou, která neplní podmínky pro uznání za osobu v hmotné nouzi, osoba 
společně posuzovaná, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně, při stanovení 
výše dávky se však k této osobě nepřihlíží.
Orgán pomoci v hmotné nouzi může také v odůvodněných případech určit, že osobou 
v hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí 
mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy 
a ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na ní spravedlivě žádat, event. se 
může přihlédnout k majetku rodiny.

Osobou v hmotné nouzi však může být osoba, které se poskytují pobytové sociální služby 
v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo v chráněném bydlení, zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 měsíce 
za předpokladu, že plní všechny podmínky pro poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi.

Existují pouze 3 dávky určené k řešení hmotné nouze, a to příspěvek na živobytí, doplatek 
na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je pověřené obecní úřady, s výjimkou 
mimořádné okamžité pomoci pro osoby ohrožené sociálním vyloučením podle § 2 odst. 
6 zákona. Tuto dávku poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odvolacím 
orgánem je krajský úřad. 

Příspěvek na živobytí
Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi.
Dle zákona o pomoci v hmotné nouzi nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či společně 
posuzovaným osobám, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje 
příjem osoby či společně posuzovaných osob částky živobytí. 

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její 
snahy a možností. Pro stanovení živobytí společně posuzovaných osob se jednotlivé částky 
živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek životního a existenčního minima. 

Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než 
3násobek stanovené měsíční splátky nebo která nepředloží na výzvu individuální akční plán 
vypracovaný úřadem práce, činí částku existenčního minima. 

Částka živobytí u osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 měsíců, činí částku 
existenčního minima. Toto neplatí u osoby, u které se nezkoumá možnost zvýšit si příjem 
vlastní prací, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, 
osoby, která má příjem z výdělečné činnosti, a osoby, která vykonává veřejnou službu 
v rozsahu alespoň 20 hodin v kalendářním měsíci. 

Veřejná služba doplňuje vedle veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání 
a dobrovolnické služby možnosti zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě 
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setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Veřejnou službu může zřizovat obec, nemá ovšem 
povinnost ji zřizovat, a pak se vyskytují případy, kdy příjemci dávek tvrdí, že o veřejnou 
službu mají zájem, ale obec ji neorganizuje. Veřejnou službu je možno vykonávat i v obci 
mimo trvalé bydliště. Pokud obec veřejnou službu bude organizovat, lze na základě písemné 
smlouvy mezi obcí a osobou v hmotné nouzi zabezpečovat pomoc v záležitostech, které jsou 
konány ve prospěch obce a jejích občanů. 

Doplatek na bydlení je druhou základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která řeší 
nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby 
či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory. 

Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který má nárok na příspěvek na živobytí 
a na příspěvek na bydlení. 

Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve výjimečných případech, kdy žadatel 
nemá nárok na příspěvek na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na příspěvek 
na bydlení, protože využívá jinou než nájemní formu bydlení. 

Doplatek na bydlení v těchto zřetelehodných případech nyní dospěl už k tomu, že úhrada 
za ubytovny je vyšší než pronajatý byt, neboť obce jsou povinny uhradit celou částku poskytnutých 
služeb – čtyřčlenná rodina hradí za jednu místnost 10 000 Kč, nebo na druhé straně každý 
z rodiny si pronajme jednu místnost s tím, že společně nehospodaří. Protože se např. jedná 
o matku a zletilé děti, každý je posuzován samostatně, což by nenastalo, kdyby měli pronajatý 
jeden byt a byli posuzováni společně dle zákona o životním a existenčním minimu.

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů 
na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala 
osobě či rodině částka živobytí.

Pokud se možná podaří spočítat výši příspěvku na živobytí manuálně, u doplatku na bydlení to 
nelze. Problémem u obou dávek je, že těžko se klientovi vysvětluje, že se do programu OKnouze 
zadají data a program si dávku sám vypočítá. Pokud je tedy podána žádost o příspěvek 
na živobytí či doplatek na bydlení, nelze předem informovat, zda nárok na dávku vznikne, 
pokud nedojde k zadání do programu.

Mimořádná okamžitá pomoc
Jednotlivé mimořádné okamžité pomoci lze i kombinovat, není tedy v rozporu se zákonem 
podle potřeby poskytnout i několik mimořádných okamžitých pomocí podle nastalé 
situace.
Pomoc je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. 
Zákon stanoví pět takových situací:
1.  Jediná nároková dávka je ta, kde nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě 

neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, 
která doplní příjem osoby do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte 
do životního minima). 

Následné mimořádné pomoci již nejsou dávkami nárokovými:
2.  Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma, větrná pohroma, ekologická 

havárie, požár apod.). Dávku lze poskytnout až do výše 15násobku částky životního 
minima jednotlivce, tj. až do výše 46 890 Kč. 

3.  Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje spojeného např. se zaplacením 
poplatku za vystavení duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních 
prostředků. Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového výdaje. Podle tohoto 
ustanovení lze poskytnout i dávku na úhradu bydlení. 

4.  Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby nebo 
k uhrazení odůvodněných nákladů vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se 
zájmovou činností nezaopatřených dětí. Dávku lze poskytnout až do výše těchto výdajů, 
maximálně však v průběhu kalendářního roku do výše 10násobku částky životního minima 
jednotlivce, tj. až do částky 31 260 Kč. 

5.  Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob vracejících se z vězení, z dětského 
domova a z pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných 
závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1000 Kč. V průběhu roku může být poskytnuta 
opakovaně, součet však nesmí překročit 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 
maximálně částku 12 504 Kč. 

§ 36 zákona upravuje podmínky nároku na mimořádnou okamžitou pomoc.

Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má osoba, které hrozí vážná újma na zdraví, a pak 
ti žadatelé, které orgán pomoci v hmotné nouzi uzná za osoby v hmotné nouzi.

Pro účely poskytování mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené v § 2 odst. 3, odst. 5 písm. 
a) a odst. 6 se žadatel posuzuje bez společně posuzovaných osob. Mimořádnou okamžitou 
pomoc lze poskytnout pouze jedné z osob společně posuzovaných, jde-li o stav hmotné 
nouze podle § 2 odst. 4.

v § 37 zákona se uvádí výše mimořádné okamžité pomoci.
Výše mimořádné okamžité pomoci osobě uvedené:
a)  v § 2 odst. 3 se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby, která není 

nezaopatřeným dítětem, a u nezaopatřeného dítěte do výše jeho životního minima,
b)  v § 2 odst. 4 se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby 

až do 15násobku částky životního minima jednotlivce,
c)  v § 2 odst. 5 písm. a) se stanoví až do výše jednorázového výdaje (pochopitelně 

odůvodněného),
d)  v § 2 odst. 5 písm. b) se stanoví až do výše nákladů uvedených v § 2 odst. 5 písm. b), s tím, 

že součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci kalendářního roku 
překročit 10násobek životního minima jednotlivce, 

e)  v § 2 odst. 6 se stanoví jednorázově až do výše 1 000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné 
potřeby; celková výše mimořádné okamžité pomoci se stanoví s přihlédnutím k úložnému 
a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní 
a ochranné výchovy. Součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci 
jednoho kalendářního roku překročit 4násobek životního minima jednotlivce. 

Formy poskytování dávek jsou upraveny § 42.
Příspěvek na živobytí se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou těchto formách.
Ve věcné formě se příspěvek na živobytí poskytne, pokud je zjevné, že by příjemce nevyužil 
dávku k účelu, ke kterému je určena. Pokud v průběhu poskytování peněžité formy dávky 
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bude tato dávka používána k jinému účelu, než byla poskytnuta, postupuje se obdobně, a to 
i s využitím institutu zvláštního příjemce.
Vzhledem k tomu, že úřady mnohdy mají dojem, že dávky jsou zneužívány, volí způsob výplaty 
formou poukázek. Tato praxe mnohdy procházela řadu let zcela bez problémů (tento způsob výplaty 
byl volen i u zákona o sociální potřebnosti), problém vznikl teprve medializovanou kauzou Litvínov.

Doplatek na bydlení se poskytuje pouze v peněžní formě. Doplatek na bydlení lze použít bez 
souhlasu příjemce k přímé úhradě nájemného nebo služeb spojených s bydlením, a to tak, že 
plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb.
 
Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje v peněžní nebo věcné formě, popřípadě v obou 
těchto formách.
§ 43 - výplata dávek:
•  Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží, v pravidelných měsíčních 

lhůtách určených plátcem příspěvku. Je-li zřejmé, že příjemce nedokáže s větší částkou finančních 
prostředků hospodařit, lze příspěvek na živobytí poskytovat týdně nebo denně.

 
•  Doplatek na bydlení se vyplácí měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, 

nejpozději však do konce následujícího kalendářního měsíce. Se souhlasem příjemce může 
být doplatek na bydlení, nepřesahuje-li jeho výše 100 Kč, vyplacen najednou po uplynutí 
delšího, nejdéle však ročního období.

 
•  Mimořádná okamžitá pomoc se vyplatí bezodkladně (i když toto není pravidlem, protože 

některé úřady někdy mají tendenci rozhodnout ve lhůtách stanovených správním řádem, tedy 
do měsíce, i když nejsou důvody pro zbytečné protahování řízení).

 
Dávka se vyplácí v české měně v hotovosti u plátce, poštovní poukázkou, převodem na účet 
určený žadatelem, formou poukázky na hmotnou pomoc v zařízení poskytujícím sociální služby, 
prostřednictvím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě nebo poukázky 
na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě nebo prostřednictvím elektronického platebního 
prostředku (pokud vím, zatím se u nás nikde nepoužívá), nebo přímou úhradou částek, k jejichž 
úhradě je příjemce nebo osoba společně posuzovaná v hmotné nouzi zavázána.
 
Dojde-li v době, ve které je vyplácen příspěvek na živobytí nebo mimořádná okamžitá 
pomoc, která není jednorázová, ke změně místa, kde je příjemce dávky hlášen k pobytu, 
zastaví plátce dávky, který byl před touto změnou k výplatě dávky příslušný, výplatu dávky, 
a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se o změně 
pobytu příjemce dozvěděl. Plátce dávky uvedený ve větě první předá orgánu pomoci v hmotné 
nouzi příslušnému podle místa pobytu příjemce kopie podkladů, na jejichž základě byla 
dávka přiznána. Plátce dávky vyplácí dávku od měsíční splátky následující po měsíci, v němž 
byla výplata dávky zastavena.

Podle § 48 nároky na dávky nemohou být postoupeny. Nároky na dávky nelze dát 
do zástavy. Dávky nemohou být předmětem dohody o srážkách a dávky nepodléhají 
výkonu rozhodnutí (exekuci).

Opět lze uvést médii probíranou kauzu města Chomutova, nyní města Litvínova, kde se ovšem 
na výkonu exekucí nepodílejí orgány pomoci v hmotné nouzi, ale město v samostatné působnosti 

a pak odbor, který je správcem daní. K této praxi se připojují či už ji praktikují další úřady, kde 
již přetekl pohár trpělivosti s neplatiči. 

Řízení o přiznání dávky
•  Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, 

který je k dispozici na pověřených obecních úřadech nebo ho lze nalézt na internetových 
stránkách MPSV ČR. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních 
odborech pověřených obecních úřadů podle místa trvalého pobytu občana. 

•  V rámci řízení se posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi a zda splňuje 
podmínky nároku na příslušnou dávku. V konečné fázi se pak stanovuje výše dávky. 
Jednotný postup na celém území České republiky zabezpečuje jednotný informační systém 
a aplikační program. 

•  Z moci úřední se zahajuje řízení tehdy, pokud se rozhoduje o změně již přiznané dávky 
nebo o jejím odejmutí (lze i na žádost příjemce dávky). Při kontrolách je občas zjišťováno, 
že třebaže byla podána žádost o dávku, správní úřad ještě jednou či dvakrát zahájí řízení 
z moci úřední, což je v těchto případech bezdůvodné. Na druhé straně se setkáváme i s tím, 
že úřad řízení nezahájí, třebaže rozhoduje o snížení či odejmutí dávky.

•  Veškeré jednání s klienty je třeba zaznamenávat do protokolů, ústně do protokolu lze 
i zahájit řízení z moci úřední. Ze spisů musí být zřejmé, kdy se jaký doklad do spisu zakládá, 
právní moc se vyznačuje na rozhodnutí, nikoliv na oznámení. 

Seznam použité literatury:
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon 100/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.
Stručný přehled dávek MPSV.
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ZDRAVOTNÍ RIZIKA
Ivan Novotný

Jedinečnost a půvab profese sociálního kurátora spočívá, dle mého názoru, v rozmanitosti a pestrosti jeho 
každodenní práce. Skutečný profesionál používá v praxi vědomosti a dovednosti nejen z oblasti sociální 
a právní, ale i z řady dalších oborů a disciplin.  Mezi ně patří bezpochyby i zdravotní problematika. Sociální 
situace klientů a jejich zdravotní stav se mnohdy vzájemně ovlivňují a prolínají. Kurátor se setkává při 
své rutinní práci s různými zdravotními stavy klientů, které musí brát v úvahu při stanovování plánu 
individuální pomoci. Kurátor by si měl být také vědom zdravotních rizik vyplývajících jednak z kontaktu se 
svými klienty, jednak z práce za kancelářským stolem a s PC. Těmto nebezpečím by měl umět účinně čelit. 

Modul Vybrané otázky ze zdravotní problematiky je členěn do následujících pěti kapitol:
• Zdravotní rizika práce a ochrana zdraví sociálního kurátora
• Zdravotní rizika a jejich důsledky na klienta
• Informace o některých vybraných onemocněních
• První pomoc
• Součinnost sociálního kurátora se zdravotnickými zařízeními

Zdravotní rizika práce a ochrana zdraví sociálního kurátora

Práce sociálního kurátora je velmi náročná jak po stránce psychické, tak po stránce fyzické. 
Sociální kurátor je úředníkem a zároveň sociálním pracovníkem. Pracuje tedy se svými klienty 
jednak v kanceláři, kde zpracovává též předepsanou administrativu, jednak je terénním 
pracovníkem provádějícím sociální šetření v terénu a navštěvujícím své klienty ve věznicích, 
nemocnicích, azylových domech, v jejich příbytcích atd. Každodenně se setkává s osobami ze 
zdravotně rizikových skupin obyvatelstva (bezdomovci, osoby závislé na návykových látkách, 
sociálně marginální osoby apod.).

Zdravotní rizika práce sociálního kurátora a z nich vyplývající metody ochrany je možno 
rozdělit na rizika:
A. v duševní sféře (psychologického charakteru),
B. ve fyzické sféře s ohledem na možnost poškození pohybového aparátu při práci v kanceláři,
C. ve fyzické sféře s ohledem na možný kontakt s různými infekcemi.

A. Psychologická a psychiatrická problematika je tématem jiného modulu, proto ji nebudu více 
rozvádět. Rád bych zde jen zdůraznil, že kurátor by měl cíleně pracovat na posilování své fyzické 
i psychické kondice a zachovávat zásady psychohygieny v nejširším slova smyslu. Vyrovnaná 
psychika je nejen klíčovým předpokladem pro zvládání náročné komunikace s klienty, ale 
ovlivňuje celkové fyzické zdraví člověka. Již delší dobu jsou známá tzv. psychosomatická 
onemocnění jako např. hypertenze, žaludeční nebo duodenální vředy, ale poslední dobou se 
hovoří též o významném působení psychiky na obranyschopnost organismu.

B. Nebezpečí poškození pohybového aparátu při práci v kanceláři a jejich prevence jsou 
pro sociálního kurátora aktuální vzhledem k jeho práci v kanceláři. Staticky je zatížena 
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především páteř, oblast pletence ramenního, velmi často opakovanými pohyby trpí pohybový 
aparát zápěstí, ruky, lokte a ramene.

a) Nemoci páteře1

Při dlouhém sezení ve strnulé poloze dochází k přetěžování meziobratlových plotének 
a svalů páteře. V důsledku toho dochází ke zvyšování napětí těchto svalů, které subjektivně 
vnímáme jako ztuhlost a bolestivost páteře. Mohou se projevit též bolesti hlavy (krční páteř) 
a při dlouhém strnulém sezení může dojít až k hlubokému zánětu žil.

V prevenci vzniku bolestí páteře se doporučuje dodržovat ergonomické zásady (ergonomie 
pracoviště, správné sezení u PC, pomůcky pro práci s PC, správná židle), dodržovat přestávky 
v práci, pravidelně cvičit, pravidelně absolvovat regenerační masáže. Kvalitní židle by měla 
být tvarovaná, mít výškově stavitelnou sedací plochu s odpružením při dosednutí. Dobře 
tvarované dynamické opěradlo by mělo být výškově stavitelné s možností aretace v několika 
polohách a s individuálně nastavitelnou bederní oporou.

Řešení funkčních bolestí páteře spočívá ve správné ergonomii pracoviště, pravidelném cvičení 
(protahování a posilování zádového a břišního svalstva), pravidelných masážích zádového 
svalstva a obecně v dostatku pohybu.

b) Nemoci z přetížení zápěstí a ruky2

De Quervainova choroba
Projevuje se bolestí na palcové straně zápěstí. Postupně dochází k zánětu šlachových pochev 
krátkého natahovače (musculus extensor policis brevis) a dlouhého odtahovače palce (m. 
adductor policis longus). Příčinou bývají často opakované pohyby palce (natažení, ohnutí, 
odtažení ve spojení s úchopem a stiskem).
Syndrom karpálního tunelu
Projevuje se brněním, bolestí a sníženou citlivostí prvního až třetího prstu ruky (palce, 
ukazováku a prostředníku). Dochází k tomu v důsledku postižení nervu mediánu 
v karpálním tunelu. Příčinou je přetížení zápěstí a ruky (ohýbačů prstů), např. při práci 
s myší a na klávesnici PC.
Zánět šlachových pochev natahovačů (extenzorů) ruky a zápěstí
Projevuje se bolestivostí při pohybu prstů ruky. Příčinou jsou časté pohyby prstů např. 
při práci s myší, na klávesnici PC, hře na kytaru. Dochází k tzv. tendovaginitidám (zánětu 
synoviálních pochev) natahovačů prstů.
Syndrom Guyonova kanálu
Projevuje se poruchou citlivosti i aktivní hybnosti malíku. Příčinou bývá opírání malíkové 
strany ruky a zápěstí o tvrdou podložku (pracovní stůl).

V prevenci výše uvedených syndromů se uplatňuje především pravidelné protahování svalů 
ruky a předloktí, ergonomické pracovní pomůcky (myš, klávesnice), pracovní přestávky apod.
Konzervativní léčba spočívá v  aplikaci protizánětlivých léků (mastí, krémů, gelů), omezení 
zátěže (klidový režim), použití ortézy a fyzikální terapii (interferenční proudy, ultrazvuk).
V případě neúspěchu konzervativní léčby připadá v úvahu chirurgické řešení onemocnění.

1 Martínková (2009).
2 Martínková (2009).

c) Tenisový loket
Vzniká buďto v důsledku často opakovaných jemných pohybů ruky, např. při práci na klávesnici 
a s myší PC, nebo naopak častou silovou zátěží, např. při dlouhotrvajícím stisku ruky (práci s kladivem, 
šroubování, držení tenisové rakety apod.). V důsledku uvedených zátěží dochází k přetížení 
společných začátků natahovačů ruky a zápěstí projevujícímu se jejich značnou bolestivostí.
Léčba spočívá především v rehabilitaci (vířivky, interferenční proudy, magnetoterapie, laser, 
obstřiky kortikoidem a sádrová fixace na 14 dní), aplikaci ortézy.3 V případě neúspěchu je 
možná chirurgická léčba.

d) Přetížení v oblasti ramene
V důsledku nevhodné ergonomie pracoviště dochází při dlouhotrvající práci na PC 
k zatěžující poloze těla a horních končetin projevující se ztuhnutím svalů v oblasti ramene 
a šíje a vedoucí k bolesti v uvedených oblastech (tzv. trigger pointy).
Při léčbě se uplatňují masáže ramenního pletence a šíje, teplo, uvolňovací cvičení, strečink, 
fyzikální léčba (interferenční proudy).4

e) Kompenzační cvičení v kanceláři
Existují různé sestavy cvičení, které mají za cíl procvičit, uvolnit, dostatečně prokrvit a tím 
regenerovat staticky zatížené svalstvo. 
Kompenzační cviky spočívají v:5

• procvičování kloubů ruky,
• protažení svalů předloktí,
• protažení svalů zadní strany ramene,
• kroužení rameny,
• procvičování ramenních kloubů (zevní rotace),
• protažení šíje.

C. Při své každodenní práci se sociální kurátor může setkat s klienty, kteří jsou nemocní 
nebo nosiči řady infekčních onemocnění. Jedná se především o:
a) infekce přenášené kapénkovou nákazou (vzduchem), 
b) kontaktně (dotykem) přenášené infekce, 
c) parazitární onemocnění,
d) alimentární infekce (přenášené do zažívacího traktu),
e) parenterálně přenášené infekce (přenášené především krví, krevními deriváty, sekrety apod.).

a) Infekce přenášené kapénkovou nákazou (vzduchem)
Jedná se především o infekce dýchacích cest, které obecně patří k nejčastěji se vyskytujícím 
nemocem. Původci těchto onemocnění jsou přibližně z 80 % viry (rhinoviry, myxoviry – 
chřipkové viry A, B, C. RS viry, parainfluenza viry – adenoviry atd.), zbývajících 20 % tvoří 
mikroby (beta hemolytické streptokoky, pneumokoky, hemofily a mykoplasmata).6

Zdrojem infekce je nemocný člověk, virus je obsažen v sekretu dýchacích cest a šíří se 
kapénkami, vzduchem při mluvení, kašli, kýchání apod. Někdy se viry mohou přenášet 
i kontaktně – rukama a znečištěnými předměty. Branou infekce bývá nosní sliznice a sliznice 
hltanu, kde se viry zachytí a pomnoží.

3 Martínková (2009).
4 Martínková (2009).
5 Martínková (2009).
6 Kouba (1982).



33 34

Paragraf č. 16 odst. 3 vyhlášky č. 537/2006 Sb. MZ ČR, o očkování proti infekčním nemocem, 
ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb., přímo uvádí pracoviště s vyšším rizikem vzniku chřipky 
a v § 6 definuje fyzické osoby, které se podrobí pravidelnému očkování proti chřipce, odst. 
1, a pneumokokové nákaze, odst. 2, a v § 12 specifikuje fyzické osoby, které se podrobí 
zvláštnímu očkování.

Zvláštním případem je infekce TBC, která se také nejčastěji přenáší vzdušnou cestou7 (viz 
Informace o některých onemocněních).

Zásady ochrany:
• určitý odstup od nemocného, příp. ochranné pomůcky, např. rouška,
• časté větrání místností, 
• pravidelné a časté mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou,
• celkové posilování imunity (vitamíny, životospráva, otužování), 
• očkování.

b) Kontaktně přenášené infekce
Kontaktním způsobem se přenáší řada infekčních onemocnění, ale v praxi kurátora bych 
zdůraznil především riziko přenosu kožních hnisavých onemocnění a onemocnění 
způsobených houbami a kvasinkami. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Informace 
o některých onemocněních.

Zásady ochrany před kontaktně přenášenými infekcemi:
• pravidelné, časté mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou,
• nedotýkat se kůže a zánětlivých projevů, sekretů z otevřených vředů apod.,
• nedotýkat se zakrvácených a jinak prosáklých obvazů,
• nepoužívat sprchy, umývárny a WC klientů k vlastní hygieně a obráceně,
• používat jednorázové ručníky,
• udržovat v čistotě a pravidelně dezinfikovat kliky dveří, sedačky a stoly v čekárnách,
•  při práci v terénu, zvl. při návštěvě squatů, zanedbaných domácností apod. dbát zvýšené 

ostražitosti.
 
Zvláštním případem kontaktně přenášených infekcí je většina pohlavních nemocí. Těmito 
infekcemi by však sociální kurátor neměl být výrazněji ohrožen, protože i když se s takto 
nemocnými klienty profesionálně setká, neměl by být infikován (viz kapitola Informace 
o některých onemocněních).

c) Alimentární infekce
Jedná se o infekce tzv. špinavých rukou, které se dostanou do zažívacího traktu potravou, 
kontaminovanou vodou, příbory, nádobím apod. Většinou mluvíme o tzv. fekálně orálních 
infekcích, kdy do úst se dostává nějakým způsobem (potravou, prsty apod.) fekální 
kontaminace (znečištění kontaktem se stolicí nemocného nebo nosiče). Sociální kurátor tak 
nejčastěji může přijít do styku s průjmovými onemocněními nejrůznějšího původu nebo 
infekční hepatitidou typu A a E (viz kapitola Informace o některých onemocněních). 

Zvláštním případem jsou stafylokokové enterotoxikózy, kdy potravina je kontaminována 
enterotoxinem (vydrží var až 20 minut), který produkují některé enterotoxigenní kmeny 

7 Bednář (1994).

Staphylococcus aureus.8 Stafylokokus se dostává do jídla nejčastěji z hnisavého onemocnění 
ruky. V potravinách se mikrob rychle rozmnoží a vyprodukuje velké množství stafylotoxinu.

Zásady ochrany před alimentárními infekcemi:
• pravidelné, časté mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou,
• utírat ruce do jednorázových ručníků,
•  před jídlem si vždy umýt ruce, jíst ve vyhrazených prostorách (jídelna, kuchyňka, 

odpočinková místnost apod.),
• nepojídat potraviny, se kterými měli kontakt klienti,
• nepoužívat toalety klientů,
• při práci v terénu nepít vodu z neznámých zdrojů, nejíst potraviny předložené klienty,
• očkování proti hepatitidě A.

d) Parenterálně přenášené infekce
Jedná se o onemocnění přenášená krví a jejími deriváty, různými tkáňovými sekrety, 
biologickým materiálem apod. Branou infekce je přenos do krve přímo vpichem, ranou, 
oděrkou, v některých případech oční spojivkou apod. V praxi nejčastěji dochází u narkomanů 
k přenosu opakovaně používanou injekční jehlou (kontaminovanou krví nemocného člověka), 
sexuálním stykem apod. Obvykle se jedná o infekce virem hepatitidy B a C. Parenterálně se 
přenáší řada dalších infekcí, např. virus HIV. 

Paragraf č. 16 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb. MZ ČR, o očkování proti infekčním nemocem, 
ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb., přímo uvádí pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové 
hepatitidy B a v § 9 definuje fyzické osoby, které se podrobí zvláštnímu očkování proti 
hepatitidě B. 

Sociální kurátor při standardní práci v kanceláři by neměl být ve zvýšené míře ohrožen 
těmito infekcemi. Za běžných okolností se nedostává do přímého kontaktu s tělem 
klienta (neprovádí vyšetřování nebo ošetřování  klientů či pacientů) a nepřichází do styku 
s biologickým materiálem, krví, biologickými odpady apod. Výjimkou jsou situace (např. 
práce v terénu), kdy by byl nucen manipulovat s použitými injekčními stříkačkami nebo 
se dostal do kontaktu s biologickým materiálem či např. krví nebo sekrety prosáklými 
obvazy, oděvy apod. V těchto případech musí použít vždy odpovídající ochranné pomůcky 
(rukavice, roušku, brýle, ochranný oděv, popř. štít na obličej apod.). Kontaminované místo 
(např. povrch stolu, podlaha apod.) je třeba speciálně dekontaminovat. 

Zásady ochrany před parenterálně přenášenými infekcemi:
• nedostat se do přímého kontaktu s tělem klienta a jeho ranami, krví, sekrety apod.,
•  nedostat se do přímého kontaktu a nemanipulovat s použitými injekčními stříkačkami, 

obvazy, potřísněnými částmi oděvu apod.,
• nemanipulovat s biologickými odpady,
• zvýšená opatrnost při práci v terénu,
•  v případě nezbytného kontaktu používat ochranné pomůcky (rukavice, ochranný oděv, 

ochranný štít),
• hygienická dezinfekce rukou (viz dále),
• dekontaminovat kontaminované místo (viz dále),
• očkování proti hepatitidě B.

8 Bednář (1994).
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e) Parazitární onemocnění
Sociální kurátor se poměrně často může setkat s klientem, který má svrab nebo vši. O obou 
těchto onemocněních se podrobněji zmiňuji v kapitole Informace o některých onemocněních.

Zásady ochrany před infekcí parazity (vši, svrab):
• zamezit kontaktu s ložním prádlem, osobním prádlem klientů,
• neutírat se do látkových ručníků,
• neoblékat si nebo nepokládat na sebe oblečení klientů,
•  udržovat v čistotě sedačky v kanceláři a v čekárně; vhodné jsou pouze sedačky z omyvatelných 

materiálů,
•  vystříhat se těsného kontaktu s klientem (nedoporučuje se sedět vedle klienta tak těsně, 

aby se vzájemně dotýkalo oblečení, pozor na kontakt vlasů (např. při přiblížení hlavy při 
pomoci klientovi vyplnit formulář apod.),

•  při práci v terénu, např. při návštěvě squatů, zanedbaných domácností, nesedat na postel 
klientů, neutírat se do jejich ručníků, pozor na spací pytle, oblečení apod.,

• nepoužívat toalety klientů a nepouštět klienty na toalety pro personál.

K nejúčinnější ochraně před infekcemi (obecně) v kanceláři patří svědomité mytí rukou 
teplou vodou a mýdlem, několikrát denně, dle potřeby. Je možno použít i dezinfekční mýdlo, 
mycí emulze jako např. Manisoft, Manipur. Po umytí rukou je možno též použít speciální 
gely, které se vmasírují do pokožky.
Zvláštní formou je tzv. hygienická dezinfekce rukou, kdy na suché, předem umyté ruce 
se rozetře speciální dezinfekční přípravek, např. Spitaderm, Spitacid. Přípravek se neředí 
a nechá se působit asi 30 sekund do zaschnutí (postupovat vždy podle přiloženého návodu). 

Účinnost hygienické dezinfekce rukou spočívá v:
• usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinek,
• usmrcení virů,
• inaktivaci bakteriálních spór,
• usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis,
• usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií,
• fungicidním účinku na mikroskopické vláknité houby.

V kanceláři nebo v čekárně se může stát, že klient znečistí sedačku nebo podlahu, zanechá 
ležet kus oděvu, použitý obvaz nebo něco podobného. V těchto případech je nutno vždy 
použít ochranné pomůcky, jako jsou ochranné rukavice, roušky, brýle, speciální pracovní 
oděv, a to dle momentální situace. Kontaminované plochy se dekontaminují. Obvykle se 
nejprve nastříkají speciálním dezinfekčním přípravkem (např. Incidur spray) a nechají se 
zaschnout. K dekontaminaci ploch se používá řada momentálně dostupných dezinfekčních 
prostředků jako např. Incidur – různé druhy, Sekusept pulver, Desam OX, GK, Savo Prim, 
Dikont, Chloramin BM. Dezinfekce podlah, nábytku, klik dveří apod. se provádí čerstvě 
připraveným dezinfekčním roztokem. Je třeba dát pozor na předepsané koncentrace, 
(distribuovaný dezinfekční prostředek je považován za 100%). Povrchy se omývají nebo 
vytírají „na mokro“ a nechají zaschnout. 

Očkování 
Očkování (aktivní imunizace organismu) je asi nejbezpečnější ochranou před infekčním 
onemocněním. Očkovací látky jsou však k dispozici pouze proti některým onemocněním. 

Aktuální informace o očkování včetně očkovacího kalendáře platného od března 2009 
je možno nalézt na webových stránkách Vakciny.net.9 Problematiku očkování upravuje 
v současné době vyhláška č. 537/2006 Sb. MZ ČR ze dne 29. listopadu 2006, o očkování proti 
infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb. Vzhledem k důležitosti uvádím znění 
některých paragrafů pod čarou.10 Pravidelné očkování proti TBC (viz kapitola Informace 
o některých onemocněních) upravuje § 3 uvedené vyhlášky. 

Zdravotní rizika a jejich důsledky na zdravotní stav klientů

Sociální kurátor se při své práci setkává s klienty, kteří často žijí dobrodružným způsobem 
života v nestandardních životních podmínkách, kde na jejich zdravotní stav působí řada 
rizikových faktorů. U bezdomovců je tato problematika nejmarkantnější, zvláště v situaci, 
kdy onemocní a potřebují zprostředkovat nebo zařídit odpovídají odbornou péči.

Nejčastější rizika a jejich důsledky na zdravotní stav je možno shrnout do následujících bodů:
•  nedostatečná životospráva (nekvalitní potrava, karence živin, minerálů, vitamínů 

a stopových prvků, vyčerpání nervové soustavy z nevyspání, stresu a návykových látek, 
v některých případech náchylnost ke křečovým stavům – zvláště v kontextu s vrozenými 

9 Očkovací (2009)
10 § 6 Pravidelné očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám

Očkování proti chřipce se provede každý rok u fyzických osob umístěných v léčebnách pro  1. 
dlouhodobě nemocné a v domech pro seniory, Očkování proti chřipce se dále provede  
u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo  
v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním  
dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem.
U fyzických osob uvedených v odst. 1 se provede též očkování proti pneumokokovým  2. 
nákazám polysacharidovou očkovací látkou…

§ 9 Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B
Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 odst. 1,  1. 
pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat, při manipulaci se  
specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení a u osob činných v nízkoprahových programech  
pro uživatele drog.  
Dále se provede u studujících lékařských fakult,…………,  
u studujících na středních a vyšších odborných sociálních školách připravovaných pro činnosti  
v zařízeních sociálních služeb při vyšetřování a ošetřování fyzických osob přijatých do těchto zařízení,  
u fyzických osob poskytujících terénní nebo ambulantní sociální služby a u nově přijímaných příslušníků  
vězeňské a justiční stráže.
Očkování podle odstavce 1 se neprovádí u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou  2. 
hepatitidou B a u fyzické osoby s titrem protilátek proti HbsAg přesahujícím 10IU/l.

§ 12 Zvláštní očkování proti chřipce
Očkování se provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 odst. 3.
§ 16 Pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění

1. Pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B jsou pracoviště chirurgických oborů, oddělení 
hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných, ……….,  
domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem 
a azylové domy.
Pracoviště s vyšším rizikem vzniku3.  chřipky jsou léčebny dlouhodobě nemocných, domy  
s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním  
postižením a domovy se zvláštním režimem.

§ 17 Podmínky, za kterých smějí být fyzické osoby zařazeny na pracoviště s vyšším rizikem vzniku  
infekčního onemocnění
Na pracoviště uvedené v § 16 odst. 1 a 2 mohou být fyzické osoby nově zařazeny nejdříve po podání druhé  
dávky očkovací látky za předpokladu, že další očkování bude ukončeno v předepsaném termínu.
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dispozicemi, posttraumatickými stavy hlavy a CNS a užíváním alkoholu, bércové vředy 
z přetížení žilního systému dolních končetin a nedostatku hygieny), 

•  nedostatečná osobní hygiena (hnisavá infekční onemocnění kůže, parazitární onemocnění, 
bércové vředy apod.),

•  působení povětrnostních vlivů (prochladnutí, omrzliny a následné stavy po amputacích), 
popáleniny, úžeh, úpal, bronchitidy, pneumonie, záněty močových cest a ledvin),

•  riziko infekčních a parazitárních onemocnění (respirační infekce, alimentární infekce, 
průjmová onemocnění, žloutenka typu A, infekční onemocnění kůže, vši, svrab),

• riziko TBC,
•  riziko pohlavně přenosných a parenterálně přenosných onemocnění u některých klientů 

(u rizikově se chovajících klientů je nebezpečí zejména žloutenky typu B a C, lues, kapavky, 
infekce virem HIV),

•  riziko úrazů (řezné, bodné, tržné rány, pohmožděniny a podlitiny, např. oka, zlomeniny, 
nejčastěji žeber),

• riziko závislostí na různé návykové látky (zvláště na alkoholu) a na hrací automaty,
• nedostatečné zdravotní zabezpečení (ztížená dostupnost lékařského ošetření),
•  praktická nedostupnost tzv. domácí léčby běžných onemocnění nebo doléčení závažných 

onemocnění a z toho vyplývající další zdravotní rizika a komplikace.

Většina výše uvedených zdravotních rizik a jejich důsledků je popsána v ostatních kapitolách 
tohoto modulu. 

Zvláštní kapitolou je vztah klientů ke svému zdravotnímu stavu a zdravotnickým zařízením. 
Přesto, že si obvykle stěžují na spoustu věcí, o svém zdravotním stavu většinou sami nehovoří 
(pokud účelově nechtějí pro sebe získat nějakou výhodu nebo úlevu). Stává se proto poměrně 
často, že vyhledávají zdravotní péči až ve vážných, mnohdy velmi zanedbaných případech. 
Souvisí to jednak s lehkovážnějším přístupem k vlastnímu životu, jednak s tím, že se bojí 
odmítnutí ve zdravotnickém zařízení. Obvykle postrádají u sebe doklad totožnosti a kartičku 
pojištěnce, u zdravotní pojišťovny mají velký dluh, jsou bez finanční hotovosti na úhradu 
regulačního poplatku a někdy se také stydí za svůj zanedbaný vzhled, špatnou až katastrofální 
osobní hygienu. V řadě případů mají strach ze zdravotnického zařízení, z chování zdravotníků, 
ze zákroku, který je čeká, a z bolesti, která s tím bývá spojena. Často trpí bolestmi zubů, 
neboť chrup bývá zpravidla ve velmi zanedbaném stavu. Pokud se kurátorovi podaří sehnat 
odborného lékaře pro klienta, je to mnohdy úspěch, sehnat však zubaře bývá neřešitelným 
problémem. Klienti navštěvují v krajní nouzi zubní pohotovost, která však jen provede akutní 
zákrok a dočasně pacientovi uleví. Následná léčba chrupu však již nepokračuje, protože 
klienti buď vůbec nemají své stomatology, nebo jsou zaregistrováni v zubní ambulanci někde 
daleko, např. v místě trvalého bydliště, kde se nezdržují. Vzhledem k současnému nedostatku 
stomatologů je pro klienta téměř nemožné najít nového zubaře.

Pokud člověk žijící na ulici onemocní, je konfrontován s velmi tvrdou realitou. I když 
onemocní například běžnou chřipkou, brzy zjistí, že se nemá kam uchýlit. Azylové domy 
poskytují většinou lůžka pouze přes noc. Nemocný člověk není pro ně cílovou skupinou. 
Velmi obtížně řešitelná situace nastává, když bezdomovec je propouštěn z nemocnice 
do tzv. domácí péče, kde by mohl strávit čas rekonvalescence. Jen v některých případech, 
pokud existují zdravotní indikace a překlad doporučí ošetřující lékař, je přeložen pacient–
bezdomovec do zdravotnického zařízení následné péče. Pacienti po mozkové příhodě, 
infarktu, po chirurgickém zákroku nebo po léčbě v psychiatrické léčebně nemohou být 

sice ze zákona vyloženi po propuštění z hospitalizace na ulici (viz kapitola Součinnost se 
zdravotnickými zařízeními), ale bohužel v praxi zde mohou během několika dnů až týdnů opět 
skončit. Je totiž naprostý nedostatek azylových zařízení, která by poskytla celodenní pobyt 
s možností tzv. domácího doléčení. Sociální pracovníci se při pomoci těmto lidem opravdu 
„zapotí“ a tyto případy bývají pro ně skutečnou noční můrou. Klienti obvykle nemívají 
nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu (z důvodu neodpracovaných 
let) a jsou odkázáni jen na dávky hmotné nouze a na příspěvek na péči. Vyřízení domova 
důchodců nebo domu s pečovatelskou službou bývá dlouhodobější záležitostí. K obtížné 
umístitelnosti klientů do ubytovacích zařízení přispívají také mnohdy jejich osobnostní rysy. 
Po vysilující práci sociálních pracovníků, kdy se nakonec podaří klienta někam umístit, často 
sám klient raději odchází na ulici, neboť není schopen se podrobit režimu zařízení, dostává 
se do konfliktu se spolubydlícími, mívá pocit, že zařízení mu bere většinu jeho prostředků 
a kapesné mu nestačí na uspokojování jeho „potřeb“ (většinou nákup cigaret, alkoholu nebo 
hraní automatů) nebo jeho nepřekonatelná touha po tzv. svobodě, návykové látce (obvykle 
alkoholu) nebo po kamarádech je silnější. 

Velmi vážnou výzvou pro budoucnost je vytvoření dostatečného počtu azylových 
domů nebo specializovaných zařízení (rozmístěných dle lokální potřeby v jednotlivých 
regionech), která by nesuplovala zdravotnická zařízení, ale umožňovala celodenní 
pobyt s možností doléčení nemocných nebo rekonvalescentních klientů, případně by 
poskytovala ubytování již starším a nemocným klientům marně čekajícím na domov 
důchodců.

Informace o některých onemocněních

V této kapitole jsou podrobněji popsána některá onemocnění, se kterými může sociální 
kurátor přijít do styku prostřednictvím svých klientů. Byly vybrány nejčastější parazitární 
onemocnění, infekční kožní onemocnění, virové žloutenky, TBC, některé pohlavní nemoci 
a bércové vředy. Častá traumata (úrazy) jako např. úrazy oka nebo stavy způsobené teplotními 
vlivy (podchlazení, omrzliny, úžeh a úpal) nebo křečové stavy (epilepsie či epilptiformní 
stavy – epilepsii podobné) jsou popsány v kapitole Vybrané kapitoly z první pomoci. 

A. Některá parazitární onemocnění.
a) Zákožka, svrab, Sarcoptes scabiei 
Jedná se pravděpodobně o nejrozšířenější parazitární kožní onemocnění. Původcem je 
pavoukovec, roztoč, zákožka svrabová. Sameček měří na délku asi 0,2 – 0,24 mm, samička je 
větší, měří asi 0,33 – 0,35 mm.11 Z vajíček o velikosti 0,15 x 0,1 mm se vylíhnou po 3–8 dnech 
šestinohé larvy, které dále prodělávají složitý vývojový cyklus.12

Klinické příznaky:
První příznaky svrabu se objevují asi po 1–3 týdnech od nákazy. Typické je úporné svědění, 
zvláště večer. V místě invaze vzniká drobná papulka (pupínek), od které se táhnou 0,5 – 2mm 
chodbičky naplněné vajíčky. Jednotlivé projevy se postupně rozšiřují.
Onemocnění způsobují jen samičky, které se zarývají do kůže a vytvářejí tam chodbičky 

11 Bednář (1994).
12 Jírovec (1954).
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až několik milimetrů dlouhé. Samečkové a vývojová stadia běhají jen po povrchu kůže.13 
Samičky si vyhledávají místa s jemnou pokožkou. S příznaky se proto nejčastěji setkáváme 
mezi prsty rukou, na dlaňové straně zápěstí, v podpažních řasách, kolem prsních bradavek 
u žen, na genitáliích, okolo pupku a na hýždích. Paraziti při své činnosti dráždí senzitivní 
nervová zakončení, čímž způsobují značné svědění. Pacienti se proto často a intenzivně drbou 
a vytvářejí si tak tzv. lineární exkoriace (dlouhé, rovnoběžné škrábance) pokryté strupy. 
Vlivem druhotné infekce (sekundární impetiginizace) dochází v těchto místech k hnisavým 
projevům kůže.14

Epidemiologie:
Nákaza se přenáší především ložním prádlem, ručníky, souloží, vzájemně mezi členy rodiny, 
v dětských kolektivech. Výjimečně je možný přenos podáním ruky.

Léčba:
Infectoscab – aplikace přípravku a výměna prádla a oblečení dle přiloženého návodu.

b) Vši15

Rozlišujeme 3 druhy vší: veš dětskou (Pediculus capitis), veš šatní (Pediculus corporis) a veš 
muňku (Pithirus pubis).

Veš dětská (Pediculosis capitis)
Tento členovec žije nejčastěji ve vlasech, ale i vousech a obočí. Samičky kladou přibližně 3 
až 4 vajíčka denně. Vajíčka, hnidy, přilepují ke kořeni vlasů. Vzhledem k tomu, že vlas roste 
rychlostí přibližně 1 cm za měsíc, můžeme tak orientačně odhadnout délku parazitárního 
onemocnění.

Klinické příznaky:
Svědění pokožky je vyvolané bodnutím vší. Typickým příznakem je nález hnid, především 
v krajině spánkové, týlní a za ušima. Vznikají drobné ranky, které se škrábáním infikují, tzv. 
impetiginizují, zvláště při dlouhodobějším trvání infekce vznikají pod strupy (krustami) celá 
hnízda vší.

Epidemiologie:
Veš dětská se přenáší nejčastěji přímým kontaktem hlav, zvláště v dětských kolektivech. 
Mohou se také přenášet čepicí či jinou pokrývkou hlavy. Bez každodenní potravy (sání krve) 
hynou po několika dnech.

Léčba:
Používají se speciální přípravky, jako je Difuzil, Ortosan, Parasidese apod., a vyčesávají 
se hnidy. Dlouhé vlasy se musí obvykle ostříhat, v případě rozsáhlých, zanedbaných, 
imetiginizovaných projevů (projevy druhotné mikrobiální infekce) je třeba opatrně vyholit 
hlavu a léčit kožní projevy na odborných odděleních.

Veš šatní (Pediculosis vestimentorum, corporis, humanum)
Žije v záhybech prádla a šatstva. Hnidy ukládá na vlákna textilu nebo i na chlupy těla. Prádlo 
opouští jen za účelem nasátí krve.

Klinické projevy:
Primárními projevy jsou drobné petechie (projevy krvácení do kůže) a pupeny, které 
intenzivně svědí. V okolí nalézáme drobné eroze (povrchové defekty pokožky vzniklé 

13 Bednář (1994).
14 Záruba (1994).
15 Záruba (1994), Jírovec (1954, Bednář (1994).

setřením krytu puchýře nebo pustuly hojící se bez jizvy). Sekundárně nalézáme tzv. lineární 
exkoriace vzniklé úporným škrábáním.

Epidemiologie:
Přenos probíhá oděvy zamořenými vešmi a hnidami. Veš šatní je přenašečem skvrnitého tyfu 
(původce: Rickettsia prowazeki), návratného tyfu (Borelia recurrentis) a Volyňské horečky 
(Riskettsia volhynica).

Léčení:
Individuální odvšivení pomocí mýdlové koupele, aplikace insekticidních zásypů, výměnou 
prádla a ostatního oděvu.

Veš muňka (Pthirus pubis, Pediculosis pubis)
Parazit žije na chlupech genitálií, někdy i v podpaží, na chlupech na hrudi, v obočí 
a vousech.

Klinické projevy:
V místech sání vznikají modravé skvrnky, maculae coerulae, které silně svědí.

Epidemiologie:
Téměř výhradně souloží, výjimečně spodním prádlem, plavkami apod.

Léčba:
Stejná jako u vši dětské.

B. Některá kožní infekční onemocnění.
a) Pyodermie (kožní hnisavá onemocnění)16

Hnisavá onemocnění kůže jsou nejčastěji vyvolávána:
• stafylokoky – Staphylococus pyogenes aureus,
• streptokoky – Streptococus beta – hemolytikus
• i některými tyčkami – Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas aeruginosa a jiné.
Mikroby působí účinně svými endotoxiny (toxické látky vázané na povrch mikroba) 
a exotoxiny (toxické látky uvolňované do okolí) na kůži, pokud je především:
•  porušena fyziologická obranná schopnost kůže (porušená souvislá rohová vrstva, změna 

pH povrchu, porušená samočisticí schopnost),
• oslabená celková imunita organismu,
• karence bílkovin, vitamínů, minerálů, stopových prvků.
 
Patogenní mikroby mohou napadat jednak epidermis – vlastní pokožku (tzv. impetiga), 
jednak vlasové folikuly – cibulky vlasů, vousů, chlupů (tzv. folikulitidy, furunkly, carbunkly), 
jednak potní a apokrinní žlázy (tzv. velké potní žlázy, jsou vázány na vlasové folikuly, 
reagují převážně na psychickou, zvláště sexuální stimulaci, mají funkční vztah k pohlavním 
žlázám).

b) Erysypelas (růže)
Onemocnění způsobené beta-hemolytickými streptokoky, nejčastěji skupiny A. Erysypel 
začíná obvykle dosti dramaticky (třesavka, vysoká horečka, bolesti hlavy, nauzea, zvracení). 
Po několika hodinách, někdy po jednom až dvou dnech, se začnou objevovat kožní projevy. 
Zarudnutí, ostře ohraničené proti okolí, otok kolem místa vstupu infekce. Nejčastěji se 
setkáváme s kožními projevy na bércích dolních končetin (místem vstupu infekce bývají 

16 Záruba (1994).
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meziprstní ragády při současné mykóze) nebo na obličeji, kde branou infekce bývají 
patologické procesy v okolí nosních dírek.17 Někdy dochází k recidivám onemocnění.

Léčba:
• celková: antibiotika, PNC (penicilin),
•  místně: chladivé obklady, popř. protizánětlivé lokální prostředky, léčba mykóz, které 

umožnily vstup infekce.

c) Phlegmona (tzv. otrava krve)
Infekční onemocnění, difuzně se šířící, postihující kůži, podkoží, vazivo, ale i v hloubce 
uložené svaly, šlachy. Původci jsou patogenní stafylokoky, někdy streptokoky skupiny A. 
Klinickými příznaky jsou zarudnutí s fialovým nádechem, zduření, které se postupně šíří, 
bolestivost, zduření lokálních uzlin. Onemocnění doprovází horečky.

Léčba:
• celkově: antibiotika
• lokálně: chirurgický zákrok dle momentálního stavu, lokální protizánětlivé prostředky.

d) Kožní mykózy
Infekční onemocnění kůže vyvolaná mikroskopickými houbami a plísněmi patří 
k nejrozšířenějším nákazám populace vůbec. Mykotická onemocnění jsou obsáhlou kapitolou 
dermatologie, ale zde uvedu jen dva druhy onemocnění, a to Epidermophytia a Candidosy.

Epidermophytia
Nejrozšířenější dermatofytózu (onemocnění způsobené vláknitými mikroskopickými 
houbami) kůže a nehtů (tinea corporis et unguinum) způsobují druhy Trichophyton rubrum, 
T. interdigitale a Epidermophyton floccosum.18

Infekce se přenáší z člověka na člověka prostřednictvím šupinek kůže a nehtů, prorostlých houbami, 
které kontaminují podlahy, rošty společných sprch, převlékáren, sportovišť apod. Přenos je možný 
též nůžkami, pilníčkem, obuví, ponožkami, ručníky nebo přímým kontaktem. Onemocnění může 
postihovat nejrůznější části povrchu těla (třísla, ruce, záda). Nejčastější formou je však epidermophytia 
pedum (tinea pedum) postihující nohy.19 V patogenezi (příčině vzniku) onemocnění se uplatňují 
poruchy krevního oběhu dolních končetin (DK), otoky DK, nekvalitní obuv, teplé vlhké mikroklima 
nohou v obuvi atd. Patologické projevy jsou často mokvající a svědící, objevují se mezi prsty, na klenbě 
chodidla, na okrajích nohou a na patách. Infekce napadá většinou i nehty (onychomycosis).

Candidosis
Jedná se o onemocnění kůže, sliznic, nehtů a vnitřních orgánů kvasinkami a kvasinkovými 
houbami (nejčastěji Candida albicans).20 Infekce postihuje nejčastěji třísla, genitálie, 
podpaží, meziprstní prostory a nehty. U žen jsou kvasinky nejčastější příčinou zánětu 
sliznice pochvy projevujícího se svěděním, zarudlou, zánětlivou sliznicí s bělavými povlaky 
a bělavým, krémovitým výtokem. Kandidóza může postihovat také ústní sliznici (soor), 
zvláště u novorozenců. Obecně se s kandidózami setkáváme nejčastěji u lidí s poruchami 
imunity, po léčbě antibiotiky, imunosupresivy, s nádorovými onemocněními, s cukrovkou 
nebo u jedinců se zhoršenou osobní hygienou. 

17 Záruba (1994).
18 Záruba (1994).
19 Záruba (1994).
20 Záruba (1994).

Léčba mykotických onemocnění je obvykle dlouhodobá, spočívá v místní, ale někdy i celkové 
aplikaci antimykotik (prostředků hubících a potlačujících růst hub a plísní), ve zvýšené 
osobní hygieně a v preventivních opatřeních.

C. TBC 21

Tuberkulóza je chronické infekční onemocnění způsobené mykobaktériemi. Původcem 
onemocnění jsou Mycobacterium tuberculosi a vzácněji Mycobacterium bovis. Zvláštním 
případem jsou tzv. Mycobacteriozy vyvolané podmíněnými patogeny jako např. komplex 
Mycobacterium avium-intracelulare nebo Mycobacterium kansasi. Vyvolávají stejný 
typ onemocnění, jako je tuberkulóza, jejich původci však bývají často rezistentní 
na antituberkulotika, a jsou tedy obtížně léčitelné. Postihují oslabené jedince s poruchou 
imunity, např. HIV + jedince.

Epidemiologie:
Podle odhadů je v současné době nakažena asi 1/3 lidstva, TBC je ročně zjišťována u 6 až 8 
milionů případů a ročně na ni umírají téměř 3 miliony lidí, převážně v rozvojových zemích 
Asie a Afriky, ale i ve východní Evropě. Tuberkulóza se přenáší nejčastěji vzdušnou cestou, 
tzn. že mikrob vniká do dýchacího systému. Epidemiologicky je nejzávažnější rozpadová 
tuberkulóza plic, kdy vykašlávaným sputem je vylučováno mnoho set milionů až několik 
miliard bacilů denně. Největším nebezpečím jsou tak chronické nebo včas nerozpoznané 
rozpadové formy tuberkulózy u starších lidí. Setkáváme se tady s celkem klinicky chudou 
symptomatologií připomínající spíše chronickou bronchitidu, pneumonii apod. TBC je 
zařazena vyhláškou MZ č. 473/2008 Sb. (§ 3 písm. h) příloha č. 9) do systému epidemiologické 
bdělosti pro vybrané infekční onemocnění, příloha č. 9 a způsob hlášení upravuje vyhláška MZ 
č. 195/2005 Sb., o úpravě podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění.

Průběh:
Vzniká tzv. primární komplex tvořený zánětlivým ložiskem v plicním parenchymu (v plicní 
tkáni) a regionální lymfadenitidou a lymfangoitidou (zánětlivá reakce místních lymfatických 
uzlin a cév). Vzácně vniká infekce do organismu zažívacím traktem nebo porušenou kůží. 
Infekce vyvolává buněčně zprostředkovanou imunitní odpověď, která se projevuje přecitlivělostí 
na tuberkulín, čehož se využívá v praxi v diagnostice. Primární ložiska se mohou vyhojit nebo 
přecházejí do tzv. klidového stádia, kde mohou mykobaktérie perzistovat i několik desítek 
let. Endogenní reaktivací asi u 10 % infikovaných vzniká tzv. postprimární TBC. Nejčastěji 
se setkáváme s plicní lokalizací. Mimoplicní TBC vzácněji postihuje např. pohybové nebo 
urogenitální ústrojí, zvláštní formou je tzv. basilární meningitida nebo uzlinová forma. 
Nejčastější klinické příznaky TBC:
• kašel, někdy vykašlávání krve,
• teploty,
• noční pocení,
• hubnutí,
• únava.

Diagnóza TBC se stanovuje dle:
• klinických projevů,
• RTG vyšetření,
• průkazem mykobaktérií (mikroskopicky, kultivačně, moderními genetickými metodami).

Léčba TBC je dlouhá, trvá přibližně 6 až 12 měsíců, probíhá podle daných terapeutických 

21 Bednář (1994). 
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schémat, která jsou přizpůsobována individuálně dle citlivosti mykobakérií a celkového stavu 
pacienta. Má obvykle dvě fáze:
Iniciální fáze probíhá vždy během hospitalizace. Podávané léky musí sníst pacient před 
zdravotní sestrou.
Pokračovací fáze probíhá ambulantně. 
Do základní řady tuberkulostatik počítáme Izoniazid (INH), Rifampicin (RFP), Pyrazinamid 
(PZA), Etambutol (EMB), Streptomycin (STM).

Rizikové skupiny:
• bezdomovci,
• žadatelé o azyl,
• ilegální imigranti,
• osoby závislé na návykových látkách,
• sociálně marginální osoby.

Aktivní vyhledávání TBC u rizikových skupin
Od roku 2002 probíhá v Praze aktivní motivované vyhledávání TBC u bezdomovců. 
V pozdějších letech se toto vyhledávání rozšířilo i na ostatní kraje ČR a další rizikové skupiny. 
Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou sídlící v Praze na Bulovce v tomto projektu 
spolupracuje s různými státními a nestátními organizacemi.

Očkování
K protituberkulózní vakcinaci se používá živá oslabená BCG vakcína. Při očkování 
(intradermální aplikaci) se začne vytvářet primární komplex. V místě aplikace vzniká po 2 
až 4 týdnech uzlíkovitý granulom, který se může centrálně rozpadat (kaseifikovat – sýrovitě 
rozpadat a ulcerovat – vředovatět). Vyhojí se obvykle do 6 až 8 týdnů. Úspěšná vakcinace 
navodí specifickou, buněčně zprostředkovanou imunitu, která se dá testovat přecitlivělostí 
opožděného typu na tuberkulín (náplasťová zkouška dle Monrada nebo tuberkulínový test 
dle Mantouxe). Tuberkulín je nejznámějším antigenem a byl již připraven Kochem. Osoby 
vakcinované nebo přirozeně tuberkulin–pozitivní s vysokou tuberkulínovou alergií (průměr 
infiltrátu 16–20 mm a více) nebo s celkovou tuberkulínovou reakcí provázenou teplotou je třeba 
opakovaně rentgenologicky vyšetřit a pátrat dále v jejich nejbližším okolí po zdrojích infekce. 
Jinak vzhledem k plošné BCG vakcinaci populace u nás nemají tuberkulínové testy větší 
epidemiologický význam. Při negativní tuberkulínové reakci (infiltrát u testu Mantoux menší 
než 6 mm) se test opakuje po 6 měsících. Při negativním výsledku se provádí revakcinace.
Revakcinace se provádí přibližně v pětiletých intervalech do 30. roku.

D. Pohlavní nemoci.
Mezi klasické pohlavní nemoci počítáme Syphilis (lues), měkký vřed (ulcus molle), kapavku 
(gonorrhea), Lymphogranuloma inguinale venerum a Granuloma venerum.22

a) Syfilis, lues, příjice23

Jedná se o chronické, infekční, venerické onemocnění, jehož původcem je Treponema 
pallidum (Spirocheta pallida). Onemocnění má příznaky kožní a orgánové a probíhá 
v přesně vymezených stadiích. Podle způsobu přenosu rozlišujeme Syphilis acquisita získaný 
exogenním přenosem, nebo Syphilis congenita, vrozenou příjici, kdy dochází k přenosu 
treponemy z matky na plod.

22 Záruba (1994).
23 Záruba (1994), Bednář (1994).

Syphlis acquisita
1. stadium:
Začíná vniknutím treponemy v místech povrchových defektů do kůže nebo sliznic. Po asi 
3 týdnech se v místě infekce vytvoří primární afekt – ulcus durum (tvrdý vřed) a lokální 
lymfadenitida a lymfangoitida (zánět lymfatických uzlin a cév). Ulcus durum se nachází 
nejčastěji v místě genitálu, může mít i extragenitální lokalizaci (rty, ústa, prsty, perianální 
oblast). Zhojí se spontánně jizvou asi za 2 až 3 týdny. Sérologicky prokazatelné protilátky, tzv. 
reaginy, se začínají vytvářet kolem 5. až 6. týdne po infekci. 

2. stadium:
Začíná nejčastěji v 8. týdnu po infekci, za 5 týdnů po vzniku tvrdého vředu, lehkými, 
celkovými příznaky, jako je malátnost, nespavost, bledost, bolesti ve svalech, horečky kolem 
38 oC. Následuje nebolestivé zduření lymfatických uzlin, chrapot a tzv. syfilitická angina. Asi 
v 10. týdnu po infekci se objevují první vyrážky (exantém). Je projevem generalizace infekce, 
treponemy se množí v krevním oběhu (tzv. treponemová sepse). Vlivem imunologických 
reakcí a vlivem přímého toxického působení treponem se setkáváme s různými projevy 
exantémů (vyrážek) a s jinými kožními projevy na sliznici úst, tonsilách (mandlích), 
depigmentovanými skvrnami na kůži, lokálním vypadáváním vlasů apod. Asi ve 14. týdnu 
vznikají v perigenitální a perianální krajině (kolem pohlavních orgánů a konečníku), někdy 
i v meziprstních řasách dolních končetin a v ústních koutcích vysoce nakažlivé ploché 
kondylomy, condylomata lata. Jedná se o mokvající pupeny o velikosti asi jako hrách nebo 
fazole. První dvě stadia jsou nakažlivá. Exantémy (vyrážky) potom postupně mizí (tak 
jak vzrůstá tkáňová imunita), mohou se ještě objevovat v průběhu následujících 2 až 3 let 
a nastává pak různě dlouhé bezpříznakové období latence (3 až 15 let, ale i déle). Treponemy 
přežívají jen v orgánech, kde navozují velmi pomalé imunologické reakce (Syfilis latens).

3. stadium:
Antigenním působením treponém dochází pomalu k vytváření zánětlivých granulomů, 
vznikají gumata. Dochází zase k různým projevům nemoci jako např. rozpadům gumózních 
útvarů v hloubce (postihuje např. svaly a kosti) nebo ke zvláštním projevům orgánové 
syfilis jako například ke vzniku syfilitického aneurismatu aorty. Neurologické a psychické 
komplikace (tabes dorsalis, paralysis progresiva) se označují jako qarterní syfilis.

Léčba:
Základním lékem je penicilin. V případě kontraindikací se používají další antibiotika. 
Dávky ATB a délka léčby se řídí platnými směrnicemi pro léčbu lues. Obecně se dá říci, že se 
používají megadávky (miliony jednotek) po dobu asi 20 až 30 dní.

Epidemiologie:
Syfilis patří ke kontaktním nákazám. Šíří se hlavně za nestabilních sociálních poměrů, při 
migraci obyvatel. Vstupní branou jsou kožní a slizniční mikrotraumata. Nejvíce jsou nakažlivé 
slizniční projevy a kondylomata lata. Syfilis není přenosná kontaktem v době klinické latence, 
je však přenosná krví již v inkubační době a v pozdějších stadiích.24 Potenciálním zdrojem 
infekce je přibližně 15 až 30 % nemocných, kteří nezaznamenají žádné projevy nemoci.

b) Kapavka, gonorhea25

Původcem tohoto onemocnění je Naisseria gonorrhoe. Postihuje především genitál a močové 
ústrojí, může ale způsobovat i onemocnění jiných orgánů.

24 Lékařské repetitorium, svazek 2 (1982).
25 Záruba (1994), Bednář (1994).
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Klinické projevy:
Gonokok vyvolává zánětlivé projevy, které se projevují hlenohnisavým výtokem z močové 
trubice, vaginálního ústí, z konečníku a z cervikálních žlázek (žlázek děložního čípku). 
U žen mohou popsané příznaky uniknout pozornosti, takže se včas nemusí zahájit léčba 
a onemocnění pak přechází do chronického stadia, které obvykle probíhá bez větších 
subjektivních i objektivních příznaků a epidemiologicky je tak velmi závažné. Mezi 
komplikace patří obliterace (zneprůchodnění) vejcovodů s následnou sterilitou nebo život 
ohrožující peritonitis (zánět peritonea – pobřišnice), endometritis (zánět sliznice dělohy) 
atd. U mužů rozlišujeme tzv. přední kapavku, akutně postihující dolní část močové trubice, 
a tzv. zadní kapavku, pozdější stadium, postihující zadní část močové trubice. Vážnými 
komplikacemi mohou být zánět nadvarlete (epididymitis) a prostaty (prostatitis) s následnou 
sterilitou způsobenou obliterací (zneprůchodněním) semenných cest. Kapavka může přejít 
do chronického stadia, které má málo klinických příznaků, obvykle mléčně zkalený ranní 
výtok (tzv. ranní kapka). V důsledku gonokokové sepse (rozsevu gonokoků krevní cestou) 
mohou vzniknout u obou pohlaví závažná onemocnění jako meningitida, pneumonie, 
endokarditida (zánět endokardu) nebo zánět jednoho velkého kloubu, nejčastěji kolene. 
U novorozenců se může infikovat jejich spojivka při průchodu porodními cestami. Zánět 
spojivky přechází v zánět rohovky, jehož důsledkem může být až oslepnutí. Prevencí této 
komplikace je tzv. kredeizace, tzn. vkapávání 1 % argentnitrátu nebo Ophtalmo-Septonexu 
do spojivkového vaku novorozenců ihned po porodu.

Epidemiologie
Kapavka se přenáší přímo, pohlavím stykem. Nepřímý přenos je velmi vzácný. U malých dětí 
může dojít k přenosu z nemocné matky, sestry nebo jiných lidí, kteří jsou s nimi v přímém 
kontaktu. K přenosu dochází ložním prádlem, mycí houbou, ručníkem. Neisseria je však 
velmi citlivá na zaschnutí i na jiné zevní faktory. U novorozenců může dojít k infekci spojivky 
při průchodu porodními cestami.

Léčba:
Neisseria gonorhoe je citlivá na penicilin a jiná antibiotika jako např. spektinomycin 
(trobicin). Po léčbě obvykle následují 3 vyšetření (nátěr + kultivace). Kontroly se provádějí 
dle aktuálních směrnic MZ ČR.

c) Ulcus molle
Onemocnění, jehož původcem je Haemophillus Ducrey, se přenáší výhradně pohlavním 
stykem. Po krátké inkubační době 3 až 5 dní (max. 14 dní) se vytváří zarudlá papula 
(pupen) přecházející v pustulu (neštovička – dutinka vyplněná hnisem) a dále rozpadající se 
v bolestivý vřed, který je na spodině hnisavě potažen.26 Zánětlivě zduří regionální lymfatické 
uzliny (regionální lymphadenitis). Můžeme se též setkat s kombinací tohoto onemocnění 
a lues, kdy vzniklý kožní projev se nazývá ulcus maximum. U nás je onemocnění ojedinělé, 
většinou anamnesticky se dohledá kontakt ze subtropických nebo tropických oblastí. Léčba 
se provádí antibiotiky, sulfonamidy.

d) Trichomonosis
Onemocnění vyvolává prvok Trichomona vaginalis (bičenka poševní). Onemocnění se 
obvykle u mužů neprojevuje (jen nenápadný chronický zánět močové trubice – uretritis), 
zatímco u žen je typický zelenožlutý výtok, sliznice je červená. Muži zde hrají roli přenašečů. 
Diagnóza se provádí obvykle mikroskopicky. Léčba se provádí metronidazolem.

26 Záruba (1994).

e) Další některá pohlavně přenosná onemocnění
Často se setkáváme s tzv. negonorrhoickými urertritidami (záněty močové trubice vyvolané 
jiným původcem, než je gonokok). Jde především o infekce vyvolané chlamydiemi (uretritis 
nonspecifica), ale též streptokoky, stafylokoky nebo enterokoky. Zánět pochvy mohou 
způsobovat též gardnerely (Gardnerela vaginalis), kde bývají muži opět přenašeči infekce. 
Nejčastěji jsou však přenášena kvasinková onemocnění, candidové vulvovaginitidy (záněty 
vnějších rodidel) a balanitidy (záněty předkožky).

f) Zákonná opatření boje proti šíření pohlavních onemocnění
Sexuálně přenosné nemoci – chlamýdiové infekce, gonokokové infekce nákazy virem HIV/
AIDS, příjice – jsou v příloze 1 odst. 1.1. vyhlášky MZ č. 473/2008 Sb. zařazeny do systému 
epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění.
Při zjištění podezření nebo při diagnóze pohlavní choroby je povinností lékaře vyplnit hlášení 
na předepsaných formulářích, kde jsou uvedeny údaje o nemocném, osobách, které měly 
v kritické době s nemocným pohlavní styk (tzv. kontakty), i údaje o ohrožených osobách 
(např. manželka, děti, spolubydlící).

Zákonná preventivní opatření ochrany před syfilis a kapavkou27

Každý pacient přijatý do ústavního léčení má být vyšetřen na syfilis serologicky (BWR, RRR), 
pokud je to indikováno lékařem. Dárci krve musejí být vyšetřeni serologicky na syfilis (BWR, 
RRR). Všechny těhotné ženy musejí být též serologicky vyšetřeny v první a druhé polovině 
těhotenství na syfilis. U všech novorozenců se odebírá pupečníková krev na serologické 
vyšetření a provádí se kredeizace.

E. Některá virová onemocnění.
a) Chřipka28

Chřipka je akutní infekční onemocnění virového původu s epidemickým až pandemickým 
výskytem. Původcem je Myxovirus influezae, který rozdělujeme do 3 základních antigenních 
skupin A, B, C. Viry typu A vyvolaly zatím všechny velké epidemie a pandemie, viry typu B způsobují 
spíše menší epidemie. Viry typu C obvykle vyvolávají sporadická onemocnění u dětí. Chřipkové 
viry typu A a B mění antigenní vlastnosti svých dvou povrchových antigenů – hemaglutininu (H) 
a neuroamidnidázy (N). U viru typu A dochází k podstatným antigenním změnám (antigenní 
shift) periodicky, přibližně za 10 až 15 let, kdy virus získá pro člověka neznámou antigenní 
komponentu v důsledku genetické rekombinace s některým zvířecím chřipkovým virem. Vzniká 
tak nová shiftová varianta viru, tzv. pandemický kmen viru chřipky. Kromě toho viry typu A i B 
mění průběžně, méně závažně (z epidemiologického hlediska) charakter obou svých povrchových 
antigenů (tzv. antigenní drift). V důsledku toho nejsou chřipkové viry v podstatě každý rok 
totožné. V důsledku antigenního driftu vyvolává virus typu A epidemie obvykle jednou za 2 až 4 
roky, většinou v zimních měsících, kdy má obyvatelstvo nejoslabenější imunitu. Chřipka a akutní 
respirační infekce je zařazena vyhláškou MZ č. 473/2008 Sb. (§ 3 písm. d) příloha č. 5) do systému 
epidemiologické bdělosti pro vybrané infekční onemocnění.

V současné době probíhá ve světě pandemie tzv. prasečí nebo mexické chřipky vyvolané 
virem typu A (H1N1). Obsahuje geny chřipkových virů prasat, ptáků a člověka v takové 
kombinaci, která nebyla dříve ve světě pozorována.29

27 Záruba (1994).
28 Kouba (1982).
29 Lexová a Fabiánová (2009).
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Příznaky chřipky A (H1N1):30

• horečka, zimnice,
• kašel, rýma apod.,
• bolení v krku,
•  bolesti svalů, kloubů, hlavy, únava, třes, zvracení nebo průjem (dva poslední příznaky 

nejsou typické, ale byly pozorovány u několika případů).

Ochrana před chřipkou:31

•  časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou (po dobu min. 15 až 20 s.), zejména po kýchání, 
kašlání nebo po dotyku s plochami, které mohly být kontaminovány kapénkami nemocného 
člověka. Pokud není k dispozici voda a mýdlo, je možné použít jednorázové vlhké ubrousky 
nebo gelové přípravky na bázi alkoholu, který usmrtí choroboplodné zárodky na rukách;

•  zůstávat v dobré fyzické a psychické kondici (životospráva, odpočinek, spánek, pobyt 
v přírodě, vitamíny, omezit stres apod.);

• omezit kontakt s nemocnými nebo potenciálně nemocnými;
• při kašlání a kýchání si krýt ústa kapesníkem;
• nedotýkat se očí, nosu a úst;
•  nemocný jedinec má zůstat doma po dobu 7 dnů od začátku příznaků nebo pokud je již 

více než 24 hodin bez příznaků (platí delší z obou období); 
• očkování speciální očkovací látkou.

Kromě symptomatické léčby antipyretiky a antiflogistiky (protizánětlivé látky působící též 
proti horečce), vitamínů a klidu na lůžku se používají také některá virostatika jako např. 
Tamiflu. 

b) Syndrom AIDS, (Acquired immunodeficiency Syndrome)32

Onemocnění způsobuje infekce virem HIV. Virus napadá především subpopulaci 
T-lymfocytů (tzv. Helperů) označených CD4. Vlivem viru dochází v průběhu času k rozvoji 
imunodeficience (poruše obranyschopnosti organismu). Organismus tak začnou ohrožovat 
běžné infekce, včetně tzv. oportunních, nebo nádorový proces.

Průběh:
Většinou se rozlišují 4 stadia nemoci. Po primoinfekci následuje bezpříznakové období. 
Inkubační doba je asi 3 až 8 týdnů, může být i kratší (1 týden). Pouze u části nemocných se 
projeví první příznaky infekce připomínající obvykle chřipku (horečky, zduření lymfatických 
uzlin, bolesti v krku, ve svalech, někdy vyrážka apod.). Tyto příznaky vymizí a nastává 
období tzv. bezpříznakové seropozitivity. Následuje někdy velmi dlouhé stadium tzv. 
generalizované lymfadenopatie (chronické a povšechné zduření lymfatických uzlin), LAS 
(lymfadenopatický syndrom). Onemocnění pak může přejít v tzv. ARC fázi (AIDS Related 
Complex). V této fázi má již pacient zdravotní problémy, kdy hubne, má opakované horečky, 
zažívací obtíže, noční pocení, kašel apod. Po různě dlouhé době se rozvíjí úplný obraz AIDS 
projevující se infekcemi dýchacího a zažívacího systému (pneumocystové pneumonie, 
herpetické záněty průdušek, plic, jícnu, konečníku, salmonelózy, TBC). Nemocní dále trpí 
plísňovými infekcemi, cytomegalovirovými infekcemi, infekcemi CNS (např. toxoplazmová 
encephalitis). Ze zhoubných nádorů se setkáváme nejčastěji s Kaposiho sarkomem, lymfomy 
nebo karcinomem děložního hrdla.

30 Lexová a Fabiánová (2009).
31 Lexová a Fabiánová (2009).
32 Detailně (2009) , Záruba (1994).

Epidemiologie:
Virus HIV je přítomen v krvi, spermatu, poševním sekretu, slinách, mateřském mléku. 
Zvláště nebezpečné je období tzv. imunologického okna, kdy pacient je infekční ještě před 
objevením se protilátek v krvi.
Infekce HIV se nepřenáší v běžném společenském a pracovním styku (např. podáním 
ruky). 

Infekce HIV se přenáší: 
•  nechráněným pohlavním stykem (vaginálním, análním – nejrizikovějším, pozor i na orální 

sex a tvrdé, tzv. francouzské líbání, kdy může být přenesena infekční dávka viru obsaženého 
ve slinách do oděrky na sliznici, i když prostředí v ústech není příznivé pro virus),

• infikovanou krví a krevními deriváty, transplantáty (dnes je téměř vyloučen),
• kontaminovanou jehlou (intravenózní narkomani, zdravotnický personál),
•  v průběhu těhotenství, při porodu nebo mateřským mlékem z matky na plod, 

novorozence nebo kojence.

Nákaza vyvolaná virem HIV je zařazena vyhláškou MZ č. 473/2008 Sb. (§ 3 písm. g) příloha 
č. 8) do systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekční onemocnění.

c) Virové hepatitidy (virové záněty jater, žloutenky)

Virová hepatitida typu A33

Jedná se o typické onemocnění tzv. špinavých rukou, kdy zdrojem infekce je nemocný 
člověk na konci (nebo v druhé polovině) inkubační doby a v začátku (do 2. týdne nemoci) 
ikterického stadia nemoci (zežloutnutí sliznice, očního bělma, kůže apod.). Původcem 
je virus dosti odolný k nízkým teplotám i k dezinfekci chlorem. V průběhu inkubační 
doby (15 až 52 dnů, většinou 20 až 30 dnů) začíná, někdy již od 12. dne od nákazy, stav 
virémie (cirkulace viru v krevním řečišti), která ustává asi do 3. dne po projevení příznaků 
onemocnění. Epidemiologicky je důležité vylučování viru stolicí – začíná asi 2 až 3 týdny 
před vznikem icteru (projevu žloutenky) a přetrvává do 2. týdne nemoci.

Klinické projevy:
Úvodními příznaky v tzv. prodromálním (úvodním) stadiu bývají horečka (1 až 2 dny), 
zažívací obtíže, zvracení, průjem. V následujícím, tzv. icterickém (žloutenkovém) stadiu se 
objevují typické znaky icteru (zažloutnutí očního bělma, sliznice ústního patra, kůže obličeje 
a posléze celého těla). Pacient je již bez zvýšené teploty, moč má tmavou, stolici naopak 
světlou. Játra jsou zvětšená, bolestivá. V laboratorních testech se nalézají typické změny 
(např. jaterní testy AST ALT, bilirubin apod.). V 95 až 98 % případů se nemocný po týdnech 
až měsících uzdraví bez následků. Někdy může přetrvávat řadu měsíců tzv. posthepatický 
syndrom (nadýmání, střídání průjmů se zácpou, únava, bolesti břicha apod.). 

Základem léčby jsou klid a dieta. Nemocní jsou hospitalizováni jednak z důvodu omezení 
dalšího šíření nákazy v prvních dnech po objevení příznaků, jednak proto, aby byl zajištěn 
optimální režim nemocného. K dispozici je očkování látkou Havrix nebo Twinrix Adult/
Junior (zároveň proti typu A i B).

Virová hepatitida typu B34

Původcem je DNA virus, zdrojem nákazy je HBsAg pozitivní člověk, tzn. akutně nemocný 

33 Kouba (1982).
34 Kouba (1982).
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člověk, u něhož probíhá onemocnění asymptomaticky (bezpříznakově), nebo chronicky 
nemocný člověk, nosič. 
Inkubační doba je 50 až 90 dnů (krajní rozmezí 30 až 180 dnů). Onemocnění probíhá buď 
asymptomaticky (bezpříznakově), nebo pod obrazem žloutenky. Asi 10 i více procent případů 
přechází do chronického stadia. Diagnosticky je významný průkaz antigenu HBsAg v krvi, 
jehož pozitivita při normálním průběhu onemocnění je krátkodobá. Přetrvávající pozitivita 
značí přechod do chronického stadia. Diagnosticky se používá též průkaz antigenů HBeAg 
a HBcAg a jejich protilátek a dále některých moderních genetických diagnostických metod.

Epidemiologie: 
Virus je přítomen v krvi, slinách, ejakulátu, mateřském mléku. Uvedeným výskytem viru je 
dán také způsob přenosu.
Základem léčby jsou klid a dieta.
K dispozici je očkování látkou Engerix nebo Twinrix Adult/Junior (proti typu A i B).

Žloutenka typu C
Původcem je RNA virus, inkubační doba je 14 až 180 dní, přenáší se krví a krevními deriváty, 
pohlavním stykem. Rizikovými skupinami jsou hemodialyzovaní pacienti, narkomani, 
pracovníci chirurgických oborů apod. Tento typ žloutenky obvykle přechází do chronického 
stadia. Diagnostika se provádí moderními genetickými diagnostickými metodami. Kromě 
symptomatické léčby se v posledních letech používá léčba interferonem. Očkovací látka není 
zatím k dispozici.

Žloutenka typu D
Původcem je RNA virus. Nákaza je vázána na předchozí infekci virem hepatitidy typu B. Žloutenka 
typu D je u nás celkem vzácná, nejúčinnější prevencí je očkování proti hepatitidě typu B.

Žloutenka typu E
Původcem je RNA virus. Onemocnění je běžné v zemích s nízkým hygienickým standardem. 
Přenáší se fekálně orální cestou a její průběh připomíná žloutenku typu A. Očkování není 
k dispozici, prevencí je dodržování přísných hygienických pravidel. 

F. Bércové vředy
Vznikají náhlým nebo postupným rozpadem kůže a podkoží bérců dolních končetin.

Etiologie (původ vzniku onemocnění):
• chronická žilní nedostatečnost,
• varikózní terén (křečové žíly),
• stavy po opakovaných zánětech žil (posttrombotický syndrom),
• vrozené dispozice,
•  posttraumatické ulcerace (vředy, kdy k porušení kůže došlo původně úrazem, např. 

mechanicky, tepelně – chladem, mrazem, popálením).
Léčba bývá dlouhodobá a spočívá ve vyčištění vředu, v podpoře granulace nové tkáně, 
v podpoře žilního řečiště (jednak mechanicky: bandáže, spánek v horizontální poloze, jednak 
farmakologicky venofarmaky). Významným podpůrným faktorem u klientů je i obnovení 
životosprávy (spánek v horizontální poloze, výživa, osobní hygiena).

Vybrané kapitoly z první pomoci

Sociální kurátor při své různorodé a pestré práci se může dostat do situace, kdy je nutné 
poskytnout první pomoc. Největší riziko je asi při práci v terénu, ale s akutními stavy se 
setká i v kanceláři. Klient může dostat epileptický záchvat, kolapsový stav různé etiologie 
(původu), infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu apod. Kurátor pak musí rychle 
správně zareagovat a poskytnout předlékařskou první pomoc.
 
Poskytnout první pomoc postiženému člověku je morální povinností (§ 207 a v § 208 tr. 
zák. č. 140/1961 Sb.). Lékař i každý občan mají podle našich současných platných právních 
předpisů povinnost poskytnout nutnou pomoc člověku i proti jeho vůli, a to v případě, že 
ohroženému nepochybně hrozí bezprostřední nebezpečí smrti.

Linky tísňového volání:  
155 Zdravotnická záchranná služba
150 Hasičský záchranný sbor
158 PČR, (156 městská policie)
112 Integrovaný záchranný systém

První kroky v situaci, kdy je třeba poskytnout první pomoc:35

• zachovat klid, zbavit se strachu, orientovat se v místě a čase,
•  několik sekund přemýšlet, zhodnotit situaci (např. hrozí-li další nebezpečí, kolik lidí je 

v přímém ohrožení života, počet zachránců, jaké jsou momentální dostupné prostředky 
k ošetření, zda je možnost volat zdravotnickou záchrannou službu),

•  pak koordinovaně a rozvážně jednat (např. jde-li o dopravní nehodu, vypnout motor, 
zajistit místo nehody výstražným trojúhelníkem),

• zavolat tísňovou linku 155 ( i bez kreditu nebo bez mince v telefonním automatu),
• poskytnout první pomoc,
• kontrola postižených,
• vyčkat příjezdu ZZS a v naléhavých stavech ihned poskytovat první pomoc,
•  Zabezpečit místo dopravní nehody proti další nehodě (dle momentální situace co nejlépe, 

kromě trojúhelníku ještě např. výstražnými světly apod.)

Při volání tísňové linky je třeba uvést:
•  místo (přesná adresa domu, patro, č. bytu, ulice, křižovatka, orientační bod v terénu, 

kolikátý km dálnice apod.),
• co se stalo (srážka vozidel, vzdálenost od silnice, sráz apod.),
• kolik je zraněných, popř. počet dětí,
•  snažit se popsat přibližný zdravotní stav (stav bezvědomí) – poranění (zjevná krvácení, 

zlomeniny) – popsat příznaky chorob,
• zda potřebuje někdo vyprostit,
•  v obtížně přístupném terénu nebo při náročných povětrnostních podmínkách domluvit 

další podrobnosti,
• představit se, pokud se tak nestalo již v úvodu hovoru.

Na tísňovou linku policie 158 se volá v případě:
• dopravní nehody,

35 Kelnarová (2007).
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• nálezu mrtvého člověka,
• nebezpečí a ohrožení osob,
• k otevření bytu ohrožené osoby.

Po poskytnutí první pomoci je třeba zapsat některé důležité údaje (místo, čas, jméno, zdrav. stav 
při nálezu, poskytnutá pomoc apod.), protože mohou být důležité pro zdravotníky, PČR nebo při 
pozdějším vyšetřování události. Osobní doklady či peníze se předají policistům či zdravotníkům.

Základní vyšetření postiženého:
1) Anamnéza (Pokud je postižený při vědomí, ptáme se na):
• co se stalo,
• lokalizaci a typ bolesti, stálá či kolísavá, tupá či ostrá, kolikovitá,
• zda-li má pocit dušnosti, tlaku na hrudi, bolesti,
• zda-li podobný stav již měl někdy dříve,
•  zda-li trpí nějakou nemocí (např. hypertenze, cukrovka, epilepsie, poruchy srdečního 

rytmu, vrozené srdeční vady, nedávné lékařské zákroky, poruchy srážlivosti krve, poslední 
menstruace u žen), 

• zda-li užívá nějaké léky,
•  co bezprostředně předcházelo události, např. horečka, slabost, závrať, bolest hlavy, třes 

končetin a těla, bolesti břicha, průjem, barva stolice, co jedl apod.

2) Kontrola základních životních funkcí: 
•  vědomí – hodnotíme orientaci v čase místě, prostoru, chování, komunikaci, projevy bolesti apod.,
•  dýchání – hodnotíme pravidelnost, hloubku, frekvenci, průchodnost či neprůchodnost 

dýchacích cest, 
•  krevní oběh – vyšetřujeme frekvenci, tj. počet pulzů za minutu, a kvalitu, zda-li je dobře 

hmatný, či slabý, nitkovitý až nehmatný. Měříme na zápěstí (a. radiális), na krku (a. carotis) 
nebo na stehně (a. femoralis).

Neodkladná resuscitace:36

Základní neodkladná resuscitace – Basic Life Support patří do kategorie poskytování 
první pomoci, provádějí ji laici v terénu na místě nehody a jedná se o kardiopulmonální 
resuscitaci bez pomůcek. Na ni pak navazuje Rozšířená neodkladná resuscitace – Advanced 
Life Support, kterou již poskytuje speciálně vycvičený zdravotnický personál s použitím 
standardního i speciálního vybavení. Zahrnuje též podání léků a transport do zdravotnického 
zařízení, kde je pak pacient ošetřován na odděleních JIP, ARO nebo v traumacentrech.
ABC – pravidlo resuscitace:37

Základní neodkladná resuscitace (provádí laik, v případě „D“ speciálně vyškolený):
A. airway  – zajištění průchodnosti dýchacích cest
B. breathing  – umělé dýchání 
C. circulation – umělý krevní oběh
D. defibrilation – automatický externí defibrilátor

Rozšířená neodkladná resuscitace (provádí speciálně vyškolený zdravotnický personál):
D. drugs  – podávání léků
E. elektrokardiograf – monitorace
F. fibrilation treatment – defibrilace
36 Kelnarová (2007).
37 Kelnarová (2007).

A. Airway, zajištění průchodnosti dýchacích cest.
Vyčištění dutiny ústní provádíme většinou pomocí prstů, kdy např. kapesníkem odstraníme 
zvratky, krev, zubní protézu apod.

Záklonem hlavy obnovíme průchodnost dýchacích cest (kořen jazyka, který může být 
zapadlý, se oddálí od zadní stěny hltanu. U dětí provádíme jen mírný záklon hlavy, protože 
hrozí nebezpečí poranění páteře). 
Předsuneme dolní čelist tak, že se dostanou zuby dolní čelisti před horní čelist.

Esmarchův hmat – trojhmat: jedná se o záklon hlavy, otevření úst a předsunutí dolní čelisti. 
Pomocí tahu druhého až pátého prstu (ukazováku až malíku) obou rukou zakloníme hlavu 
a předsuneme dolní čelist. Oba palce současně pootevírají ústa protitlakem na bradu (blíže 
střední části brady z obou stran). Manévr provádíme za hlavou postiženého. Tím docílíme 
pohybu po kružnici, který odpovídá pohybu v čelistním kloubu, zaktivizujeme svaly jazyka 
a ten uvolní dýchací cesty. Někdy se tento manévr nedoporučuje pro laické zachránce, pokud 
jej dobře neovládají.

Manévry na odstranění cizího tělesa provádíme při vdechnutí cizího tělesa. Nejčastěji 
provádíme Gordonův úder mezi lopaky nebo Heimlichův manévr.

Gordonův manévr provádíme tak, že částí dlaně nebo hranou sevřené pěsti udeříme několikrát 
(5x) do zad mezi lopatky postiženého. Tento manévr můžeme použít i u dětí a těhotných žen. 
U novorozenců a kojenců položíme dítě na předloktí, bříškem dolů, hlavičkou níže než trup, 
a provedeme úder dvěma prsty mezi lopatky.

Heimlichův manévr použijeme při odstraňování cizího tělesa hlavně z dolních cest dýchacích. 
Spočívá ve stlačení podbřišku. Neprovádí se u těhotných žen, malých dětí a v případě 
podezření na vnitřní krvácení do dutiny břišní, hrudní nebo při zevním poranění hrudníku 
a břicha. Přistoupíme k postiženému zezadu, rukama ho obejmeme okolo trupu ve výšce 
pod koncem hrudní kosti a silou toto místo stlačíme. Postup opakujeme 5x. Pokud postižený 
leží, poklekne zachránce rozkročmo nad pánev postiženého čelem k jeho hlavě. Spojenýma 
rukama v jednu pěst provede údery na centrální podbřišek šikmo dozadu směrem pod 
mečovitý výběžek hrudní kosti.

B. Breathing, umělé dýchání z plic do plic.
Umělé dýchání z plic do plic ústy:
Vlastní postup při umělém dýchání z plic do plic:
Postiženému zakloníme hlavu a zkontrolujeme dutinu ústní. Prsty pravé ruky stiskneme 
nosní křídla a zhluboka se nadechneme. Široce otevřeme ústa, přitiskneme je kolem úst 
(těsně obemkneme) postiženého a vydechneme vzduch do jeho plic. Pozorujeme, jak se 
zvedá hrudník. Potom oddálíme ústa, umožníme tím výdech postiženého (kontrolujeme, 
jak klesá hrudník). Současně se nadechujeme, abychom mohli plynule provést další vdech. 
Dýchání zahajujeme dvěma pomalými vdechy. Každý vdech by měl trvat nejméně 1,5 sekundy 
(u dětí 2,5 sekundy), abychom předešli vniknutí vzduchu do žaludku a následnému zvracení 
a vdechnutí zvratků. Po úvodních dvou vdeších opět zkontrolujeme, zda postižený nezačal 
dýchat. Pokud nedýchá, pokračujeme s umělým dýcháním a případnou srdeční masáží. 
Při potížích s otevřením úst provádíme dýchání z plic do plic nosem. U dětí pak dýcháme 
současně do úst i nosu.  Ve vdechovaném vzduchu je 21 % kyslíku, ve vydechovaném jen 
16 %. Toto množství je ale dostačující pro poskytnutí první pomoci. 



53 54

Metodiku umělého dýchání z plic do plic nalezneme patrně ve všech příručkách první 
pomoci. V poslední době se však někdy od tohoto kroku ustupuje, protože může být pro 
zachránce v některých případech nebezpečný z hlediska možné nákazy. Rozhodující je 
pak správně prováděná nepřímá masáž srdce. Záleží samozřejmě na momentální situaci, 
na zachránci, na aktuální domluvě s pracovníkem dispečinku ZZS, který na dálku vede 
oživování do příjezdu ZZS.38

C. Circulation, zajištění krevního oběhu.

Nepřímá srdeční masáž:
Srdeční masáž provádíme v poloze na zádech, na pevné podložce. Zachránce je po boku 
postiženého. Nejprve vyhledáme na hrudníku masážní bod. Najdeme si konec hrudní kosti 
v místě, kde se sbíhají žebra. Přiložíme příčně nad sebe dva prsty. Nad druhý prst, mírně vlevo 
přiložíme hranu dlaně druhé ruky. Prvou ruku přeložíme přes ní. Masáž provádíme s napjatými 
lokty tak, aby pohyb vycházel z celé horní poloviny těla. Hrudník stlačujeme o 4 až 5 cm s frekvencí 
80, 100 až 120 stlačení za minutu. Normální tepová frekvence je okolo 70 tepů za minutu. 
Poměr vdechů a masáží srdce u dospělého a dětí nad 1 rok je 2 : 30. U novorozenců 
a dětí do 1 roku se doporučuje poměr 1 : 3. Během resuscitace průběžně kontrolujeme, zda 
nedošlo k obnově životních funkcí (dýchání, srdeční činnost). Tep obvykle kontrolujeme 
po dvou až třech cyklech, dále pak po 10 cyklech.
Prekordiální úder provádíme pouze tehdy, jsme-li svědky zástavy oběhu. Obnovíme-li 
dýchání a srdeční rytmus, uložíme postiženého do stabilizované polohy. 

D. Defibrilation, defibrilace
Automatizovaný externí defibrilátor bývá k dispozici na veřejných místech, kde se 
shromažďuje velké množství lidí, např. na nádražích, letištích, v supermarketech, továrnách 
apod. Tímto přístrojem se obnovuje pravidelná srdeční činnost při fibrilaci (míhání) komor 
pacienta. Přístroj může obsluhovat jen proškolený personál.

Kardiopulmonální resuscitace u dospělého:
•  Zkontrolujeme okolí, zda nehrozí další nebezpečí (požár, výfukové plyny, elektrický proud 

apod.).
• Ležícího hlasitě oslovíme (staří lidé hůře slyší), abychom zjistili, je-li při vědomí.
•  Nereaguje-li, vyzkoušíme reakce na bolestivý podnět (např. stisk místa nad klíční kostí, 

stisk bodu nad úhlem čelisti, stisk ušního lalůčku).
•  Zkontrolujeme dýchání: Položíme ruku na hrudník a posoudíme, zda se zvedá, nebo 

přiložíme hřbet ruky před ústa, můžeme použít i brýle nebo zrcátko. 
•  Zkontrolujeme činnost srdce a pulzaci tepen: Pulzaci hmatáme nejčastěji na tepně 

na krku (a. carotis). Vždy ověřujeme pouze na jedné straně, nikdy netiskneme obě strany 
krku současně.

Postižený má zástavu dechu i srdeční činnosti:
a) Otočíme postiženého na záda.
b)  Vyčistíme dutinu ústní, uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím brady 

a zkontrolujeme, zda jsou ústa volná.
c)  Rychle voláme ZZS a okamžitě poskytujeme dál první pomoc (např. přesně dle návodu 

z dispečinku ZZS).
d) Poklekneme ze strany k postiženému a začneme provádět nepřímou masáž srdce.
38 Schwarz (2008).

e)  Po 30 stlačeních (při frekvenci 100–120 stlačení za minutu) znovu uvolníme dýchací cesty 
a prodechneme postiženého dvěma vdechy (ukazovákem a palcem ruky ležící na čele 
postiženého stiskneme nosní křídla).

f) Kontrolujeme, zda jsou umělé vdechy účinné (zda se hrudník zvedá).
g)  Po uskutečnění dvou vdechů rychle vracíme ruce na hrudník, nad sternum, zhruba 

do úrovně prsních bradavek a pokračujeme dále v nepřímé srdeční masáži (opět 30x 
stlačíme).

h)  Umělé dýchání a nepřímou masáž srdce provádíme do obnovy dýchání a činnosti srdce 
nebo do příjezdu ZZS.

i) Pokud se obnoví životní funkce, uložíme postiženého do stabilizované polohy.
j) Do příjezdu ZZS kontrolujeme postiženého a zajišťujeme protišoková opatření.

Ukončení neodkladné resuscitace:
• vitální funkce jsou obnoveny,
• nemocný je předán ZZS,
• zachránci jsou natolik vyčerpáni, že nejsou schopni dále v resuscitaci pokračovat,
•  zachránci jsou vystaveni vlastnímu ohrožení života (např. lavina, požár, sesuv trosek, 

hrozící výbuch),
•  neúspěšná resuscitace trvající nejméně 30 minut. U dětí a podchlazených osob se tato doba 

prodlužuje na 45 minut,
•  přítomny jisté příznaky smrti: posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost (rigor mortis), která se 

obvykle dostavuje za 2 až 4 hodiny po smrti, objevuje se mrtvolný zápach,
• resuscitaci ukončuje lékař, který konstatuje smrt.

Pozor na možné komplikace při provádění neodkladné resuscitace.
Pokud vdechneme pacientovi prudce příliš velký objem vzduchu, může dojít k nafouknutí 
žaludku, které může způsobit vrácení obsahu zpět do nosohltanu a úst, což může následně 
vést k aspiraci do dýchacích cest. Při zevní srdeční masáži může dojít ke zlomení žeber 
a kosti hrudní s dalšími možnými následky, jako jsou pneumotorax (proniknutí vzduchu 
do pleurální dutiny), hemothorax (hromadění krve v pleurální dutině), poranění jater 
a sleziny. Ke zlomeninám žeber dochází často u starších pacientů. U dětí a pacientů 
s podezřením na poranění páteře a míchy je třeba dávat pozor na záklon hlavy. Při provádění 
KPR může dojít též k přenosu infekce.

Polohování39 
Stabilizovaná poloha zajišťuje průchodnost dýchacích cest, protože hlava je v mírném 
záklonu a brání zapadnutí jazyka. Zvratky a krev mohou volně vytékat z dutiny ústní, což 
zamezuje možnosti aspirace (vdechnutí). Při manipulaci s postiženým fixujeme krční páteř 
límcem, aby nedošlo k fraktuře krčního obratle. Tuto polohu používáme při poranění obličeje, 
hrudníku, baze lební, při bezvědomí se zachovalými základními životními funkcemi, při 
krvácení do dutiny ústní nebo nosní. 
Naopak stabilizovaná poloha se nepoužívá při zlomeninách pánve, dlouhých kostí, 
poranění páteře, ramene nebo při otevřeném poranění břicha.

Postup při ukládání do stabilizované polohy:
1. Postiženého uložíme do polohy na zádech (pokud se v ní již nenachází). 
2. Přiklekneme k němu ze strany. 

39 Kelnarová (2007).
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3.  Bližší horní končetinu podsuneme pod tělo, pokrčíme bližší dolní končetinu v koleni 
a vzdálenější horní končetinu pokrčíme v lokti a přiložíme k bližší tváři. 

4. Uchopíme postiženého za vzdálenější bok a rameno a pomalu přetáčíme směrem k sobě. 

Obdobou je Rautekova poloha, která se používá ve stejných případech jako stabilizovaná 
poloha.Vyžaduje však více místa a není vhodná pro uložení postiženého na nosítka.

Poloha v leže na zádech, s nepodloženou hlavou a nataženými končetinami se používá při 
poranění páteře. Postižený je uložen na tvrdé podložce. Při poranění mozku a míchy, když je 
postižený při vědomí, hlavu podkládáme. U zlomenin dolních končetin podkládáme dolní 
končetiny.

Trendelenburgovy polohy používáme u začínajícího šoku (viz dále). Dolní končetiny 
podložíme např. židlí nebo celé tělo uložíme na šikmou plochu (podložení asi 15 až 30 cm) 
hlavou dolů.

Při autotransfuzní poloze (při velkých krevních ztrátách) leží postižený na zádech a horní 
i dolní končetiny jsou zvednuty do úhlu 90 o.

Fowlerova poloha v polosedě se používá při poraněních obličeje, hrudníku, horních 
a dolních končetin.

Leží-li postižený na boku, uvolníme spodní horní končetinu a necháme ji ležet za zády.
Uvolníme dýchací cesty záklonem hlavy a přizvednutím brady (pozor na krční páteř) 
a zkontrolujeme, zda jsou ústa volná.

Poruchy vědomí40

Poruchy vědomí můžeme třídit dle různých hledisek. Nejzávažnější podobou kvantitativní 
poruchy vědomí je koma. Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou poranění a nemoci 
mozku (epilepsie, infekce – encefalitis, meningitis, absces, nádory), poruchy krevního 
zásobení mozku (krvácení, embolie, trombóza, hypertenzní encefalopatie – postižení 
mozku v důsledku vysokého krevního tlaku), akutní otravy, nedostatek kyslíku v krvi, 
selhání základních životních funkcí z nejrůznějších důvodů (např. selhání oběhu při 
infarktu myokardu a jeho následcích, plicní embolie), metabolické poruchy (hypoglykemie, 
hyperglykemie, uremie, hepatální – jaterní), tepelné vlivy atd. Naopak zřejmě nejméně 
závažnou kvalitativní poruchou vědomí, se kterou se asi nejčastěji setkáváme, je Synkopa. 

Koma
Jedná se o stav bezprostředně ohrožující život. Většinou postiženého nalezneme v pasivní 
poloze, zpomaleně dýchajícího. Může se dusit v důsledku zapadlého jazyka. Tělo bývá 
bezvládné, reakce zornic na osvit je negativní. Nereaguje na běžné podněty (oslovení nebo 
bolestivé podněty). Může se vyskytnout záchvat křečí (např. epilepsie). Postižený je ohrožen 
aspirací zvratků nebo jiného obsahu dutiny ústní.

První pomoc při stavu bezvědomí:
• Nejprve kontrolujeme základní životní funkce (pravidlo ABC).
• Voláme ZZS.
• Pokud základní životní funkce selhávají, zahajujeme kardiopulmonální resuscitaci.
•  Orientačně vyšetříme postiženého, hledáme známky poranění zejména v oblasti hlavy, 

hrudníku, břicha.

40 Kelnarová (2007), Beránková (2002).

• Pozor na podezření poškození krční páteře.
•  V případě nepoškození páteře a zachování základních životních funkcí ukládáme 

postiženého do stabilizované polohy.
• Zabezpečujeme protišoková opatření.
• Soustavně kontrolujeme základní životní funkce do příjezdu ZZS.
•  Pátráme po lécích, které má u sebe, po diabetickém průkazu, propouštěcí zprávě 

z nemocnice, dopisu na rozloučenou apod.

Synkopa (kolaps, mdloba)
Vzniká přechodným nedostatečným prokrvením mozku a projevuje se krátkodobou ztrátou 
vědomí. Před vlastním rozvojem ztráty vědomí se objevují některé varovné příznaky jako 
nevolnost, závrať, zatmění před očima, bledost v obličeji, studený pot na čele apod. Příčinou 
může být horko, vyčerpání, dlouhé stání, pobyt ve vydýchaném horkém prostředí, strach, 
bolest. V těchto případech mluvíme o tzv. vazovagálním kolapsu. Při náhlé mdlobě při 
vzpřímení po dlouhém sezení hovoříme o ortostatickém kolapsu. Také některé léky jako 
např. anihypertensiva, antiarytmika nebo antiepileptika mohou mít podobné účinky.

První pomoc:
• Uložíme postiženého do protišokové nebo autotransfuzní polohy.
• Uvolníme oděv, zajistíme čerstvý vzduch.
• Kontrolujeme základní životní funkce.
• Pokud postižený zůstává v bezvědomí, ukládáme jej do stabilizované polohy.
• Voláme ZZS.
• Do příjezdu ZZS zajišťujeme protišoková opatření.

Šok41

Šok je těžký, bezprostředně ohrožující stav organismu charakterizovaný nedostatečným 
prokrvením tkání a orgánů, které vede k jejich hypoxii (nedostatečný přísun kyslíku 
do tkání).

Rozlišujeme následující druhy šoku: 

Hypovolemický šok je charakterizovaný snížením cirkulujícího objemu krve v cévním řečišti. 
Dochází k němu při zevním nebo vnitřním krvácení, ztrátě plazmy (při popáleninách), 
při ztrátě většího objemu tekutin zvracením nebo průjmem. Také rozsáhlé pohmožděniny 
a těžké zlomeniny mohou vést k tomuto typu šoku.

Distribuční šok je způsoben rozšířením (dilatací) cévního řečiště. Cirkulující objem krve se 
tedy sníží relativně. Dochází k němu při dilataci cév při tzv. otravě krve, tedy při septickém šoku 
při infekci, při akutním selhání ledvin, jater, při těžké alergické reakci (anafylaktický šok).

Obstruktivní šok se vyznačuje mechanickou překážkou v oběhu, nejčastěji při plicní 
embolii nebo při krvácení do srdečních obalů (tzv. tamponáda srdce) většinou po nárazu 
do hrudníku.

Kardiogenní šok vzniká v důsledku poškozené funkce myokardu (např. při infarktu 
myokardu), při poruchách srdečního rytmu (arytmiích).

Rozlišujeme 3 fáze šoku:

Fáze kompenzace, kdy je snahou organismu za každou cenu udržet přísun kyslíku a živin. 

41 Kelnarová (2007), Beránková (2002).
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Je charakterizována vlhkou, studenou, bledou kůží, bledými spojivkami, rychlou srdeční 
činností (100–120/min.), zimnicí, třesavkou, neklidem, pocitem žízně.

Fáze dekompenzace, kdy se začíná ve tkáních projevovat nedostatek kyslíku a živin. Je 
charakterizována akrální cyanózou, šedým zabarvením až mramorováním kůže, lepkavým 
potem, špatně hmatným pulsem, rychlou srdeční činností nad 120/min. Neklid přechází 
v apatii až ztrátu vědomí.

Fáze nezvratná (konečná, ireverzibilní), kdy dochází k úplnému metabolickému 
a energetickému rozvratu ve tkáních a následnému selhávání funkcí orgánů. Tep je 
na periferii nehmatný, na centrálních tepnách nepravidelný, dochází k selhávání krevního 
oběhu a dýchání.

Protišoková opatření, 5T:
Teplo (zamezujeme ztrátám), Ticho, Tekutiny (při hrozícím nebo rozvinutém šoku nesmíme 
podávat tekutiny ústy, svlažujeme pouze rty a dutinu ústní), Transport (šetrný), Tišení 
bolesti (především znehybněním).

První pomoc:
•  Odstraníme příčiny šoku, např. zastavíme krvácení, ošetříme vážná poranění (pneumotorax 

apod.).
•  Zajistíme základní životní funkce, pokud je třeba, zahájíme kardiopulmonální resuscitaci.
• Uložíme postiženého do protišokové polohy.
• Provedeme protišoková opatření.
• Soustavně sledujeme životní funkce do příjezdu ZZS.

Krvácení
Zastavení silného krvácení má přednost před zahájením resuscitace. Rozlišujeme vnější 
a vnitřní krvácení, vlásečnicové, žilní a tepenné krvácení (příp. smíšené). V tomto textu 
popíšeme pouze první pomoc při vnějším krvácení.

Způsoby stavění vnějšího krvácení:
• Krycí obvaz – na menší krvácení (z hotového obvazového balíčku).
•  Tlakový obvaz – na silné krvácení, někdy krev vystřikuje. Na ránu přiložíme sterilní. 

krytí (např. čtverec), na ně sterilní tlakovou vrstvu (tlakový polštářek), kterou obtočíme 
obinadlem.

• Zaškrcení – pokud je neúčinný tlakový obvaz, přikládáme nad ránu Esmarchovo škrtidlo.
• Tlakové body - účinné, pokud je dobře ovládáme, jinak se raději nezdržujeme.
•  Digitální zastavení (stisk prsty přímo v ráně) – při masivním krvácení přímo z velkých 

tepen.
• Pacienta uložíme do autotransfuzní polohy.

Zlomeniny42

Obecné zásady první pomoci u zavřených zlomenin:
•  V případě vnějšího nebezpečí přemístíme postiženého do bezpečí, jinak ošetřujeme 

v terénu, kde došlo k úrazu.
•  Ošetřujeme v poloze vleže, u zlomenin žeber a horní končetiny v poloze v polosedě s oporou zad.
• Ošetřujeme přes oděv.

42 Kelnarová (2007).

• Zabráníme pohybu zlomené části a zlomeninu fixujeme.
•  Dle poranění uvážíme, zda si můžeme dovolit převoz do nemocnice vlastním vozem nebo 

záchranou službou.
•  Vzhledem k možnosti okamžité operace ve zdravotnickém zařízení nedovolíme postiženému 

pít, jíst, kouřit.

Obecné zásady poskytnutí první pomoci u otevřených zlomenin: 
• Zastavíme krvácení, pokud prosakuje krev přes oděv, roztrhneme, rozstřihneme látku.
• Zabráníme infekci rány, poraněné místo dezinfikujeme a přiložíme sterilní obvaz.
•  Pokud vyčnívá kost z rány, nezatlačujeme ji, ale obložíme věnečkem z gázy nebo čisté látky, 

překryjeme a obvážeme.
• Zlomeninu fixujeme.
• Provádíme protišoková opatření.
• Voláme ZZS.
•  Vzhledem k možnosti okamžité operace ve zdravotnickém zařízení nedovolíme postiženému 

pít, jíst, kouřit.

Poranění oka43

Oko může být poraněno mechanicky, chemicky (poleptáním), fyzikálně (zářením, el. 
proudem) nebo kombinovaně. Klienti sociálního kurátora se občas poperou a někdy 
dostanou pěstí do oka. Při tupém nárazu do oka může dojít ke zhmoždění bulbu, poranění 
čočky, poškození sklivce i k postižení sítnice. Projevuje se bolestí, otokem, hematomem, oko 
nelze otevřít.

První pomoc:
• Oko překryjeme sterilním mulem, obvazem a sledujeme.
• Překontrolujeme základní fyziologické funkce.
• Vyšetříme, zda není postižený poraněn i jinde.
• Zajistíme oční lékařské ošetření.

První pomoc při perforujícím poranění oka:
• Případný cizí předmět se nepokoušíme vyndat z oka.
• Sterilně kryjeme obě oči, abychom zabránili souhybům obou očí.
• Kontrolujeme základní životní funkce.
• Voláme ZZS nebo co nejrychleji dopravíme k očnímu lékaři.

Naléhavé stavy při cukrovce
Vzhledem k problematické životosprávě a v některých případech zvýšenému přísunu 
alkoholu se může sociální kurátor setkávat u svých klientů s poruchami (výkyvy) hladiny 
cukru. Základní diferenciální diagnostiku stavů hypoglykemie (snížená hladina cukru v krvi) 
a hyperglykemie (zvýšená hladina cukru v krvi) uvádí tabulka č. 1 .

43 Kelnarová (2007).
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Tab. č. 1 Rozdíl mezi hypoglykemií a hyperglykemií44 

Ukazatel Hypoglykemie Hyperglykemie

Příznaky
hlad, neklid, dvojité vidění, 
neobvyklé chování, třes končetin, 
ztráta vědomí

žízeň, polyurie, dehydratace, slabost, ochablost 
až ztrráta vědomí

Začátek náhlý pozvolný
Kůže vlhká, zpocená suchá
Barva tváří bledá červená
Dýchání normální hluboké, je cítit aceton
Zvracení výjimečně vždy

Příčina

nedostatečný přísun jídla, nadbytek 
inzulínu, nadměrná námaha, 
u alkoholiků při nadměrné 
konzumaci alkoholu, vliv některých 
léků

vynechání inzulínu, požití nadměrného 
množství koncentrovaných sacharidů (i jiná 
dietní chyba), zvýšené nároky na inzulín 
(infekce, např. chřipka, průjem, úraz, operace) 
akutní IM

Řešení

Při vědomí podat cukr ústy (slazený 
čaj, džus atd.), kontrolujeme 
základní fyziologické funkce.
V bezvědomí zajišťujeme základní 
životní funkce, ukládáme 
do stabilizované nebo Rautekovy 
polohy, zavoláme ZZS, protišoková 
opatření, hledáme průkaz diabetika .

Voláme ZZS, snižujeme glykemii (inzulín), 
kontrolujeme celkový stav: stav vědomí, 
fyziologické funkce, svalové napětí, barvu 
kůže a sliznic, zvracení, zápach z úst. Je-li 
při vědomí, podáme neslazený nápoj, je-li 
v bezvědomí a má zachované základní životní 
funkce, ukládáme do stabilizované polohy. 
Provedeme protišoková opatření, hledáme 
průkaz diabetika.

Otrava alkoholem45

S otravou alkoholem se sociální kurátor u svých klientů setkává poměrně často. Lehká otrava: 
0,5–1,0 promile alkoholu v krvi, střední: 1,0–2,0 promile alkoholu v krvi, těžká otrava: 2,0–3,0 
promile alkoholu v krvi. Tolerance alkoholu je individuální (dle pohlaví, tělesné hmotnosti, 
zdravotního stavu). Jako smrtelná dávka se uvádí 300–800 g čistého alkoholu.
Postiženému je cítit alkohol z úst, může zvracet. Dle stupně otravy a vlastní tolerance upadá 
do bezvědomí, pokud je při vědomí, může být agresivní, plačtivý, apatický, tváře bývají 
zarudlé, vlhké, dýcháni je mělké a může až selhat, postižený se může pomočit.

První pomoc:
• Je-li při vědomí, vyvoláme zvracení, podáváme živočišné uhlí Carbosorb s vodou.
• Pokud je v bezvědomí, ale dýchá, ukládáme do stabilizované nebo Rautekovy polohy.
•  Pokud je v bezvědomí a nedýchá, kontrolujeme průchodnost dýchacích cest a provádíme 

neodkladnou resuscitaci.
• Provádíme protišoková opatření.
• Do příjezdu ZZS kontrolujeme základní fyziologické funkce.
Při otravách voláme TIS – Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402

Poškození těla tepelnými vlivy46

Popáleniny
Nejčastější příčinou popálenin je oheň a horká tekutina. Popáleniny mohou být způsobeny 

44 Beránková (2002), Koller (1982), Kelnarová (2007).
45 Kelnarová (2007).
46 Kelnarová (2007), Bertánková (2002).

ale i horkou párou, chemickými látkami nebo elektrickým proudem. 
Podle závažnosti poranění se popáleniny dělí na 4 stupně:
1.stupeň: zarudnutí, 2.stupeň: puchýř, 3.stupeň: poškození hlubších struktur – příškvar,
4.stupeň: zuhelnatění. 

Stanovení rozsahu:
Rozsah popálení stanovujeme pomocí tzv. Pravidla devíti:
hlava = 9 % u dospělých, 14 % u dětí a 18 % u kojenců, každá horní končetina = 9 %, každá 
dolní končetina = 18 % u dospělých, 16 % u dětí a 14 % u kojenců, tělo zepředu = 18 %, tělo 
zezadu = 18 %, genitálie = 1 %. Je-li popáleno více než 20 % těla u dospělého a 10 % těla 
u dítěte, je vždy nutné vyhledat lékaře, a to i v případě lehkých popálenin. Hrozí riziko infekce 
a ztráty velkého objemu tekutin.

První pomoc:
• Technická pomoc – vyproštění, uhašení hořících textilií, odpojení el. proudu apod.
• Uvolníme dýchací cesty, a pokud je třeba, zahájíme kardiopulmonální resuscitaci.
• Ochladíme popálené plochy studenou vodou (na menší plochy a ne na otevřené rány).
• Průběžně kontrolujeme základní fyziologické funkce až do příjezdu ZZS.
• Pokud je možno, stáhneme oděv (nestrháváme přiškvařené části oděvu).
• Postižená místa kryjeme sterilním obvazem.
• Provádíme protišoková opatření.

Úpal – celkové přehřátí
K úpalu dochází v uzavřeném, přehřátém prostoru, např. v přeplněném dopravním 
prostředku, při vyšší vlhkosti vzduchu, větší fyzické zátěži, při nedostatku tekutin.
Nemocný subjektivně pociťuje horko, žízeň, slabost, nauzeu (pocit na zvracení).
Objektivně nalezneme suchou horkou kůži, tělesnou teplotu přes 42 oC. Tep a dech je 
zpočátku zrychlený, později se zpomaluje až k úplné zástavě. 

První pomoc:
• Uložíme postiženého do chladnějšího prostoru s vanoucím čerstvým vzduchem.
•  Snažíme se snížit tělesnou teplotu chladným zábalem nebo sprchou či koupelí ve vodě 25 

oC teplé.
•  Postiženého při vědomí uložíme do polohy se zvýšenou horní polovinou těla a přikládáme 

chladné obklady na hlavu, přední plochu krku, na hrudník.
• Pokud je při vědomí a nezvrací, můžeme podat po lžičkách chladný přisolený nápoj.
•  Pokud je postižený v bezvědomí, kontrolujeme základní životní funkce a ukládáme 

do stabilizované polohy.
• Provádíme protišoková opatření.
• Voláme ZZS.

Úžeh
Vzniká přímým účinkem slunečních paprsků. Subjektivně si postižený stěžuje na nevolnost, 
bolesti hlavy, závratě, hučení v uších, objektivně nalezneme zvýšenou tělesnou teplotu, 
popáleniny 1. a 2. stupně, zvracení, zrychlený tep. Ve vážnějších případech mohou nastat 
i křeče, bezvědomí a může se rozvinout i šokový stav.

První pomoc:
• Přeneseme postiženého do stínu.
• Pokud je při vědomí, usadíme ho do polohy v polosedě s podepřením zad a hlavy.
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• Přikládáme studené obklady na čelo, krk a končetiny.
• Pokud nezvrací, podáváme chladné tekutiny.
•  Postiženého v bezvědomí ukládáme do stabilizované polohy, kontrolujeme základní životní 

funkce.
• Zajišťujeme protišoková opatření.
• Voláme ZZS.

Podchlazení (hypotermie)
S příznaky podchlazení se může sociální kurátor u svých klientů setkat relativně často, 
neboť tito lidé čelí často, zvláště v zimních měsících, extrémním povětrnostním vlivům. 
Příčinou vzniku tohoto postižení je dlouhodobý pobyt ve studeném prostředí v souvislosti 
s celkovým vyčerpáním, podvýživou i opilostí. Při mírném podchlazení (tělesná teplota 
32–35 oC) je vědomí zachované, jemná motorika je porušená, kůže je bledá, chladná, tep 
i dýchání jsou zrychlené, objevuje se třesavka, jsou pociťovány bolesti v končetinách. Při 
středním podchlazení (28–32 oC) ustupují pocity bolesti, setkáváme se s apatií, spavostí, 
zpomaleným tepem, nepravidelným dýcháním, rozšířenými zornicemi, zpomalenými reflexy. 
Při těžkém prochlazení (tělesná teplota pod 28 oC) se již setkáváme s poruchami vědomí 
až s bezvědomím. Obtížně nahmatáme puls (srdeční akce je zpomalená a nepravidelná), 
dýchání je též nepravidelné, nalézáme nápadnou svalovou ztuhlost. Postupně může dojít až 
k zástavě dechu a srdeční činnosti.

První pomoc:
•  Snažíme se zamezit dalším ztrátám tepla. Postiženého vyneseme z nepříznivého prostředí, 

mokrý oděv vyměníme za suchý.
•  Postiženého postupně ohříváme, pokud je při vědomí, provádíme lehké tlakové masáže, 

poskytneme koupel, podáváme teplý čaj s vitamínem C, alkohol ne!
• Při bezvědomí zajišťujeme základní životní funkce.
• Provádíme protišoková opatření a voláme ZZS.

Omrzliny:
V důsledku místního podchlazení dochází k vasokonstrikci (smrštění cév) na okrajových 
částech těla. Proudění krve se tak v akrálních částech těla (prstech, končetinách) sníží 
na minimum, omezí se ztráty tepla, ale postižené tkáně začnou strádat nedostatkem živin 
a kyslíku. Pokud tento stav přetrvává několik hodin, dojde k odumírání buněk. Pokud dojde 
k poklesu teploty tkáně pod bod mrazu, dochází přímo k destrukci, buňky praskají, buněčné 
jádro je zničeno. Rozpadové produkty jsou vysoce toxické pro organismus. Nebezpečí hrozí 
zejména při rychlém zahřátí a prokrvení poškozené části, kdy se tyto toxické produkty vyplaví 
do celého těla a může následovat toxický šok.

Rozlišujeme 3 stupně omrznutí:
1.stupeň – povrchové poškození, 2. stupeň – poškození všech vrstev, necitlivá kůže 
s puchýři, 3. stupeň – poškozeno podkoží, často i svaly, vazy, cévy a nervy. Následuje 
odumření tkáně. Obvykle je pak nutná amputace (končetiny, ucha apod.).

První pomoc:
• Celkové zahřívání, přimrzlé části oděvu nestrháváme.
• U lehčích forem omrzlin aplikujeme vlažnou lázeň, kterou pomalu oteplujeme.
•  U těžších forem se teplá vodní lázeň nedoporučuje (hrozí kruté bolesti v postižených 

částech těla a rychlé vyplavení toxických látek do oběhu).
• Na postižení 1. a 2. stupně omrzlin přikládáme sterilní krytí.

• Provádíme protišoková opatření.
• Voláme ZZS.

Epilepsie47 
Jedná se o neurologické záchvatovité onemocnění různé etiologie (původu). 

Záchvaty typu GM – Grand Mal se projevují především záchvaty tonicko-klonických křečí 
(zvýšené napětí svalů s pohyby) spojených s poruchou vědomí. Jedná se o generalizovaný 
záchvat, kdy postižený náhle upadá do bezvědomí, objevují se nejprve tonické křeče, které 
asi po 10 až 30 sekundách jsou vystřídány klonickými záškuby (prudké záškuby celého těla, 
křeč žvýkacích svalů, někdy pokousání jazyka, zvýšené slinění), které trvají obvykle 1 až 3 
minuty. Může dojít ke spontánnímu uvolnění svěračů (pomočení, vzácněji defekace). Pacient 
se obvykle probírá ze záchvatu sám, mívá amnézii (poruchu paměti), bývá dezorientovaný, 
vyčerpaný, někdy mívá potřebu ulehnout a usnout. Celému záchvatu může u některých 
pacientů předcházet tzv. aura, kterou již zkušený pacient mnohdy pozná a sám se rychle 
odebere na bezpečné místo. Projevy aury bývají senzitivní (např. svědění, bodání), senzorické 
(zrakové, sluchové nebo chuťové vjemy) nebo psychické (např. předrážděnost, nespavost). 
Epilepsie může být vrozeného původu, posttraumatická, po zánětu mozku a mozkových blan 
nebo neznámé etiologie (původu). Zvláštním, život ohrožujícím stavem je status epilepticus, 
kdy záchvat trvá déle než 20–30 minut nebo když po tuto dobu jednotlivé záchvaty následují 
rychle za sebou, aniž by pacient nabyl vědomí. Vzniká riziko zástavy dýchání a oběhu 
a možnosti aspirace do plic.

Záchvaty typu Petit Mal jsou bez křečí, projevují se částečnou nebo úplnou ztrátou kontaktu 
s okolím (zastavení se v řeči, v psaní, zahledění se, nepřítomný pohled apod.). U dětí jsou 
typické tzv. absence, kdy se dítě upřeně zahledí a nevnímá okolí. Tento stav trvá krátkou 
dobu a dítě si na něj nepamatuje. Jiné záchvaty se mohou projevovat drobnými svalovými 
záškuby, čichovými halucinacemi atd.

Sociální kurátor se může relativně často setkat u svých klientů kromě typických záchvatů 
epilepsie typu GM také s obdobnými, tzv. epileptiformními, záchvatovými křečovými stavy 
v důsledku poškození centrální nervového systému (CNS) užíváním toxických látek, zvláště 
alkoholu. Klienti také často nedodržují nebo nemohou dodržovat předepsanou životosprávu, 
nenavštěvují pravidelně svého neurologa, neberou předepsanou léčbu (nebo nemají peníze 
na vyzvednutí léku v lékárně), požívají alkohol, někdy přijímají náhodné brigády v noci apod. 

První pomoc:
•  Pokud nás klient informuje o pocitech svědčících o prodromální (úvodní) fázi záchvatu 

(o auře), okamžitě jej položíme na lůžko nebo na zem, abychom zabránili poranění při pádu. 
Pokud se momentálně nacházíme v nebezpečné situaci (např. přecházíme vozovku, jsme 
u nějakého stroje nebo ohně, vody apod.), urychleně přemísťujeme klienta do bezpečí.

• Z okolí pacienta odstraníme nebezpečné předměty.
• Uvolníme pacientovi oděv (např. kravatu, šálu, šátek).
• Nesnažíme se rozevírat pacientovi čelisti ani mu cokoli vkládat do úst.
•  Dohlížíme na průběh záchvatu, necháme jej proběhnout, nevzdalujeme se od pacienta, 

měříme délku záchvatu.
•  Po proběhlém záchvatu uložíme pacienta do stabilizované polohy, jelikož má amnézii, 

informujeme jej o proběhlém záchvatu, kontrolujeme, aby nedošlo k následnému stavu 
bezvědomí a ohrožení životních funkcí. Ukládáme jej do stabilizované polohy, aby nedošlo 

47 Lékařské A-L (1981), Kelnarová (2007).
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ke zvracení a následné aspiraci zvratků nebo zapadnutí jazyka.
• Protišoková opatření.
• Voláme ZZS, zvláště v případě status epilepticus.

Lékárnička na pracovišti48

Na pracovištích je příruční lékárnička povinná, dle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vybavit 
pracoviště potřebným počtem lékárniček a zabezpečit jejich pravidelnou kontrolu, včetně kontroly 
expirace obsahu. Konkrétní náplň lékárniček však není stanovena, záleží na smluvním lékaři 
organizace. V Evropské unii se touto tématikou zabývá směrnice Rady Evropy, EU 93/42/EWG.

Doporučený obsah příruční lékárničky49:

Obvazový materiál: gáza hydrofilní (2 ks), skládaná sterilní gáza 7,5 x 7,5 cm (5 ks), Spofaplast 
2,5 cm x 2 m (1 ks), Spofaplast rychloobvaz 6 x 1 cm (1 ks), obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm 
x 5 cm (2 ks), obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm (1 ks), obvaz NERIT (4 ks), polštářek 
PORIN (10 ks), obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m (10 ks), obinadlo elastické 10 x 5 cm 
(3ks), vata obvazová skládaná 50 g (2 ks).

Léčiva: Acylpyrin tbl. 10 nebo Paralen tbl. 10 (2x), Carbosorb tbl. (1x), Gastrogel tbl. nebo 
jiné antacidum (1x), Ophtal sol. (1x), Ataralgin tbl. nebo jiné analgetikum (1x), Septonex 
nebo jiný dezinfekční prostředek (1x).

Pomůcky: pinzeta anatomická (1 ks), příručka „první pomoci“ (1 ks), rouška resuscitační (2 
ks), špendlíky zavírací (6 ks), teploměr lékařský v pouzdře (1 ks), Traumacel, zásyp (1 ks), 
trojcípí šátek (1 ks), nůžky (1 ks), rukavice pryžové, latexové chirurgické v obalu (5 ks).

Sociální kurátor se může v praxi setkat s řadou dalších kritických stavů, které zde nejsou 
popsány (s náhlou příhodou břišní, nejčastěji s krvácením do zažívacího traktu ze žaludečních 
nebo duodenálních vředů, s pokousáním od psa či s různými otravami, s vážným vnitřním 
poúrazovým krvácením, s poraněním hrudníku, břicha, páteře, s překotným porodem), či 
v krajním případě může nalézt i mrtvého člověka. Tyto a další situace nejsou zahrnuty v této 
kapitole vzhledem k vyhrazenému rozsahu textu ve sborníku, a proto je doporučuji podrobněji 
nastudovat v odborné literatuře. Kurátor je především sociálním pracovníkem a nemůže 
tedy chodit do terénu, na sociální šetření se zdravotnickou brašnou. Záleží na momentální 
situaci, kam se vypravuje a koho jde navštívit. Obecně vzato by však jistě nebylo na škodu, 
kdyby si do tašky přibalil jednorázové rukavice, hydrofilní obvaz, elastické obinadlo, roušku 
na ústa, dezinfekční gel na ruce a zavírací nožík.

Součinnost se zdravotnickými zařízeními

Sociální kurátor se při své práci s klienty dostává do kontaktu s praktickými lékaři i specialisty, se 
zdravotnickými zařízeními, zdravotním záchranným systémem a zdravotními pojišťovnami. 
Jednání nebývají někdy lehká a příjemná, neboť klient se obvykle nachází ve specifické, 
„nestandardní“ situaci, potřebuje pomoci okamžitě nebo v krátkém časovém horizontu, 
v sázce bývá jeho zdravotní stav. Při zpracování této kapitoly byly použity materiály krajských 
metodiků sociální prevence.50

48 Kelnarová (2007).
49 Kelnarová (2007).
50 Zápis (2009).

Nejčastěji se setkáváme se situacemi, kdy klient:
A.  si nepamatuje, kde má svého praktického lékaře, kde je uložena jeho zdravotní 

dokumentace,
B. je odmítnut praktickým lékařem, 
C.  je po ukončení hospitalizace propuštěn do „bezdomoví“ nebo přivezen sanitkou před 

azylový dům (bez předběžné domluvy), 
D. nemá na úhradu regulačních poplatků v lékárně, 
E. potřebuje přepravu sanitním vozem,
F. potřebuje zajistit návštěvní službu praktického lékaře,
G. nedostal „neschopenku“, kterou potřebuje předložit na ÚP,
H.  potřebuje vzhledem k momentálnímu akutnímu zdravotnímu stavu zavolat 

Zdravotnickou záchrannou službu.

Ad. A Pokud si klient nepamatuje svého praktického lékaře (někdy uvádí bývalého závodního 
doktora dávno již neexistující továrny), je nejjednodušší kontaktovat registr příslušné 
zdravotní pojišťovny, kde okamžitě vyhledají klienta a poskytnou informaci o jeho praktickém 
lékaři. Tento lékař musí ošetřit svého pacienta, neboť dostává od zdravotní pojišťovny tzv. 
kapitační platbu. Problém nastává v okamžiku, kdy se klient nachází momentálně daleko 
od ambulance tohoto lékaře a potřebuje se přeregistrovat k jinému lékaři v místě současného 
pobytu. 

Ad. B Každá osoba s trvalým bydlištěm na území ČR je zahrnuta do systému zdravotního 
pojištění. Jednou za 12 měsíců je možno změnit zdravotní pojišťovnu, jednou za 3 měsíce pak 
registrujícího lékaře (např. praktického lékaře, zubaře, gynekologa). Lékař nemůže odmítnout 
pojištěnce ze zdravotního spádového území a dále v případě, že se jedná o neodkladnou péči (§ 
11 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů). Každé 
odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být pacientovi (pojištěnci) písemně potvrzeno 
(§ 11 odst. 1 písm. b), zák. č. 48/1997 Sb.). V případě odmítnutí se může klient obrátit 
na smluvní zdravotní pojišťovnu, která má povinnost (§ 46 zák. č. 48/1997 Sb.) zajišťovat 
poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Dále je možné podat návrh na přezkoumání 
vedoucímu zdravotnického zařízení nebo zřizovateli, na Českou lékařskou komoru, Českou 
stomatologickou komoru, Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného 
nebo etického postupu lékaře, lékárníka, popř. jiného odborného pracovníka. Dle § 11 
odst. 2 písm. c) zák. č. 48/1997 Sb. se pojištěnec obrací na zdravotní pojišťovnu zejména 
v případě, odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené 
péče. Zdravotní pojišťovna má s lékaři a zdravotnickými zařízeními uzavřen smluvní vztah, 
na základě kterého dochází k proplácení zdravotních výkonů. Pojišťovna může přistoupit 
až ke zrušení smlouvy, pokud zjistí neoprávněné jednání lékaře či zdravotnického zařízení. 
Paragraf 55 odst. 2 písm. c) zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
předpisů, přímo stanovuje pracovníkům ve zdravotnictví zejména poskytovat první pomoc 
každému, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví 
a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým způsobem, a zajistit mu podle potřeby další 
odbornou péči. Pokud odmítne lékař pojištěnce z tzv. kapacitních důvodů, stanovuje si 
tak sám svůj stop stav, po kterém již nemůže přijímat další pojištěnce. Pojišťovna potom 
může lehce zjistit podle odevzdaných registračních lístků, z údajů z kapitačního centra či 
ze zdravotní dokumentace, zda šlo o oprávněné nebo účelové jednání. Lékař tedy může ze 
zákona odmítnout pacienta pouze tehdy, pokud by bylo takzvaně překročeno jeho únosné 
pracovní zatížení (viz výše). Oprávněným důvodem je též přílišná vzdálenost místa bydliště 
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pojištěnce pro výkon návštěvní služby. V zákoně je stanoveno, že lékař nemůže odmítnout 
pojištěnce ze svého spádového území, problémem však je, že spádové území mají jen 
zdravotnická zařízení zřizovaná ministerstvem zdravotnictví, kraji a obcemi, ale praktičtí 
lékaři spádové území stanoveno nemají. V praxi je tedy situace někdy komplikovaná.

Ad. C Sociální kurátoři obvykle dobře spolupracují se sociálními pracovníky nemocnic 
a řeší situaci klientů po propuštění z nemocnice. Vlastní propuštění pacienta ze 
zdravotnického zařízení upravuje § 27 odst. 6 zák. č. 48/1997 Sb., o propuštění pojištěnce, 
u něhož není zajištěna další péče. Propouštějící zařízení má včas informovat obecní úřad 
s rozšířenou působností příslušný podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje 
u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině. Náklady vzniklé další 
hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, nejsou 
hrazeny zdravotní pojišťovnou. Zdravotnická zařízení mají již také většinou zaregistrováno 
od 1. 1. 2008 i poskytování sociálních služeb dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb., a mohou tak 
získat i dotace z MPSV. Klient–pacient může též zažádat s pomocí sociálního pracovníka 
o příspěvek na péči. Ze zákona tedy vyplývá, že není možné, aby pojištěnec byl odvezen 
ze zdravotnického zařízení, aniž by byl informován patřičný úřad a aniž by měl zajištěnou 
další péči. Pokud existují přetrvávající zdravotní indikace, může lékař doporučit další pobyt 
v nemocnici následné péče nebo v případě terminálních stadií také hospic.

Ad. D Často vznikají také problémy s úhradou tzv. regulačních poplatků v lékárně či při 
poskytnutí zdravotní péče. Klienti nemívají totiž obvykle finanční prostředky na zaplacení 
těchto poplatků. Veřejné zdravotní pojištění řeší zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
naposledy zák. č. 59/2009 Sb. V případě, že pojištěnec nemá peníze na úhradu regulačního 
poplatku, nelze poskytnutí péče odmítnout. V tomto případě se pojištěnec stává dlužníkem 
a lékař či zdravotnické zařízení má právo regulační poplatek vymáhat. V případě úhrady 
regulačního poplatku v lékárně je rozdíl, zda-li je vydáván lék s doplatkem či bez doplatku. 
 Pokud je lék bez doplatku, musí být vydán i v případě nezaplacení regulačního poplatku. 
Pokud je lék s doplatkem (tzv. spoluúčast pacienta), musí být vždy uhrazen doplatek bez 
ohledu na zaplacení regulačního poplatku. Pojištěnec má právo požadovat lék, který je plně 
hrazen zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění. V každé indikační skupině 
by měl takový lék existovat. V případě, že pacient nezaplatí regulační poplatek, stává se, 
obdobně jako u poplatku za zdravotní péči, dlužníkem lékárny. V některých případech se 
regulační poplatky neúčtují, jako např. prokáže-li se pacient potvrzením o HN nebo jsou-li 
pojištěnci poskytovány pobytové sociální služby a pokud stanovený zůstatek ve výši 15 % 
jeho příjmu (po odečtení nákladů na stravu a ubytování) činí méně než 800,– Kč nebo pokud 
nemá žádný příjem (§ 16a odst. 2 písm. f) zák. č. 59/2009 Sb.). Potvrzení nesmí být starší 
30 dnů. Tato potvrzení mohou zdravotnická zařízení uznat i zpětně, např. u náhlých úrazů 
apod., tento postup však není právně vymahatelný.

Ad. E Přepravu pacienta sanitním vozem řeší § 36–37 zák. č. 48/1997 Sb. Přepravu 
sanitním vozem indikuje lékař a pojištěnec na ni získává nárok, pokud jeho zdravotní 
stav mu neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. 
Pokud k onemocnění došlo v místě přechodného pobytu, je doprava ze zdravotnického 
zařízení do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo přechodného pobytu, 
hrazen jen tehdy, pokud, dle vyjádření ošetřujícího lékaře, to nezbytně vyžaduje zdravotní 
stav pojištěnce. Doprava se poskytuje do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, 

které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout (zvláště v případě poskytované 
specializované zdravotní péče, kterou poskytují jen určitá zdravotnická zařízení, např. 
kardiochirurgické, neurochirurgické operace). V praxi to např. vypadá tak, že sociální 
pracovník vyřídí u praktického lékaře pro klienta s nechodící sádrou, který bydlí v azylovém 
zařízení, žádanku na převoz do zdravotnického zařízení, kam se má dostavit na kontrolu, 
a objedná u dopravní zdravotní služby převoz na určitý den a hodinu. Vystavenou žádanku 
na převoz musí mít klient–pacient u sebe a předloží ji řidiči sanitního vozu. Převoz zpět ze 
zdravotnického zařízení zařídí ošetřující lékař zdravotnického zařízení.

Ad. F Návštěvní službu u pacienta je oprávněn vykonat praktický lékař (pro dospělé nebo 
pro děti a dorost) buď na výzvu pacienta (nebo zákonného zástupce), anebo v případě, že 
se pacient nemůže k praktickému lékaři dostavit a jeho zdravotní stav vyžaduje kontrolu 
lékaře. Dle vyhlášky č. 134/2008 Sb., ve znění vyhl. č. 439/2008 Sb. se jedná o výkon 01150 
(dle seznamu zdravotních výkonů a jejich bodového hodnocení). Praktický lékař tedy může 
vykonat návštěvu i bez žádosti zákonných zástupců, např. ohroženého dítěte, pokud má 
k tomu zdravotní indikaci. Lékař specialista může návštěvu u pacienta vykonat jen na žádost 
ošetřujícího praktického lékaře.

Ad. G V oprávněných případech je lékař povinen vystavit tzv. neschopenku (legitimaci 
práce neschopného). Od 1. 1. 2008 se jedná o úkon hrazený zdravotní pojišťovnou (výkony 
č. 09550 – vystavení legitimace práceneschopného nebo žádosti o ošetřování člena rodiny 
a výkon č. 09551 – ukončení pracovní neschopnosti nebo žádosti o ošetřování člena 
rodiny). V případě pochybností o správnosti vydání či nevydání neschopenky, je třeba 
se obrátit na posudkového lékaře, který posuzuje zdravotní stav a práceneschopnost pro 
účely nemocenského a důchodového pojištění. Posudkový lékař je řízen z ústředí České 
zprávy sociálního zabezpečení. Průkaz práceneschopného vydává obvykle praktický lékař, 
v některých případech (např. při úrazu) může vydat tento průkaz též odborný lékař (např. 
chirurg).

Ad. H Sociální kurátor se může dostat do situace, kdy musí volat neprodleně Zdravotnickou 
záchrannou službu. Jednak jej klient může navštívit v kanceláři s akutním zdravotním stavem 
nebo k akutnímu stavu může dojít během úředního jednání. Také při práci v terénu se může 
dostat do situací, kdy je třeba okamžitě volat ZZS. Od 1. 1. 2001 vstoupil v platnost zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Mezi 
základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) patří Zdravotnická záchranná 
služba /ZZS/, Hasičský záchranný sbor (HZS) a Policie České republiky (PČR). K ostatním 
složkám IZS patří Zdravotnická brigáda kynologů (ZBK), Vodní záchranná služby (VZS) 
a Český červený kříž (ČČK). Dle Vyhlášky MZ č. 434/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(51/1995 Sb., 175/1995 Sb., 14/2001 Sb., 386/2006 Sb.) je přednemocniční neodkladná 
péče charakterizována jako péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého 
onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání 
do zdravotnického zařízení poskytována při stavech, které:
• bezprostředně ohrožují život postiženého,
• mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 
• způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
• působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
• působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo okolí.
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Závěr

Setkání sociálního kurátora s nemocným klientem může být někdy stresující záležitostí. 
Zvláště v okamžicích, kdy je třeba jednat rychle, protože jde o život, nebo v případech, kdy 
se kurátor bojí možné nákazy, nebo při obtížné komunikaci s klientem i se zdravotnickým 
zařízením, zvláště v případech problémových klientů. Tento modul by měl pomoci sociálním 
kurátorům se zorientovat ve vybraných otázkách zdravotní problematiky souvisejících s jejich 
profesí, případně je inspirovat k dalšímu podrobnějšímu studiu.
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PSYCHIATRICKÉ MINIMUM
Gabriela Mahrová, Marek Laštovica

Studijní text k semináři „Psychiatrické minimum“ je stručným přehledem nejdůležitějších informací 
o jednotlivých duševních onemocněních. Na úvodní vymezení základních pojmů navazuje kapitola 
o duševním zdraví z pohledu psychopatologie. Jako kritérium dělení byla použita Mezinárodní 
klasifikace nemocí MKN 10. Nabízí tak ucelenou formu základních stránek teorie duševní nemoci. 
V další části textu je věnována pozornost možnostem léčby a následné terapie lidí s duševním 
onemocněním. Obsahuje velmi stručný soubor informací o biologické léčbě, psychoterapii, 
socioterapii a sociální práci, režimové terapii, ergoterapii, zážitkových a volnočasových aktivitách 
a dalších terapeutických metodách. Kapitola obsahuje i přehled psychiatrických léků, který by měl 
být prostředkem k nezbytné orientaci v medikaci klientů. 

Základní pojmy

Psychiatrie
Světová zdravotnická organizace definuje psychiatrický případ jako „zjevnou poruchu duševní 
činnosti, natolik specifickou ve svých klinických projevech, že je spolehlivě rozpoznatelná jakožto 
jasně definovaný soubor znaků a natolik závažná, aby způsobila ztrátu pracovní schopnosti 
nebo sociálního postavení nebo obou, a to v takovém stupni, který může být hodnocen jako 
selhání.“ Duševně nemocní nejsou v době manifestace poruchy schopni adekvátně sociálně 
fungovat podle všeobecně akceptovaných norem svého sociokulturního prostředí.1 

Psychiatrická diagnóza
Dostáváme se tak k tolik obávanému pojmu – psychiatrická diagnóza. Stanovuje ji samozřejmě 
lékař – psychiatr na základě níže uvedené klasifikace MKN 10. Je  udávána jak slovním názvem, 
tak číslem. I znalost pouhého čísla umožňuje vyhledání informací o stavu klienta. Sociální 
kurátor se snaží podpořit ve svém klientovi to zdravé a pokouší se dosáhnout jeho sociálního 
fungování. U lidí s duševní poruchou musíme přijmout nemoc jako takovou, se všemi jejími 
projevy. Není to lehké pro klienta a často také pro sociálního kurátora. Prvním krokem je 
mít co nejvíce základních informací a něco o duševních nemocech a jejich diagnostice vědět. 
Neznalost přesné diagnózy a neschopnost přihlížet k projevům onemocnění může vést 
k poškození klienta.

Sociální psychiatrie 
Je způsob pohledu na člověka s duševním onemocněním v sociálním a ekologickém konceptu. 
Určuje operativní rámec pro přístup ke klientům, implikuje etický a sociálně-politický aspekt, 
usiluje o společenské zrovnoprávnění lidí s duševní nemocí. Zabývá se sociálními důsledky 
duševní nemoci, do nichž mimo jiné (nezaměstnanost, finanční dopady, sociální izolace) zahrnuje 
i teorii nálepkování, stigmatizace (zkoumající procesy, jak se člověk stává pacientem). 2

1 Hoschl  (1996).
2 Eikelmann (1999).
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Člověk s duševním onemocněním
Toto je správný název pro klienta, který má jakoukoliv psychiatrickou diagnózu. Toto 
označení by mělo být používáno při jakémkoliv písemném nebo verbálním projevu o lidech 
s duševním onemocněním. Žádný jiný název není přípustný. V praxi sociálního kurátora 
se takové označení může zdát zdlouhavé a komplikující, ale etika práce s lidmi s duševním 
onemocněním je na prvním místě. Nepoužíváme tedy pojmenování alkoholička, ale člověk 
se závislostí na alkoholu.

Klient s duševním onemocněním z pohledu 
psychopatologie

Normalita/odchylka je stav osoby, jedince, věci, situace nebo jiného jevu, v němž tento jev 
odpovídá té normě, z jejíhož hlediska je normalita posuzována.3 Rozlišení, co je normální 
a co je odchylkou, tedy vymezení psychické normality, je velmi obtížné. Závisí na teoretickém 
přístupu i na použitém měřítku. Hranice mezi normalitou a abnormalitou je pohyblivá, nelze 
ji přesně určit, mění se v čase a závisí na sociokulturním kontextu.4

Etiologie duševních chorob – příčinou duševního onemocnění mohou být dědičné faktory, 
vlivy vnějšího prostředí, zátěžové situace (frustrace, konflikt, stres, deprivace).5 

Vnímání (percepce)
Všechny smysly nám přinášejí informace o okolním světě. Jednotlivé počitky jsme schopni 
integrovat do celistvých vjemů. Ty pak využíváme při orientaci ve svém okolí. Pokud je vše 
v pořádku, jsme schopni vnímat okolí jako celek. Vnímání plní dvě základní funkce – lokalizaci 
a rozpoznávání. Lokalizace znamená určení, kde se objekty nachází. Rozpoznáváním určíme, 
čím objekty jsou. Pomocí vnímání si vytváříme svůj subjektivní obraz o světě.6 Poruchy 
vnímání se vyskytují i u zdravých lidí a všichni je známe. Jsou to smyslové klamy způsobené 
subjektivním zpracováním smyslové skutečnosti a fyzikální skutečností. Setkáme se s nimi 
u kreslených a perspektivních hříček. Máme i schopnost vidět různé obrazy například 
v mracích nebo stínech, pak mluvíme o pareidolii. Pseudoiluze jsou dosti časté a vznikají 
zkreslením vjemu z únavy, strachu nebo při emocionálním vypětí. Některé osobnosti, zvláště 
zvýšeně senzitivní a s hysterickými rysy, mají velmi živou představivost, kterou aktivně 
rozvíjejí až pro ně začne nabývat charakter skutečného zážitku.7 

Závažným problémem jsou halucinace, což jsou falešné smyslové vjemy, které vznikají 
bez jasného vnějšího podnětu. Člověk vidí, slyší nebo cítí věci, které ostatní nevnímají. 
Nejčastější jsou halucinace sluchové, kterým se nejčastěji říká „hlasy“. Zrakové halucinace 
ukazují barvy, tvary, osoby nebo scény. Čichové a chuťové bývají často spojené dohromady. 
Tělesné halucinace se týkají zvláštních tělesných pocitů, jako je pálení, elektrizování, změny 
tělesných orgánů, nejrůznějších dotyků.8 Původ halucinací může být v  psychotickém 
onemocnění. Základem jejich vzniku je chorobná představa nemocného člověka, která je 

3 http://cs.wikipedia.org/wiki/Norma.
4 Vágnerová (1999).
5 Vágnerová (1999).
6 Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem (1995).
7 Hynek (1994).
8 Praško,Bareš, Horáček, Seifertová, Šípek (1998).

emočně akceptována a nabývá charakter jasného vjemu. Příčin halucinací je více (např. 
organické či toxické poškození mozku).9 
V případě halucinací se jedná o velmi závažný stav klienta, který vyžaduje vždy návštěvu 
psychiatra. Platí základní poučka – halucinace nikdy nevymlouváme a sociální kurátor není 
ten, kdo může klienta léčit. 

Vědomí 
Vědomí je z psychiatrického hlediska definováno jako schopnost uvědomit si sama sebe jako 
individualitu oproti ostatnímu zevnímu světu a schopnost správně zařadit a interpretovat své 
vnitřní prožitky. Tím rozumíme správně určit původ a časovou lokalizaci vzpomínek, vjemů, 
myšlenek, snových zážitků apod. Normální stav vědomí je označován jako lucidní a vigilita 
je stav bdělosti, kdy je centrální nervová soustava schopna optimálně reagovat na změny 
ve vnějším prostředí.10

 
Vědomí člověka je tvořeno jeho vjemy, myšlenkami a pocity v kterémkoliv okamžiku. 
Ke změně vědomí dochází tehdy, pokud došlo ke změně normálního stavu duševních funkcí 
do stavu, který se jeví být odlišným osobě prožívající tuto změnu. Tato definice odráží 
podstatu vědomí, které je subjektivním jevem. Je to velmi široký pojem, kterým se zabývají 
jednotlivé psychologické teorie. Základními fyziologickými stavy vědomí jsou: bdění, spánek, 
schopnost člověka meditovat a stav hypnózy.11 

Poruchy vědomí se dělí na kvantitativní a kvalitativní. Do kvantitativních je zařazena 
somnolence (stav snížené bdělosti se zvýšenou ospalostí), sopor (reakce je pouze na intenzivní 
opakované podněty, kdy probuzení je na krátkou dobu), kóma (bezvědomí, kdy nelze jedince 
probudit).12 

Kvalitativní poruchy zahrnují stav delirium a obnubilaci. Delirium je nespecifikovaný 
organický mozkový syndrom. Je při něm snížena dlouhodobá pozornost na vnější podněty, 
nesouvislé myšlení s poruchou asociací (inkoherence). Dále mohou být přítomny iluze nebo 
halucinace, poruchy cyklu spánek-bdění, snížení nebo zvýšení psychomotorické aktivity, 
dezorientace místem, časem a osobou, zhoršení paměti.
Mrákotné stavy (obnubilace) jsou vzácnější a mají specifický průběh. Vědomí se ztrácí náhle 
a náhle se i navrací, postižený si nepamatuje, co se s ním dělo. Vyskytují se u epilepsie, 
po úrazu hlavy, úžehu, hladovění, v opilosti. 
U člověka s duševními problémy se často vyskytují poruchy spánku. Jako příklad můžeme 
uvést nedostatek spánku (hyposomnie), stav bez spánku (insomnie), pohyb ve spánku  
(somnambulismus), noční děsy (pavor nocturnus).
Změnu vědomí lze navodit působením psychoaktivních látek, což se nazývá intoxikace. Jejich 
pravidelné užívání může vyvolat psychickou a u některých látek i fyzickou závislost.
Meditace představuje snahu o změnu vědomí pomocí připravených rituálů nebo cvičení. 
Výsledkem je stav, ve kterém je jedinec extrémně relaxován a cítí se být oddělen od okolního světa. 
Hypnóza je reaktivní stav, ve kterém jedinec zaměří svoji pozornost na hypnotizéra a jeho 
sugesce.13 

9 Hynek (1994).
10 Mečíř (1994).
11 Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem (1995).
12 Mečíř (1994).
13  Mečíř (1994).
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Kvantitativní porucha vědomí může postihnout každého člověka a může, ale i nemusí 
souviset s duševním onemocněním. Z praktického hlediska tento problém neřešíme. Člověku 
s  poruchou vědomí je potřeba poskytnout okamžitou pomoc podle zásad první pomoci 
a přivolat pomoc odbornou. U kvalitativní poruchy je nutné rovněž zajistit péči lékaře, 
v tomto případě bude častěji potřeba i péče psychiatra. Možná je dobré na okraj připomenout 
laický mýtus, se kterým se i dnes občas setkáme, a tím je přesvědčení, že delirium je vždy 
projevem opilosti. Samozřejmě, že tomu tak není, ale můžeme se setkat s potížemi při potřebě 
spolupráce okolních lidí při poskytnutí první pomoci právě z tohoto důvodu. 

Intoxikační změny vědomí jsou navozovány i alkoholem, léky a drogami. Tady má sociální 
pracovník větší pole působnosti, zvláště v podobě podání informací nebo přímo poskytnutí 
služeb harm reduction (minimalizování rizik užívání látek) a v oblasti práce s motivací 
ke změně. V přístupu ke klientům užívajícím psychotropní látky je nejdůležitější vědět, že 
nejsme soudci ani spasitelé. Můžeme však rozeznat a podpořit jakýkoliv záblesk motivace 
k jinému způsobu života. Pak podle vlastního profesního vybavení můžeme s klientem zahájit 
spolupráci, která ho přivede do systému adiktologických služeb. Z praktických důvodů se 
nedoporučuje řešit problémy s intoxikovanou osobou, ale vyčkat, až intoxikace odezní. 

Paměť
Paměť shromažďuje jevy související s naší existencí do jednoho celku. Od schopnosti uchovat 
a následně si vybavit informace se pak odvozují naše každodenní vjemy, myšlenky, představy 
a pohyby.14 Existují tři stádia paměti. Kódování je transformace informací do určitého 
kódu, který dokáže paměť akceptovat. Uchování je jakýmsi skladováním takto zakódované 
informace a vybavení je proces, s jehož pomocí je informace znovu získána. Tato tři stádia 
mohou pracovat odlišným způsobem v situacích, které po nás vyžadují uchovávání materiálu 
po dobu několika sekund (krátkodobá paměť) a v situacích vyžadujících uchování informací 
na delší dobu (dlouhodobá paměť). Důležitým pojmem je zapomínání. Zapomínání je často 
způsobeno selháním vybavování. Informace v paměti jsou, ale nemůžeme je najít. Může dojít 
i ke ztrátě uchovaných informací. Vliv na vybavování mají i emoční faktory.15 

Z poruch paměti můžeme jmenovat zvýšenou výbavnost (hypermnezie), oslabení paměti 
(hypomnézie), ztrátu paměti (amnézie) nebo vyplnění paměťových mezer smyšlenkou 
(konfabulace). 16 Při paramnézii je vzpomínka zkreslená a nepřesná, ale jedinec má pocit, že je 
zcela správná. U psychotických pacientů je typická patická forma paramnézie – vzpomínkový 
klam. Nemocný je přesvědčen o realitě vzpomínky, přičemž její obsah se v minulosti vůbec 
neodehrál. Ekmnézie je špatná časová lokalizace jinak správně vybavené vzpomínky. 
Bájná lhavost nebo též syndrom barona Prášila (pseudologia phantastika) je porucha 
typická pro dětský věk a hysterické osobnosti. Je to bohatá fantazie a vžívání se do různých 
zajímavých zážitků, ve kterých hraje nositel hlavní roli. Postupně si pak už nepamatuje, co je 
přesně pravda a co fantazie.17 

Myšlení
Je to schopnost člověka vytvářet složité myšlenky a sdělovat je druhým. Proces myšlení v sobě 

14 Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem (1995).
15  Jirák (1994).
16  Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem (1995).
17  Jirák (1994).

zahrnuje velké množství duševních aktivit. Myšlení je úzce spojeno s jazykem a schopností 
komunikovat. Lze ho též nazvat „řečí mysli“. Proud vět, které „slyšíme v mysli“ a které 
vyjadřují tvrzení (propozici), se nazývá propozicionální myšlení. Imaginativní myšlení je 
to, co v mysli „vidíme“, naše zrakové představy. Dále rozlišujeme motorické myšlení, které 
má vztah k posloupnosti „představ pohybu v mysli“. Stavební složkou myšlení jsou pojmy. 
Pojmy jsme schopni přiřazovat k objektům, a ty jsme pak schopni kategorizovat. V průběhu 
usuzování organizujeme myšlenky tak, aby bylo možno dojít k nějakému závěru. Máme 
schopnost své myšlenky sdělovat druhým, tedy komunikovat.18 

Pokud se zaměříme na poruchy myšlení, tak z kvantitativní stránky hovoříme o formálních 
poruchách myšlení. Formální rovina myšlení má však dva aspekty: dynamiku a strukturu. 
S kvalitativní stránkou myšlení souvisí  obsahové  poruchy. Mezi poruchy dynamiky myšlení  
řadíme útlum myšlení (zpomalení myšlenkových procesů), bradypsychismus (vedle myšlení je 
zpomalena i ostatní duševní a tělesná aktivita), záraz myšlení (zástava myšlení pro nedostatek 
přísunu představ), mutismus (útlum myšlení s úplným výpadkem řečových projevů), aphrasia 
voluntaria (nejde o útlum myšlení, ale o úmyslné odmítnutí mluvit). Na druhé pomyslné straně 
stojí zrychlené myšlení (narušení schopnosti sledovat determinující tendenci při dosahování 
cíle), myšlenkový trysk (vystupňovaná forma zrychleného myšlení), tachypsychismus 
(vystupňovaná dynamika se projevuje nejen v myšlení, ale i v emoční reaktivitě, výbavnosti 
představ a průběhu intelektových operací), pseudoinkoherence (neschopnost verbalizovat 
myšlenkový proces při zvýšené dynamice myšlení, kdy vzniká dojem zdánlivé inkoherence), 
logorhea (rychlý spád řeči a překotná mluva jako odraz zrychleného myšlení).

Do poruch strukturálních mechanismů řadíme ulpívavé myšlení - perseverace (uchopení 
jedné myšlenky, jednoho slova nebo věty, které jsou stále opakovány), nevýpravným myšlením 
(setrvání na jedné představě, kolem které se vybaví množství i nepodstatných myšlenek), 
zabíhavé myšlení (hlavní směr myšlení je přerušován nepodstatnými myšlenkami), vnucené 
myšlení – mentismus (obsahy myšlení jsou náhodné a vybavují se bez přání a aktivity 
nemocného), plané mudrování – rezonérství (neplodné úvahy o bezvýznamných nebo 
evidentních skutečnostech), symbolické myšlení (vytváření individuální symboliky rozdílné 
od běžně užívaných symbolů), paralogické myšlení (narušení logické vazby), introvertované 
myšlení (ponoření se do vnitřního světa a zachovaný odstup od reality), autistické myšlení 
(náplň myšlení tvoří subjektivní prožitky a produkty fantazie, které jsou vnímány jako 
realita, postupně dojde ke ztrátě zájmu o okolní svět a narušení komunikace), nesouvislé – 
inkoherentní myšlení (uvolnění asociací a logických vazeb, kdy dojde k narušení kontinuity 
formálně strukturálních mechanismů i obsahové souvislosti a výsledkem je chaotické 
myšlení), vztahovačné myšlení (neutrálním jevům je připisován zvláštní význam ve vztahu 
k vlastní osobě).19

Poruchou obsahu myšlení jsou bludy . Jde o nepravdivé představy, které jsou pro nemocného 
klienta zcela reálné a nelze mu je vymluvit. Blud má většinou svůj vývoj, kdy nemocného 
nejdříve napadá jen myšlenka a postupně dojde k vytvoření bludného přesvědčení až 
do propracovaného bludného systému. Tento nemocný myšlenkový systém může významně 
ovlivňovat jednání klienta. Kritéria pro ohraničení bludu jsou  - obsahová zvrácenost, 
nevývratnost, chorobný vznik a vliv na jednání. Obsahově můžeme rozdělit bludy 
na paranoidní (pronásledování, spiknutí), megalomanské (vznešený původ, neomezené 

18  Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem (1995).
19 Janík, Dušek (1987).
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nebo zvláštní schopnosti), depresivní (úzkostné, nízké hodnocení vlastních schopností, 
sebeobviňující).20

Dalším okruhem potíží jsou obsese a kompluse. Jsou to vtíravé myšlenky a nepotlačitelné 
impulsy k jednání. Obsedantní myšlenky se opakovaně a stereotypně vrací do mysli a nelze 
se jich vůlí zbavit. Tyto nutkavé myšlenky bývají často spojeny se strachem a pocitem 
viny, mohou mít i násilný nebo obscénní obsah. Jsou rušivé a nemocný člověk se je snaží 
ignorovat nebo potlačit. Je si vědom jejich chorobného charakteru. Kompluzivní jednání je 
cílenou reakcí na obsesi. Mívá rituální charakter a má za úkol odstranit obsesivní myšlení. 
Kompluzivní rituály nejčastěji zahrnují dodržování čistoty, prevenci nebezpečí a nákazy. 
Bývají velmi dlouhé a bizarní. Vtíravé myšlenky a nutkavé chování obsahují i chorobné 
strachy – fobie. Těch je řada druhů a podle obsahu různě narušují kvalitu klientova života.21

 
Emoce
Emotivita člověka vystihuje jeho subjektivní vztah k okolí, je jeho pocitovou reakcí na danou 
situaci a je významným regulačním mechanismem. Usměrňuje naše aktivity při uspokojování 
základních potřeb, má vliv na vnitřní prostředí organismu, ovlivňuje formování postojů 
a chování. Je charakteristická subjektivitou, polaritou (mám rád/nemám rád), aktuálností 
prožitku a dynamikou. Emoce jsou složeny z vnitřní tělesné reakce (třesoucí se hlas), dále 
z myšlenek doprovázejících emoci (přemýšlení o příčině radosti – jak jsem mohl zvítězit), 
z výrazu obličeje (otevřená ústa, přivřená víčka) a z reakce na prožitek (vztek vyvolá agresivní 
chování).22 

Emoce lze dělit podle jejich kvality na nižší (doprovázející základní potřeby člověka) a vyšší 
– sociální, etické, estetické (spojené se socializací). Podle délky trvání dělíme emoce na afekty 
(prudká intenzivní, náhle vzniklá a náhle odeznělá reakce) a nálady (trvalejší emoční reakce 
mající určitý směr). City a vyšší emoce jsou prožitky týkající se vztahů, neměnných hodnot 
a jejich systému.

Poruchy afektu se vyznačují zvýšenou dráždivostí, je při nich tendence k neuváženému 
jednání, ale lze je zvládnout volními mechanismy. Patický afekt je krátkodobý a velmi 
intenzivní chorobný stav, na jehož vrcholu došlo k poruše vědomí a neprobíhají normálně 
fyziologické funkce. V tomto afektu není člověk zodpovědný za své činy, na které si 
nevzpomíná. Je poměrně vzácný. Vyskytuje se u epilepsie, pod vlivem psychotropních 
látek, u demence a postižení CNS. Může k němu dojít při velkém vyčerpání, hladovění, 
po nevyspání nebo zdrcujícím zážitku. Mezi poruchy patří i emoční labilita, kdy se emoce 
mění i na základě slabého podnětu. Hypersenzitivita se vyznačuje lehkým vznikem emocí 
trvalejšího charakteru, nejčastěji jde o dojímavost a lítost. Pokud se v témže okamžiku 
vyskytují dvě protichůdné emoce (láska i nenávist, radost i smutek), hovoříme o afektivní 
ambivalenci. Svou emoční součást mají i fobie (vtíravý strach).

Poruchy nálady mívají různě vyjádřenou intenzitu, trvání i odklonitelnost a mají vliv 
na jednání jedince, které u závažnějších případů neodpovídá jeho zájmům a osobnostním 
charakteristikám. Nálada není vázána na zážitek, ale sama ovlivňuje ostatní psychické 
funkce. Rozlišujeme expanzivní nálady jdoucí směrem nahoru, kam patří euforie (blaženost 

20  Praško, Bareš, Horáček, Seifertová, Šípek (1998).
21  Vágnerová (1999).
22 Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem (1995).

a spokojenost), hypomanická až manická nálada (nadměrnost energie), extatická nálada 
(pocit nadšení a vytržení). Depresivní nálady jdou směrem dolů a řadíme mezi ně náladu 
anxiosní (úzkost, nepodložený strach, napětí, neklid), bezradnou (nerozhodnost, nejistota), 
apatickou (nezájem, snížené tempo).

U poruch citů dochází k nedostatečnému rozvoji nebo ztrátě vyšších citů. Anetická porucha 
se projevuje nedostatkem vřelosti a soucitu. Naopak nadměrný vývoj vyšších citů se vyskytuje 
u hypersenzitivních osobností, kde sebeobětování a oddanost ideám může přesahovat 
rozumnou míru. 23 

Inteligence
Je to schopnost nebo soubor schopností umožňující lidem orientovat se, správně usuzovat 
a využívat získané znalosti a dovednosti. Je to také schopnost posuzovat vztahy a závislosti. 
Je to porozumění problému a hledání tvůrčího a správného řešení nového neznámého úkolu 
na základě zpracování a uchování informací. Inteligence je dána z 50 % geneticky, druhou 
polovinu tvoří zevní vlivy, které ji rozvíjejí (výchova, slovní kontakt, výuka). Inteligence je 
měřitelná psychologickými testy a vyšetření provádí klinický psycholog. Osoby s IQ v rozmezí 
20 – 69 jsou v pásmu mentální retardace. Lidé s IQ 69 – 90 jsou podprůměrní. Průměr tvoří 
rozmezí 90 – 110, kde je přes 50 % populace. Osoby s IQ nad 110 jsou nadprůměrné. 24

Pudy a instinkty
Jedná se o vrozené stálé biologické mechanismy vedoucí k určitému chování, jehož cílem 
je zachování jedince nebo existence rodu.25 Zajišťují nezbytné potřeby člověka a představují 
základní trvalé postoje a formy chování. Instinkty jsou stereotypní bez individuální variability, 
pudy mají individuální obsah a směr. 
Pud obživný spojuje nutnost vyhledávat a přijímat potravu, a tím zajišťuje základní potřebu 
příjmu živin. Jeho intenzita je regulována pocity sytosti, hladu, chuti na jídlo a žízní. 
Poruchy obživného pudu nacházíme u řady psychických onemocnění a mnoho somatických 
onemocnění způsobuje ztrátu chuti k jídlu. Chorobné zvýšení tohoto pudu se nazývá bulimie, 
jeho snížení anorexie. Jídlo v těchto případech kompenzuje starosti, problémy, nedostatečné 
emocionální prožívání, navozuje uklidnění, potlačuje strach, úzkost, zklamání. 
Pud sebezáchovný je cílený na zachování vlastního bezpečí. Obsahuje základní obranné 
reakce, jako je útěk a útok nebo stupor (vymizení pohybové aktivity při zachování vědomí). 
Poruchy tohoto pudu vedou k sebezraňování (automutilaci) a k sebevraždě (suicidiu). 
Sebevražda je úmyslné ukončení života násilným způsobem a nejčastěji se vyskytuje u depresí 
a schizofrenie.
Pud rodičovský slouží k zachování rodu a obsahuje tzv. otcovskou a mateřskou lásku. Poruchou 
je jeho snížení, kdy dochází k zanedbávání nebo týrání dítěte. Někdy je naopak citová vazba 
rodiče k dítěti přehnaně silná a neumožní jeho separaci (hyperprotektivita).
Pud pohlavní má u člověka jak funkci rozmnožovací, tak přináší slastné uspokojující pocity. 
Dozrává později než jiné pudy a každé vývojové období (dětství, dospívání, dospělost i stáří) 
má svou sexualitu. Mezi základní prvky lidské sexuality patří pohlavní identita (zda se 
jedinec cítí být mužem, nebo ženou), pohlavní role (chování specifické pro dané pohlaví), 
sexuální orientace (preference erotického objektu) a sexuální aktivita. Poruchy mohou 

23  Souček (1994).
24  Mečíř (1994).
25 Vágnerová (1999).
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být na úrovni kvantitativní, do které patří nymfomanie (zvýšená sexuální apetence u žen), 
satyriasis (zvýšená apetence u mužů) a sexuální dysfunkce (nedostatečný rozvoj sexuálního 
pudu a poruchy pohlavního života). Kvalitativní poruchy se projevují ve způsobu ukájení 
– např. sadismus, masochismus a v preferenci objektu – např. pedofilie (preference dětí), 
fetišismus (neživý předmět) . 26

Volní jednání 
Vůle je naučenou autoregulační schopností. Volní jednání je vědomá činnost vedoucí 
k uspokojení určitého cíle. Vede směrem účelným a nutným, ale není spojena s dosažením 
libosti, proto zde nestačí emoční regulace.27 Toto směřování je podmíněno přítomností 
motivu. Motivy jsou uvědomělé a vyvolávají uspokojení potřeb. Motivace je nedílnou 
součástí vůle. Poruchou obsahující nerozhodnost k zahájení činnosti je hypobulie. Úplné 
vymizení schopnosti zahájit činnost se nazývá abulie. Tyto formy snížení volních kompetencí 
se vyskytují např. u depresí. Neadekvátní zvýšení rozhodnosti spojené s nadměrnou aktivitou 
v činnosti je hyperbulie a nejčastěji ji zaznamenáme u mánie.28 

Osobnost
Osobnost člověka není lehké definovat. Úplně jednoduše můžeme říci, že je to jedinečný soubor 
somatických a psychických vlastností. Osobnostní styl jedince definují jeho charakteristické 
vzorce myšlení, emocí a chování.29 Osobnost se vyvíjí na základě genetických předpokladů 
a zároveň je utvářena vnějšími vlivy. V dospělosti se může poněkud měnit, ale ne zásadně. 
Zůstává zachováno tzv. „jádro osobnosti“. Psychicky zdravý jedinec považuje svou osobnost 
za jedinečnou. Pamatuje si svou životní historii. Ví, že jeho osobnost je on sám. Jednotlivci 
se od sebe liší individuálními soubory vlastností a způsobem reagování, svými povahami 
(charaktery). Osobnost má svou typickou konstituční stránku, kterou je temperament.30

Poruchy osobnosti zahrnují odchylky různých psychických funkcí, které vedou k odlišnému 
způsobu prožívání, uvažování a chování. Nejzávažnější poruchou je dezintegrace (rozpad) 
osobnosti, kdy složky osobnosti netvoří celek a fungují nekoordinovaně. Dochází rovněž 
k narušení časové kontinuity. Vyskytuje se u těžkých forem schizofrenie a demence.31

Transformace osobnosti je přesvědčení jedince, že je někým jiným. Specifické poruchy 
osobnosti mají některé složky podvyvinuté, jiné přehnané, takže jsou velmi nevyvážené. 
Svými projevy trpí jak jedinec, tak jeho okolí. Patří sem například osobnosti paranoidní, 
schizoidní, disociální.32

Shrnutí
Mezí základní pojmy obecné psychologie patří vnímání, vědomí, paměť, myšlení, emoce, 
inteligence, pudy a instinkty, volní jednání, osobnost. Psychopatologie se zabývá jejich 
poruchami, a nabízí tak pohled na duševní onemocnění z tohoto hlediska.

26  Faltus, Raboch (1994).
27  Vágnerová (1999).
28  Jirák (1994).
29  Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bem (1995).
30  Mečíř (1994).
31 Vágnerová (1999).
32  Mečíř (1994).

Klient s duševním onemocněním z pohledu Mezinárodní 
klasifikace nemocí MKN 10

Toto je základní rozdělení duševních poruch a poruch chování. Je to základní rozdělení 
umožňující na základě jasně stanovených pravidel stanovit u pacienta konkrétní diagnózu:

F00 – F09  Organické duševní poruchy, včetně symptomatických 
F10 – F19  Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek 
F20 – F29  Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy 
F30 – F39  Poruchy nálady (afektivní poruchy) 
F40 – F49  Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy 
F50 – F59  Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory 
F60 – F69  Poruchy osobnosti a chování u dospělých 
F70 – F79  Mentální retardace (duševní opoždění) 
F80 – F89  Poruchy psychického vývoje 
F90 – F98  Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci 
F 99 – Nespecifikovaná duševní porucha
Úplné podrobné dělení duševních poruch a poruch chování podle Mezinárodní klasifikace 
nemocí – 10 revize (MKN -10).

Nicméně, jak v oblasti zdravotní péče o duševně nemocné, tak především v oblasti sociální, 
nelze zůstat jen u tohoto popisného přístupu. Je to jen první krok. Je samozřejmě vhodné 
vědět, v jaké diagnostické kategorii se pohybujeme. Abychom však  klientovi i s jeho 
„příznaky“ mohli co nejlépe porozumět, je třeba brát do úvahy jeho naprostou jedinečnost. 
Nejen jeho symptomy, ale i mechanismus, příčinu jejich vzniku, prostředí, ze kterého k nám 
klient přichází, jeho zázemí, jeho slabé a silné stránky. Nemocní se stejnou diagnózou dle 
MKN-10 mohou mít velmi rozdílné životy a prognózy.

Organické duševní poruchy 
Tyto poruchy jsou charakteristické tím, že mají prokazatelný organický podklad. Hlavními 
příčinami bývají atrofie, zánět, nádor, zranění, porucha výživy. Mezi organické duševní 
poruchy řadíme především demence, deliria, organické poruchy však mohou mít projevy 
řady jiných duševních onemocnění (deprese, psychotické projevy, poruchy osobnosti…).
 
Syndrom demence se skládá z poruch paměti, úsudku, schopnosti učení, počítání, řeči, 
orientace a myšlení. Zhoršení poznávacích funkcí bývá provázeno zhoršením sebekontroly, 
emoční labilitou, poruchami sociálního chování. Zhoršuje se uchovávání a vybavování nových 
informací. Nemocný stále obtížněji vnímá víc věcí najednou, nezvládá např. komunikaci 
s více osobami a má potíže s přesunem pozornosti z jednoho tématu na druhé.33 

Demence
Demence při Alzheimerově chorobě 
Alzheimerova choroba je primární degenerativní onemocnění mozku zatím ne zcela známé 
příčiny. Jeho vznik je nejspíše podmíněn multifaktoriálně. Svou roli hraje jistě i genetický vliv. 

33  Hoschl (1996).
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Začíná obvykle plíživě a pomalu, nepřetržitě se však rozvíjí během několika let. Toto období 
může být krátké (2 – 3 roky), ale někdy i mnohem delší (zvláště s rozvíjející se farmakoterapií). 
Řada rodin, pokud se rozhodne pečovat o svého člena v domácím prostředí, tak bývá 
vystavena dlouhodobé a velmi výrazné zátěži. Onemocnění začíná většinou ve starším věku, 
objeví se však i vznik kolem 50. roku života. Onemocnění začínající před věkem 65 let mají 
relativně rychle se zhoršující průběh. Na začátku se objeví zapomnětlivost, pak se připojí 
poruchy prostorové orientace, bloudění, poruchy logického uvažování. Dochází k degradaci 
osobnosti, postižení ztrácejí na chorobu náhled. To může být svým způsobem milosrdné, neboť 
si tolik neuvědomují svůj „propad“. Někdy se u postižených projevuje dokonce spokojená až 
euforická nálada. Objevují se přidružené poruchy chování nejrůznějšího charakteru, může se 
přechodně vyskytnout agresivita, depresivní ladění, poruchy spánku i psychotické příznaky. 
Intelektové schopnosti se snižují. Dochází k narušení abstraktního, symbolického myšlení, 
objevuje se neschopnost pojmenovávat či poznávat věci, mnohdy si pacienti vytvářejí zcela 
nová, nesmyslná slova (neologismy). V pozdních stádiích dochází ke ztrátě schopnosti 
sebeobsluhy, komunikace. Choroba vede k plné závislosti na okolí a končí smrtí.34

Cévní demence je způsobena „nedokrvením“, a tedy nedostatečnou výživou a okysličením 
mozku. A to buď na základě zúžení cév CNS  (do mozku nepřichází dostatek kyslíku a výživy), 
nebo na základě krvácení do mozku (praskne-li mozková céva). Příčinou bývá většinou 
mozková ateroskleróza. Na rozdíl od demence při Alzheimerově chorobě bývá klinický 
obraz této poruchy kolísavější, měnlivější. Často vídáme, že stav se horší večer a v noci 
(jinak poměrně soběstačná stařenka v noci zmateně vybíhá nedostatečně oblečená na ulici 
a bloudí po okolí zcela ztracená. Ráno pak je opět vcelku orientovaná). Na to je potřeba 
myslet, pokud se snažíme posoudit, zda postižený zvládne samostatný pobyt doma, či jakou 
potřebuje formu péče. Osobnost bývá déle zachována, což je lepší pro rodinné příslušníky, 
kteří své blízké tak rychle „neztrácejí“ jako u Alzheimerovy demence. Na druhou stranu sami 
pacienti si svou nemohoucnost, ztrátu svých schopností déle a více uvědomují, což může vést 
k přidruženým depresím, úzkostem. Poměrně běžným příznakem pak bývají různé poruchy 
neurologické (poruchy hybnosti, čití, afázie), související s tím, že u řady pacientů proběhly 
cévní mozkové příhody.

Z organických duševních poruch ještě zmínkou uvádíme delirium (do této kategorie řadíme 
jen ta deliria, která jsou  vyvolaná jinak než alkoholem nebo návykovými látkami). Jedná se 
o stav zmatenosti. Organický mozkový syndrom s kvalitativní poruchou vědomí a pozornosti, 
vnímání, myšlení, paměti, psychomotorického chování, emocí nebo cyklu spánek-bdění. 
Pacienti jsou dezorientovaní, často všemi kvalitami (místem, časem, situací, osobou). Mohou 
být přítomny halucinace, bludy. Neklid až agresivní chování (které však většinou souvisí 
právě s dezorientací a strachem z toho, co se to děje). Důležitým zásahem je proto snaha 
minimalizovat dezorientaci (nebo ji alespoň nezvyšovat). Nechat v noci v pokoji rozsvícené 
malé světlo, nestěhovat pacienta z pokoje na pokoj, z postele na postel, chovat se klidně, vše 
pomalu, opatrně vysvětlovat… Delirium se může vyskytnout v kterémkoli věku, ale nejčastěji 
se objeví po 60. roce. Delirantní stav je přechodný a jeho intenzita kolísá. Většina případů 
se uzdraví do 4 týdnů nebo dříve, avšak nejsou neobvyklá ani deliria s kolísavou intenzitou 
trvající až 6 měsíců. Mohou vzniknout např. u nádorových, horečnatých onemocnění, 
infekcí, jaterních chorob, při dehydrataci.. Delirantní stav může nasedat na demenci nebo 
do demence přejít.35

34  Raboch, Zvolský (2001).
35  Raboch, Zvolský (2001).

Mohou se objevit i poruchy osobnosti a chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo 
dysfunkcí mozku. Jde vlastně o změny osobnostních rysů a chování následkem mozkového 
poškození. Charakteristická je snížená schopnost vytrvat delší dobu u činnosti, emoční 
labilita, nepřiměřené vtipkování, bezdůvodná euforie, podrážděnost, agrese. Nemocný jedná 
impulzivně bez ohledu na sociální důsledky. Objevuje se podezíravost, nepřiměřené zaujetí 
pro nedůležité téma. Nápadná je i změna v řeči, např. rychlost, zabíhavost nebo rozvláčnost. 
Poruchy jsou i v sexuálním chování.36 

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem  
psychoaktivních látek
Patří sem poruchy vyvolané požíváním alkoholu, opioidů, kanabinoidů, sedativ nebo hypnotik, 
kokainu, stimulancií (včetně kofeinu), halucinogenů, tabáku, organických rozpouštědel. 

Tyto poruchy mají mnoho společného s depresivním prožíváním (s hledáním vlastní 
nezávislosti, sebe sama, svého místa ve světě). Často je u začátku zneužívání psychoaktivních 
látek obrana před úzkostí. Jádro problému bývá mnohdy právě v potřebě nezávislosti, ke které 
však jedinec ještě nedozrál. Chci být nezávislý … přitom jsem závislejší než ostatní. A je to 
můj způsob fungování ve světě. 

V diagnostice jsou užívány následující pojmy specifikující klinický obraz užívání všech těchto 
psychoaktivních látek:

Akutní intoxikace je přechodný stav po aplikaci alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky 
vedoucí k poruchám na úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity nebo chování nebo 
jiných psychofyziologických funkcí a reakcí. Projevy závisí na velikosti dávky, typu látky, 
na okolnostech a osobnosti jedince.37  Jedná se tedy o situaci, kdy jedinec je pod přímým 
vlivem nějaké psychoaktivní látky (například řidič, který nadýchá do alkotestu, řídil pod 
vlivem alkoholu. Jeho schopnost řídit motorové vozidlo byla tímto ovlivněna, hůře se na řízení 
soustředí, je narušena koordinace činností, odhad situace, odhad vlastních schopností, …
nakonec za volantem usne… Jiné psychoaktivní látky mohou mít projevy intoxikace jiné. 
Patří mezi ně útlum, excitace, agresivita, úzkost, vidiny…).
 
Škodlivé užívání je takový způsob užívání psychoaktivních látek, který poškozuje zdraví. 
Poškození může být somatické (např. u případů hepatitidy při nitrožilní aplikaci látek), 
nebo duševní (např. epizody depresivní poruchy objevující se sekundárně při těžkém pití). 
Škodlivé užívání je často kritizováno okolím a vyvolává různé nepříznivé sociální důsledky. 
Velmi zjednodušeně tuto diagnózu od následující (od syndromu závislosti) odlišuje to, zda 
jsou v případě přerušení zneužívání dané látky přítomny abstinenční příznaky. Pokud ano, 
jedná se již o závislost.

Syndrom závislosti je psychologická nebo fyzická potřeba užívání látky, která má u daného 
jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Pocit puzení 
danou látku požívat je velmi silný, ztrácí se schopnost kontrolovat požívání látky (nedokáže 
si říct „dám si jedno a jdu domů“). V případě, že se pokusí abstinovat, dostaví se odvykací 
příznaky (somatické nebo psychické). Závislost sama se může projevovat jako psychická 

36  Hoschl (1996).
37  Hoschl (1996).
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nebo somatická. Různé látky vyvolávají různou formu závislosti. Některé ji nevyvolávají 
vůbec,  riziková je u nich spíše vlastní intoxikace (např. halucinogeny, LSD).
U syndromu závislosti se dále rozvíjí tolerance - vyžadování vyšších dávek látky, aby se dosáhlo 
účinků původně vyvolaných nižšími dávkami (jasné příklady lze nalézt u jedinců závislých 
na alkoholu a opiátech, kteří mohou brát denně takové množství látky, které by zneschopnilo 
nebo i usmrtilo uživatele bez tolerance). Pacienti většinou postupně zanedbávají jakékoli své 
dřívější zájmy a v požívání pokračují i poté, co se začínají objevovat nejrůznější somatická 
poškození.

Odvykací stav je skupina různě závažných a různě kombinovaných příznaků, ke kterým 
dochází při úplném nebo relativním vysazení látky nebo po užívání vysokých dávek této 
látky. Průběh odvykacího stavu závisí na tom, co a kolik pacient zneužívá. Jiný odvykací stav 
je po alkoholu (třes, pocení, bušení srdce, nespavost, delirium), jiný po opiátech (silné bolesti 
břicha, napětí, křeče…). Odvykací stav může být komplikován křečovými záchvaty.38 Těžší 
formy odvykacích stavů je nutné zvládat v průběhu hospitalizace, pod lékařským dohledem, 
neboť mohou být i život ohrožující (např. alkoholové, opiátové…).
Odvykací stav s deliriem je krátký, avšak někdy život ohrožující stav zmatenosti 
s přidruženými somatickými poruchami. Je obvykle důsledkem úplného nebo částečného 
vysazení alkoholu u silně závislých jedinců s dlouhodobým pitím v anamnéze. Klasická 
triáda příznaků zahrnuje zastřené vědomí a zmatenost, smyslově živé halucinace a iluze, 
postihující kterýkoli ze smyslů, a výrazný třes. Obvykle jsou též přítomny bludy, obrácený 
spánkový cyklus a agitovanost (projev úzkosti v pohybové oblasti formou zvýšené činnosti 
a vzrušením.39 (Stává se také, že se setkáme s neplánovanou abstinencí - například pokud je 
nutná hospitalizace ze somatických důvodů. Na nemocničním oddělení náhle není možné 
dostat svou pravidelnou dávku alkoholu a u pacienta se rozvíjí různě závažný odvykací stav. 
Nezřídka jsou to náhlé delirantní projevy se zmateností a agresivitou, pro které je pacient 
rychle transportován na psychiatrii).

Psychotická porucha je v tomto okruhu taková porucha, která vzniká během nebo 
bezprostředně po požití látky. Je charakterizována smyslově živými, typicky sluchovými 
halucinacemi (často halucinacemi více smyslů), záměnou osob, bludy nebo vztahovačností 
(často paranoidního, zvláště perzekučního obsahu). Vyskytují se psychomotorické poruchy,  
především vzrušení nebo stupor (stav, kdy nemocný nereaguje na okolí, vymizí jeho pohybové 
aktivity při zachování vědomí). Diferenciálně diagnosticky je někdy obtížné tyto projevy 
odlišit od onemocnění schizofrenního okruhu, neboť svými projevy se jim mohou velmi 
podobat. Tyto „toxické psychózy“ však velmi dobře a rychle reagují na léčbu antipsychotiky, 
a pokud  pacient následně abstinuje, již se neobjevují. Jsou však, podobně jako objevení se 
delirantního stavu, mnohdy  ukazatelem toho, že mozek je již požíváním psychoaktivní látky 
výrazně postižen.

Schizofrenie, schizofrenní poruchy, poruchy s bludy
Schizofrenie
Schizofrenní poruchy jsou obecně charakterizovány význačnými poruchami myšlení 
a vnímání a afektivitou, která je nepřiměřená nebo oploštělá. Myšlení může být rozjíždivé až 
inkoherentní (nedává smysl). U pacientů se schizofrenním onemocněním bývá narušený filtr 
třídění informací. Jako by řada podnětů měla stejnou důležitost, je obtížné soustředit se jen 

38 Pavlovský.
39 Hoschl (1996).

na to podstatné. Komunikace je pak pro takového pacienta velmi vyčerpávající. Nepochopení 
situace může vést k přesvědčení, že události každodenního života mají pro jedince zvláštní, 
obvykle zlověstný význam. U typické schizofrenní poruchy myšlení jsou kladeny do popředí 
okrajové a nepodstatné rysy celku, které jsou u normálně zaměřené lidské aktivity potlačeny, 
a jsou užívány místo těch, které jsou relevantní a situaci přiměřené. Tím se myšlení stává 
nepřesné, nespojité a neproniknutelné a jeho slovní vyjádření někdy nepochopitelné. Časté 
jsou zárazy v toku myšlenek a pacientovi se může zdát, že mu nějaká vnější síla odnímá 
myšlenky. Mohou být přítomny bludy nejrůznějšího obsahu (perzekuční, vztahovačné, 
erotomanické, religiózní, extrapotenční, hypochondrické…). Nemocný se často domnívá, že 
jeho nejintimnější myšlenky, pocity a činy jsou známy nebo sdíleny jinými lidmi. Mohou 
se rozvinout bludné interpretace, že přírodní nebo nadpřirozené síly ovlivňují pacientovo 
myšlení a jednání, a to často bizarní formou. Mohou být často pokládány za osu všeho, co se 
děje. Vnímání je narušeno přítomností halucinací, nejčastěji sluchových (hlasy), zrakových, 
méně často se vykytují tělesné, chuťové či čichové. Jasné vědomí a intelektové schopnosti 
jsou obvykle zachovány. Osobnost je postižena ve svých nejpodstatnějších funkcích, které 
dávají normálnímu jedinci pocit individuality, jednotnosti a jedinečnosti. Volní poruchy se 
mohou jevit jako lenivost, negativismus nebo stupor. Může být přítomna i katatonie (rozštěp 
psychiky a motoriky). Nálada je typicky oploštělá, vrtošivá nebo nepřiměřená. 

Schizofrenní onemocnění začíná většinou v časné dospělosti. Typicky po 20. roce života. 
V období, kdy se má mladý člověk běžně osamostatňovat, odpoutávat od rodičů. Zde často jak 
ze strany rodičů, tak ze strany dítěte vznikají ambivalentní, vzájemně protichůdné tendence.  
Na jednu stranu se chci, jako mladý člověk osamostatnit, na druhou stranu z toho mám velké 
obavy. Jako rodič vím, že děti mají odejít, ale v hloubi duše si přeji, aby zůstaly. Vzniká tak 
více či méně napjatá situace, mnohdy nevyřčená, ve které je obtížné udělat ten rozhodný 
krok. Toto samozřejmě známe v určité míře všichni z fáze svého dospívání. U schizofrenních 
rodin však bývají mnohdy skryté pevné vazby výraznější nebo je mladý člověk osobnostně 
nezralý, více zranitelný (viz model psychosociální vulnerability).40 Po 35. roce se již riziko, 
že onemocníme schizofrenií snižuje. Pokud jsme zvládli základní separaci od rodiny, budou 
naše případná duševní selhání vypadat spíše jinak. 
Začátek může být akutní s vážně narušeným chováním, nebo plíživý s postupným rozvojem 
podivných myšlenek a chování, kdy někdy až zpětně dohledáváme, kdy u konkrétního 
pacienta vlastně klinické projevy již překročily rámec běžné normy . 
Schizofrenie není nutně definitivní úděl. To je potřeba mít na paměti. Traduje se, že přibližně 
1/3 nemocných se po první atace nemoci uzdraví a nové  ataky se již neobjevují. Další 1/3 
mívá průběh kolísavý. Čas od času (opět s velkými diferencemi u jednotlivých klientů) 
se objeví akutní symptomatika nemoci, která po zaléčení zcela nebo téměř zcela ustoupí. 
Poslední třetina pacientů má průběh spíše postupně, nenápadně se zhoršující.

Klinický obraz není tedy zcela jednotný. Rozlišujeme čtyři základní formy této nemoci. 
Paranoidní schizofrenie (s tou se setkáte asi nejčastěji), která bývá charakteristická bouřlivými 
atakami nemoci s halucinacemi a bludnými přesvědčeními, které však vcelku dobře reagují 
na léčbu. Pokud je pacient spolupracující a motivovaný k léčbě, lze jej držet v poměrně dobré 
remisi. Simplexní schizofrenie je spíše postupné uzavírání se do vlastního vnitřního světa. Tito 
nemocní bývají již od dětství introvertní, samotářští, uzavření. Dominují zde spíše negativní 
příznaky nemoci (snížená motivace, vůle, aktivita…). Negativní příznaky lze léčbou hůře 
ovlivnit než příznaky pozitivní (bludy, halucinace). Zde mají své nezastupitelné místo  metody 

40  Dorner, Plog (1999).
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psychiatrické rehabilitace. Zvláštní formou je tzv. hebefrenní schizofrenie, která není příliš 
častá, její projevy si můžeme představit jako extrémně vystupňované „pubertální, klackovité“ 
chování. Tyto pacienty lze obtížně motivovat ke spolupráci na léčbě. Prognosticky je tato 
forma méně příznivá (i v souvislosti s tím, že začíná většinou dříve než ostatní formy, Často 
již kolem 15. roku života). Naštěstí nejvzácnější je katatonní forma schizofrenie, kdy pacient 
upadá do stuporu, ve kterém nereaguje na okolí (neznamená to ovšem, že okolí nevnímá). 
Někdy může stupor přejít do náhlého masivního neklidu. Objevují se vysoké horečky, svalová 
ztuhlost, metabolický rozvrat. 

Jakýmsi přechodem mezi schizofrenií a afektivními poruchami je schizoafektivní porucha. 
Najdeme zde příznaky typické pro schizofrenní onemocnění a výrazné jsou přitom i změny 
nálady ve smyslu mánie či deprese. 
 

Porucha s bludy je onemocnění, které se objevuje na rozdíl od dříve popsaných psychotických 
poruch v pozdějším věku, většinou kolem 50. roku života. Sám název  popisuje hlavní projevy 
nemoci. Dominuje bludná symptomatika, která je většinou komplexní, systematizovaná. 
Nemocní jsou často přesvědčeni o tom, že je někdo pronásleduje, že jim škodí, bludy se 
často týkají nějakého poměrně uzavřeného okruhu problémů, mají svým způsobem logickou 
souvislost. V ostatních oblastech bývají nemocní bez psychopatologických projevů a v řadě 
situací se chovají přiměřeně, bez nápadností. Často se jedná o jedince, kteří byli celoživotně 
vztahovační, nedůvěřiví, tyto projevy postupně narůstaly, až nabyly psychotické hloubky. 
Halucinace se objevují jen zřídka. Klinický obraz je většinou poměrně stabilní, nekolísá, 
příznaky poruchy jsou přítomné dlouhodobě. Tato porucha je léčebně velmi obtížně 
ovlivnitelná. Bludy bývají velmi úporné a rezistentní. Sociální práce s tímto typem klientů 
není jednoduchá. Jednak jsou bez náhledu na „nepravdivost“ svých přesvědčení a jednak 
často nepůsobí jednoznačně jako duševně nemocní. Bývá pak obtížné rozhodovat, zda 
skutečně a jakým způsobem případně zasáhnout, intervenovat.

Afektivní poruchy (poruchy nálady)
Patří sem okruh deprese a mánie. Tam, kde se střídají fáze manické a depresivní v různém 
poměru u jednoho pacienta, hovoříme o bipolární poruše.
Mánie je ohraničeným obdobím v životě nemocného, kdy převládá nadnesená, euforická, 
expanzivní nálada, nadměrná činorodost, myšlenkový trysk, zvýšené sebevědomí 
a sebehodnocení, snížená potřeba spánku, proměnlivá chuť k jídlu, roztržitá pozornost. 
Často, kvůli neschopnosti odhadnout své schopnosti, nemocný jedná bez vědomí možných 
následků, a dostává se tak do nepříznivých sociálních situací. Nadnesená nálada bývá 
nezvykle dobrá, nepřirozeně vstřícná. Jestliže se nemocnému odporuje, může se nálada měnit 
na zlostnou a hněvivou. Porucha nálady může vést k bizarnímu oblékání, líčení. Chování je 
dotěrné a naléhavé. Nemocní navazují nekontrolovaně kontakty s cizími lidmi, telefonují 
známým v noci, rozdávají nahodile své věci i peníze, šíří různé víry a myšlenky, mívají 
zvýšenou sexuální apetenci spojenou se sníženými nároky na úroveň objektu, objevuje se 
nadměrné užívání alkoholu. Manická řeč je hlasitá, rychlá, plná vtipů, hraní se slovy, téměř 
se nedá přerušit. Jestliže je nálada podrážděná, objevují se stížnosti, nepřátelství (hostilita) 
a hněvivé výlevy. Sebejistota a sebevědomí mohou vzrůstat až do bludného charakteru. Pak 
jde nejčastěji o bludy megalomanské, kdy nemocný přeceňuje svůj význam. Cítí se patřičně 
v oblastech, kterým nerozumí – píše knihy, skládá hudbu.41 
Depresivní porucha se vyznačuje bolestně smutnou náladou, ztrátou zájmu a potěšení ze všech 

41  Hoschl (1996).

obvyklých činností a zábav. K příznakům depresivního syndromu dále patří: porucha chutí 
k jídlu, změna tělesné hmotnosti, poruchy spánku, psychomotorický neklid či útlum, ztráta 
energie, pocity bezcennosti či viny, obtížné soustředění a přemýšlení, myšlenky na smrt nebo 
sebevraždu, případně sebevražedný pokus. Nemocný cítí beznaděj, bezradnost, sklíčenost, 
říká o sobě, že se „sesypal“. Deprese je někdy provázena svíráním na hrudi, bolestmi svalů, 
kloubů, pocity těžkých končetin ap. Ztráta zájmů provází i vztahovou oblast - zanedbávání 
přátel, rodiny, stažení se před blízkým okolím. Psychomotorický neklid se projevuje jako 
neschopnost vydržet na jednom místě, přecházení, podupávání, poklepávání, hraní s rukama, 
vlasy, prstýnkem ap. Při útlumu je naopak zpomalená řeč, monotónnost omezená a nastupuje 
i zpomalená gestikulace, omezení verbálního projevu. Ztráta energie je prožívána jako únava 
a fyzická nevýkonnost. I nejmenší úkony se zdají nezvládnutelné. Objevují se autoakuzace, 
což jsou pocity méněcennosti, špatnosti, viny, a ty mohou nabýt až bludného charakteru. Pak 
má sebeobviňování extrémní, nevyvratitelný charakter, např. představa, že jedinec způsobil 
smrt blízkých,  způsobí svým chováním přírodní katastrofu ap.
 
Myšlenky na smrt mohou být různého charakteru. Od obav ze smrti, přes pocit, že je lépe 
nežít, až po jasné plány na sebevraždu (suicidiální tendence) či sebevražedný pokus (tentamen 
suicidii, TS). 42 Depresivní poruchy jsou typické opět spíše pro dospělý věk. Dospěli jsme, 
zvolili jsme si partnera, povolání, město, ve kterém budeme žít. Škála možností, která byla 
dříve takřka neomezená (nebo se tak mohla jevit), má náhle své hranice, ve kterých se 
musíme naučit žít. Vůbec není jednoduché přijmout tato omezení. Zvláště pokud nejsme 
připraveni zvládat vlastní samotu, zvládat běžné denní smutky a starosti, pokud idealisticky 
trváme na tom, že máme být stále šťastní. Zde je riziko pro rozvoj depresivních příznaků 
výraznější. A opět je to vulnerabilita osobnosti, která  ovlivňuje to, zda onemocníme depresí 
a kolik zátěže k tomu potřebujeme. 43

Bipolární afektivní porucha je charakterizovaná střídáním manických, depresivních epizod, 
při nichž jsou hluboce narušeny nálada a úroveň činnosti. Tato porucha spočívá někdy ve fázi 
zvýšené energie a aktivitě (mánie), jindy zase ve skleslé náladě, energii a aktivitě (deprese). 
Mezi fázemi bývá období remise – období klidu, bez projevů nemoci.
Manické fáze začínají obvykle náhle a trvají 2 týdny až 4 – 5 měsíců. Deprese mají tendenci 
k delšímu trvání (průměrná délka kolem 6 měsíců), i když zřídka déle než rok (s výjimkou 
starších osob). Oba druhy epizod často přicházejí po stresové životní události nebo jiném 
duševním traumatu. První fáze se může vyskytnout v kterémkoli věku. Frekvence fází a model 
remisí a relapsu (opětovné propuknutí) je velmi variabilní, i když remise mají s postupem 
času tendenci ke kratšímu trvání a deprese se stávají častější a trvají po dosažení středního 
věku déle.44

Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem  
a somatoformní poruchy
Neuróza je onemocnění, které vzniká působením psychosociálních vlivů. Je to porucha 
adaptace vůči prostředí i vůči sobě samému. Neurotické příznaky prožívá občas „naznačeně“ 
i zdravý člověk: obavy, strach, nejasný neklid, úzkost, slabost, smutek. Kontakt s realitou 
zůstává vždy zachován, nejsou přítomny psychotické fenomény (bludy, halucinace, deliria). 
Neurózy dělíme na akutní a strukturální. Akutní jsou vyvolány psychickým traumatem 
42  Hoschl (1996).
43  Dorner, Plog (1999).
44  Raboch, Zvolský (2001).
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(bolestným zraněním v duševní oblasti). Sekundární (někdy též charakterové) jsou důsledkem 
dlouhodobých komplexních poruch v mezilidských vztazích. Neurotické projevy se pak 
stávají součástí emoční výbavy pacienta.45 

Fobické úzkostné poruchy jsou skupinou poruch, u nichž je úzkost vyvolána pouze určitými, 
dobře definovanými situacemi nebo objekty vně pacienta, které běžně nejsou nebezpečné. 
Pacient se proto těmto situacím a objektům vyhýbá, nebo je snáší s pocitem hrůzy. Fobická 
úzkost se nedá subjektivně, fyziologicky ani v chování rozlišit od jiných typů úzkosti a může 
se co do závažnosti pohybovat od mírného pocitu nepohody až k děsu. Úzkost se nezmírní, 
i když si osoba uvědomuje, že ostatní nepokládají danou situaci za nebezpečnou nebo 
hrozivou. Pouhé pomyšlení subjektu, že se dostane do fobické situace, vyvolá obvykle úzkost. 
Fobická úzkost se často vyskytuje společně s depresí. Většina fobických poruch, s výjimkou 
sociálních fobií, je častější u žen. 

Termín agorafobie se zde užívá v širším smyslu, než jak byl původně zaveden a jak se stále 
ještě užívá v některých zemích. Patří sem nejen strach z otevřených prostranství, ale také 
z průvodních okolností, např. přítomnosti davu a nesnadnosti okamžitého úniku na bezpečné 
místo (obvykle domů). Termín se proto vztahuje ke skupině navzájem souvisejících a často 
se překrývajících fobií, zahrnujících strach z opuštění domova, vcházení do obchodů, 
připojování se k davu, vstupování na veřejná místa nebo cestování sám (bez průvodce) 
ve vlaku, autobuse, letadle. Patří sem i klaustrofobie. I když závažnost úzkosti a rozsah 
vyhýbavého chování jsou různé, tato porucha ze všech fobických poruch nejvíce omezuje 
svého nositele a někteří postižení nejsou schopni ani vyjít z domova. Mnoho pacientů má 
hrůzu z toho, že by mohli na veřejnosti omdlít a zůstat bez pomoci. Jedním z klíčových rysů 
mnohých agorafobických situací je nemožnost okamžitého úniku. Porucha se vyskytuje 
převážně u žen a začíná obvykle v raném dospělém věku.46 

Sociální fobie často začínají v adolescenci a soustřeďují se kolem strachu ze zvědavých 
pohledů jiných lidí v poměrně malých skupinách (na rozdíl od davu), což vede k vyhýbání se 
pobytu ve společnosti. Na rozdíl od většiny jiných fobií se sociální fobie vyskytují stejně často 
u žen jako u mužů. Mohou být konkrétní (tj. omezují se na jídlo, mluvení na veřejnosti nebo 
setkávání se s lidmi opačného pohlaví), nebo difuzní (tj. zahrnující téměř všechny sociální 
situace mimo rodinný kruh). Sociální fobie jsou obvykle spojeny s nízkým sebehodnocením 
a strachem z kritiky. Mohou se projevovat stížnostmi na červenání, na obtíže při pohledu 
z očí do očí, na třes rukou, na nauzeu (nevolnost) nebo naléhavou potřebu močit, přičemž 
pacient je někdy přesvědčen, že jeden z těchto druhotných projevů jeho úzkosti je primárním 
problémem. Nápadné je vyhýbání se sociálním situacím, které v extrémních případech může 
vést k téměř úplné sociální izolaci.47

Do neurotického okruhu řadíme i obsedantně-kompluzivní proruchu. Podstatným rysem 
jsou opakovaně se vyskytující obsedantní myšlenky nebo nutkavé akty. (Pro zjednodušení 
budeme dále užívat „obsedantní“ namísto „obsedantně-kompulzivní“) Obsedantní myšlenky 
jsou nápady, představy nebo impulzy, které se znovu a znovu ve stereotypní formě vtírají 
do mysli subjektu. Téměř vždy vyvolávají tíseň, protože jsou násilného nebo obscénního rázu, 
nebo prostě proto, že jsou vnímány jako nesmyslné, a subjekt se obvykle bezúspěšně snaží je 

45  Hoschl (1996).
46  Hoschl (1996).
47  Hoschl (1996).

potlačit. Uznává je však jako své vlastní, i když jsou mimovolné a často odpuzující. Nutkavé 
akty nebo rituály jsou stereotypní úkony, které se znovu a znovu opakují. Nejsou spojeny 
s příjemnými pocity ani nevedou k realizaci užitečných cílů. Pacient na ně často pohlíží jako 
na prevenci nějaké objektivně nepravděpodobné události, která často představuje škodu 
pro něho samého, nebo škodu, kterou by mohl sám způsobit. Obvykle, i když ne vždy, si 
uvědomuje, že jeho chování je nesmyslné a neužitečné, a opakovaně se pokouší mu odolat. 
U velmi dlouho trvajících případů může být odpor minimální.48 

Kategorie reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení se liší od jiných tím, že obsahuje 
poruchy, které lze identifikovat na základě mimořádně stresujícího životního zážitku, který 
vyvolal akutní stresovou reakci, nebo významné životní změny vedoucí k trvale nepříjemným 
okolnostem a mající za následek poruchu přizpůsobení. Akutní reakce na stres je stav, kdy 
stresorem je traumatizující zážitek, většinou spojený s vážným ohrožením bezpečnosti, 
tělesné integrity jedince nebo blízkých osob (živelná pohroma, úraz, přepadení, znásilnění). 
Posttraumaticá stresová porucha je opožděnou reakcí na událost hrozivého nebo katostrofického 
rázu. Poruchy přizpůsobení vznikají v období adaptace na závažnou životní změnu (emigrace, 
rozvod). Zátěžová událost nebo trvající nepříznivé okolnosti jsou primárním a převažujícím 
kauzálním faktorem a k poruše by nedošlo bez jeho působení. Poruchy v této sekci můžeme 
tedy pokládat za maladaptivní reakce na těžký nebo trvalý stres, protože narušují mechanismy 
úspěšného vyrovnávání se s ním, a tím vedou ke zhoršenému sociálnímu fungování. Může 
dojít až k sebepoškozování, nejčastěji intoxikací předepsanými léky. 

Hlavním rysem somatoformní poruchy je opakované uvádění tělesných symptomů se 
stálými žádostmi o lékařské vyšetření navzdory opakovaným negativním nálezům a ujišťování 
lékaře, že příznaky nemají žádný tělesný podklad. Jestliže existují nějaké tělesné poruchy, pak 
nevysvětlují povahu a rozsah symptomů nebo tíseň a starost pacienta. I když začátek a trvání 
symptomů mají úzkou souvislost s nepříjemnými životními událostmi, obtížemi nebo 
konflikty, pokusy diskutovat o možnosti psychologických příčin pacient obvykle odmítá. 
Míra porozumění, ať už fyzickým, nebo psychologickým příčinám, je často pro pacienta 
i lékaře frustrující a přináší jim zklamání.U těchto poruch bývá často určitý stupeň snahy 
získat pozornost, zvláště u pacientů, kteří jsou rozmrzelí, že se jim nedaří přesvědčit lékaře 
o tom, že jejich onemocnění je v podstatě fyzického rázu a potřebují další vyšetřování nebo 
zkoumání.49

Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami 
a somatickými faktory
V této kategorii se budeme podrobněji zabývat poruchami příjmu potravy a sexuálními 
poruchami. 

K poruchám příjmu potravy řadíme především mentální anorexii a mentální bulimii. 

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná úmyslným snižováním váhy, které si pacient 
způsobuje a udržuje sám. Vyhýbá se jídlům, „po kterých se tloustne“, může si vyprovokovat 
zvracení, vyvolávat defekaci, nadměrně cvičit, nejíst. Přetrvává strach z tloušťky a zkreslená 
představa o vlastním těle je vtíravá a ovládavá myšlenka. Pacient si sám sobě ukládá 

48  Hoschl (1996).
49  Pavlovský.
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za povinnost mít nízkou váhu. Porucha se nejčastěji vyskytuje u dospívajících dívek 
a mladých žen, vzácněji mohou být postiženi i dospívající chlapci a mladí muži, jakož i děti 
před pubertou a starší ženy až do menopauzy.

I když základní příčiny mentální anorexie nám dosud unikají, je stále zřejmější, že k vyvolání 
přispívá vzájemné působení sociokulturních a biologických faktorů, jakož i méně specifické 
psychologické mechanismy a zranitelná osobnost. Nemoc je provázena podvýživou různé 
tíže s následnými sekundárními endokrinními a metabolickými změnami a poruchou 
tělesných funkcí. 

Mentální bulimie je syndrom charakterizovaný opakujícími se záchvaty přejídání 
a přehnanou kontrolou tělesné váhy, kdy pacient používá krajní opatření, aby zmírnil „tloušťku 
vyvolávající“ účinky požité potravy. Výskyt podle věku a pohlaví je podobný jako u mentální 
anorexie, ale věk při začátku onemocnění bývá nepatrně vyšší. Poruchu je možno pokládat 
za následek trvající mentální anorexie (i když může dojít i k opačnému pořadí). Může se zdát, 
že původně anorektická pacientka se lepší následkem zvýšené váhy a eventuálně i návratem 
menstruace, avšak zhoubný vzorec přejídání s následným zvracením se pak ustálí. 

Sexuální poruchy zahrnují tři poměrně odlišné skupiny problémů:

1. Sexuální dysfunkce
2. Poruchy pohlavní identity
3. Poruchy sexuální preference (parafine, sexuální deviace)

Sexuální dysfunkce je charakterizována neobvyklou, nedostatečnou nebo chybějící 
reakcí organismu na sexuální stimulaci. Na počátku je nutné rozlišit, zda jde o poruchu 
vyvolanou organickými příčinami či psychickými problémy. Díky moderním diagnostickým 
metodám stoupá počet diagnostikovaných dysfunkcí s organickou příčinou (poruchy cévní, 
neurologické, urologické apod.). Přesto je mnoho obtíží způsobeno špatnou komunikací 
mezi sexuálními partnery, traumatickým zážitkem, stresem a nadměrnou psychickou zátěží. 
Příkladem sexuálních dysfunkcí u žen je porucha sexuální touhy, porucha sexuálního 
vzrušení, dysfunkční orgasmus, bolestivé sexuální poruchy (vaginismus). U mužů lze 
diagnostikovat poruchy erekce, poruchy ejakulace, poruchy sexuální apetence. 

Poruchy pohlavní identity: transsexualismus (přání žít a být akceptován jako člen opačného 
pohlaví), transvestitismus (nošení šatů opačného pohlaví pro potěšení z dočasné příslušnosti 
k opačnému pohlaví, ale bez přání trvalejší změny pohlaví). Porucha pohlavní identity 
v dětství se projevuje oblékáním do prádla opačného pohlaví, je patrná touha být někým 
jiným. V dospělosti spíše dívky podlehnou sociálnímu tlaku a přestanou se maskulinně 
prosazovat. Více než polovina chlapců dospěje k homosexualitě či transsexualismu.50

Poruchy sexuální preference vedou jedince k volbě odlišného objektu sexuálního zájmu 
či k realizaci neobvyklých sexuálních praktik. Bohužel veřejnosti je známá spíše oblast 
sexuálních deliktů (pedofilie, sexuální agresivita), což vrhá mylný pohled na nemocné 
sexuální parafilií jako na zločince. Je přitom pravděpodobné, že mnoho jedinců s odlišnou 
sexuální preferencí se vyrovnává se svou abnormalitou, realizuje ji pouze ve fantaziích 
a nedopouští se sexuálních deliktů.
Ve společnosti přetrvává názor, že sexuální devianti (lidé s odlišnou sexuální preferencí) 
50  Höschl, Libiger, Švestka (2004).

jsou pachateli většiny sexuálních deliktů. Ve skutečnosti jich páchají přibližně 5 %51. Zbylých     
95 % sexuálně motivovaných činů mají na svědomí lidé trpící poruchami osobnosti či pod 
vlivem návykových látek. U nich se nejedná o realizaci sexuální deviace, ale o nezdrženlivé, 
nekontrolované chování, často spíše agresivní než sexuální.
Odlišná sexuální preference v objektu je charakteristická neadekvátním zaměřením 
na sexuální touhy (pedofilie, efebofobie, incest, zoofilie). Poruchy dosahování sexuálního 
vzrušení souvisí s neobvyklou preferencí v aktivitě (voyerismus, exhibicionismus, sadismus, 
masochismus).52

Sexuální deviace nelze odstranit žádnou dosud známou formou léčby. Terapie spočívá 
v náhledu na poruchu, posílení sebeovládání a v prevenci nebezpečného chování. Podpůrně 
lze využít účinky některých farmak na útlum sexuálního pudu. 

Poruchy osobnosti
Poruchy osobnosti patří ke stále častěji diagnostikovaným poruchám v psychiatrii. Přestože 
typologie osobnosti je známa od starověku, je diagnostika a především léčba poruch osobnosti 
stále nepříliš jasná. Uvádí se, že až polovina psychiatrických pacientů trpí poruchou osobnosti, 
často v součinnosti s další duševní poruchou. Tito pacienti mají závažné problémy začlenit 
se do společnosti, pracovat, vytvářet a udržet vztahy, pečovat o potomky. Sociální pracovníci 
se v praxi setkávají jednak s těmito pacienty, ale také pomáhají stabilizovat situaci jejich 
rodin. Přestože biologická část osobnosti tvoří asi 50 % (temperament), nejde o veličinu zcela 
neměnnou. V průběhu života může dojít ke změnám, což dává určitou naději na terapeutické 
ovlivnění.

Poruchy osobnosti byly v klasické psychiatrii označovány jako psychopatie. Jde o přetrvávající 
vzorec chování, který se značně odchyluje od očekávání společnosti i jednotlivců v okolí 
člověka s touto poruchou. Je přítomna nízká adaptabilita, malá přizpůsobivost a odolnost. 
Osoby s poruchami osobnosti mají nízkou schopnost empatie a mívají problémy 
v interpersonálních vztazích. Lidé s poruchou osobnosti nedokáží vytěžit z odměny, poučit 
se z trestu, řídit se dlouhodobým životním plánem. Nejsou schopni hlubších emočních 
prožitků a chybí jim pevné mezilidské vazby. Častá je presumpce viny (za všechno může 
okolí) a potíže s autoritami. Je-li důraz na obtíže v sociální adaptaci, setkáme se s termínem 
sociopatie.53

Péče o tyto klienty je extrémně náročná na sounáležitost týmu, stabilitu a profesionalitu 
všech jeho členů. Věnujte pozornost některým  principům přístupu k poruchám osobnosti 
(Millon a Davis, 1996):

1. Poruchy osobnosti nejsou nemocemi.
2. Poruchy osobnosti jsou vnitřně odlišné.
3. Poruchy osobnosti jsou dynamické, mění se.
4. Osobnost je složena z mnoha jednotek.
5. Neexistuje ostrá hranice mezi patologií a normalitou.
6. Poruchy osobnosti vyžadují strategicky plánované a kombinované způsoby intervence.

51  Brichcín (2001).
52  Weiss (2002).
53  Hoschl (1996).
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Pro lepší orientaci uvádíme definici ,,trsů“ poruch osobnosti podle DSM-IV54

Trs A 
– podivíni, excentrici

Trs B 
– afektovaní, emotivní, 
dramatizující

Trs C 
– úzkostní, uhýbaví, 
ustrašení

•  Paranoidní porucha 
osobnosti

•  Schizoidní porucha 
osobnosti

•  Schizotypální porucha 
osobnosti

•  Disociální porucha 
osobnosti

•  Emočně nestabilní 
porucha osobnosti - 
hraniční typ, impulzivní 
typ

•  Histriónská porucha 
osobnosti

•  Anankastická porucha 
osobnosti

•  Anxiózní (vyhýbavá) 
porucha osobnosti

•  Závislá porucha 
osobnosti

Charakteristické rysy častých poruch osobnosti
Paranoidní porucha osobnosti je charakterizována dlouhodobou podezíravostí, 
vztahovačností a nedůvěrou k druhým lidem. Jedinci obtížně přebírají odpovědnost za své 
chování, nezdary považují za komplot jiných za účelem jim uškodit. Bývají popudliví, 
nepřátelští a vzteklí. Přitahuje je moc. Mezi těmito lidmi najdeme fanatiky, žárlivce, 
kverulanty. Léčbu nevyhledávají, pouze pokud je donutí partner či zaměstnavatel, odvolávají 
se na svou ,,normálnost“.

Schizoidní porucha osobnosti se vyznačuje stažením se ze sociálních kontaktů, samotářstvím, 
plachostí. Jedinci obtížně navazují kontakt, jsou citliví a zranitelní. Mohou s úspěchem 
pracovat v zaměstnání s minimálním kontaktem s lidmi. Toto chování někdy pozorujeme 
při rozvoji schizofrenie. 

Schizotypální porucha osobnosti je nápadná i pro laika. Objevuje se zvláštní magické 
myšlení, postižený jedinec se domnívá, že má výjimečné, až nadpřirozené schopnosti. Při 
zátěži může dojít k dekompenzaci s psychotickými příznaky trvajícími jen krátce.

Disociální porucha osobnosti. Osoby s touto poruchou neakceptují práva a zájmy druhých 
lidí, preferují uspokojování svých potřeb bez ohledu na druhé. Chovají se aneticky, bez 
empatie. Chování je obtížně ovlivnitelné ať odměnou, či trestem. První obtíže se objevují 
už v dětství, vrcholí kolem 18. roku. Uvádí se, že tito klienti tvoří až 75 % odsouzených. Je 
patrný častější výskyt závislostí. Terapie poruchy je velice obtížná, chybí motivace ke změně. 
S těmito klienty se setkáváme v rámci ochranných léčeb.

Emočně nestabilní porucha osobnosti - hraniční typ.
Pro hraniční osobnost jsou specifické nejasné nebo narušené představy o sobě samém, 
o cílech, o vnitřních preferencích, včetně sexuálních. Obvyklé jsou chronické pocity prázdnoty 
a intenzivní, ale krátkodobé citové vztahy vedoucí nejednou k emočním krizím, často 
doprovázené sebepoškozujícím chováním a sebevražednými pokusy. Průběh kolísá, mohou 
se objevit závažné symptomy podobné psychotickým symptomům - akutní psychotické 
poruchy, které ale neústí ve schizofrenii. Rovněž je časté selhávání v sociálních vztazích. Tito 
lidé zůstávají sami, neuzavírají manželství, nejsou schopni mít stabilní vztahy s okolím. 
54  Höschl, Libiger, Švestka (2004).

Emočně nestabilní porucha osobnosti – impulzivní typ.
Impulzivní osobnost je typická neschopností ovládat emoce a častými výbuchy hněvu. 
Obtížně se kontroluje, přechodně jsou patrné prvky paranoidity. Nedomýšlí následky svého 
chování. 

Histriónská porucha osobnosti
Pro jedince s touto poruchu osobnosti je typické nadměrné projevování emocí, které jsou 
velmi labilní a nestálé. Častěji jí trpí ženy, které bývají zvýšeně sugestibilní, egocentrické, 
touží po ocenění druhými, jsou zaměřeny na tělesnou přitažlivost, často intrikují a jednají 
manipulativně za účelem dosáhnutí svých cílů.
 Dříve byl užíván termín hysterická, termín byl odvozen od dělohy. Později bylo nutné 
z důvodu korektnosti termín nahradit. Porucha byla přejmenována na histriónskou podle 
řeckého ,,histrio“, herec.

Anankastická porucha osobnosti
Charakteristickým znakem pro anankastickou poruchu osobnosti je nadměrné zabývání 
se detaily, pravidly, seznamy atd. Jedinci mívají nadměrné pochyby, převládá u nich 
perfekcionismus na úkor splnění úkolu, kladou důraz na pracovní výkonnost, která je 
upřednostňována před ostatními činnostmi. V podstatě se jedná o osoby paličaté, rigidní 
a nerozumně vyžadující, aby se jiní podřizovali jejich způsobu práce. Dochází u nich k poruše 
na úrovni:
• myšlení - hypersvědomitost, rigidní morálka, sebeobviňování;
•  chování  - nutkavé jednání s nadměrnou svědomitostí, sebekontrolou, vytvářením seznamů, 

organizováním činností;
•  nálady - přemrštěné plány, nespokojenost, rozmrzelost, neschopnost dosahovat příjemných 

prožitků.

Anxiózní (vyhýbavá) porucha osobnosti
Tyto osoby trpí stálými a intenzivními pocity napětí, obav, nejistoty a méněcennosti. Hledají 
pevné záruky, že nebudou odmítnuty, na což jsou přecitlivělé. Jejich interpersonální vazby 
jsou silně omezeny, některým činnostem se zcela vyhýbají.

Závislá porucha osobnosti
V popředí je velká potřeba být opečován, obava z opuštění, odloučení. Lidé s touto poruchou 
osobnosti  nejsou schopni osamostatnění, sami se cítí bezmocní, neschopní, schází jim 
„životní síla“. Žádají směru opakované záruky, že k opuštění nedojde. Své zájmy a oprávněné 
potřeby podřizují přáním jiných osob, na kterých se cítí závislí. Nejsou schopni činit 
rozhodnutí. Na osoby, na nichž jsou závislí, nevznášejí žádné požadavky.

Jiné poruchy osobnosti
Narcistická osobnost
Typické je velikášství, pocit vlastní důležitosti a jedinečnosti. Jsou přesvědčeni, že pro ně platí 
mimořádné společenské normy, významně snížena je schopnost empatie. Jejich problémy 
s nestabilitou sebehodnocení  se odrážejí ve značné citlivosti na kritiku, na kterou reagují 
hněvem, studem nebo pocity ponížení. Vztahy bývají křehké, okolí většinou obtížně přijímá 
jejich požadavky na výjimečnost.
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Pasivně-agresivní osobnost
Vyznačuje se tendencí vzdorovat požadavkům, povinnostem, autoritám a k tomu využívá 
prostředky, jako je váhání, zapomínání, zahálčivost apod. Tito lidé bývají kritičtí, nespokojení, 
zlostní. Svoje pocity však nevyjadřují přímo, ale prostřednictvím rezistence a negativistického 
chování.55

U dalších okruhů spadajících do oblasti psychiatrické diagnostiky uvádíme pouze základní 
definici. Jedná se o natolik široká témata, že jejich hlubší zpracování přesahuje rozsah této 
publikace. 

Mentální retardace
Jedná se o duševní opoždění, kdy na základě individuálního použití speciálního testu byl 
zjištěn podprůměrný intelekt ( IQ přibližně 70 nebo méně), dále narušení adaptačního chování 
(s ohledem na věk a kulturní kontext) v  komunikaci, sebepéči, sociálních a interpersonálních 
dovednostech, školních dovednostech, práci, zábavě a bezpečnosti.56

Poruchy psychického vývoje dětí
Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka jsou takové poruchy, u nichž normální způsob 
osvojování řeči je od raných stadií vývoje narušen. Tyto stavy nelze přímo přičíst 
neurologickým problémům, ani smyslovým poruchám, ani mentální retardaci či faktorům 
z prostředí. Pojem specifických vývojových poruch školních dovedností lze přímo srovnat 
s pojmem specifických vývojových poruch řeči a jazyka. V podstatě se pro něj hodí stejné 
definice a míry. Jsou to poruchy, u nichž normální osvojování dovedností je postiženo 
od raných vývojových stadií. Dělí se na specifickou poruchu čtení, specifickou poruchu psaní, 
specifickou poruchu počítání a smíšenou poruchu školních dovedností. 57

 
Pervazivní (pronikavé) vývojové poruchy
Skupina poruch charakterizovaná kvalitativním zhoršením vzájemných společenských 
interakcí, způsobů komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů 
a aktivit. 

Dětský autismus je typ pervazivní vývojové poruchy, která je definována přítomností 
abnormálního nebo narušeného vývoje. Projevuje se před věkem 3 let. Má charakteristickou 
formu abnormalit ve všech třech oblastech sociální interakce, komunikace a omezeného 
opakujícího se chování. Porucha je 3 – 4× častější u chlapců než u dívek.

Má formu nepřiměřeného hodnocení společenských emočních situací, což se projevuje 
nedostačující odpovědí na emoce jiných lidí, anebo nedostačujícím přizpůsobením chování 
sociálnímu kontextu, špatným používáním sociálních signálů, slabou integrací sociálního, 
emočního a komunikačního chování a obzvláště chyběním sociálně emoční vzájemnosti. 
Obdobně univerzální je i narušení kvality komunikace. To má formu nedostačujícího 
sociálního užívání řeči. Je snížena přizpůsobivost jazykového vyjadřování, vyskytuje se 
relativní nedostatek tvořivosti a fantazie v myšlení. Chybí také emoční reakce na přátelské 
přiblížení jiných lidí, ať už verbální, nebo neverbální. 

55  Pavlovský.
56  Hoschl (1996).
57  Pavlovský.

Chorobný stav je charakterizován i omezenými, opakujícími se stereotypními způsoby 
chování, zájmy a aktivitami. To se projevuje tendencí k rigiditě a rutinnímu chování v široké 
škále aspektů každodenního života. Obvykle se to týká nových činností i všedních zvyků 
a typů hry. Může se vyskytnout specifická příchylnost k neobvyklým, typicky neměkkým 
předmětům, obzvláště v raném dětství. Děti mohou trvat na vykonávání zvláštních rutin 
při rituálech nefunkčního charakteru. Může to být stereotypní zájem např. o data, cestovní 
nebo jízdní řády. Často se vyskytují také pohybové stereotypy, běžný je specifický zájem 
o nefunkční prvky předmětů (např. jejich vůni nebo omak). Může být odpor ke změnám 
v běžném průběhu obvyklých činností nebo v detailech osobního prostředí (např. přemístění 
dekorací nebo nábytku v rodinném domě).

Kromě těchto specifických rysů se u autistických dětí často vyskytuje řada jiných nespecifických 
problémů, jako jsou strach (fobie), poruchy spánku a příjmu jídla, záchvaty vzteku a agrese. 
Dosti obvyklé je sebezraňování (např. kousání do zápěstí), zvláště když je přidružena těžká 
mentální retardace. Většině autistických dětí chybí spontaneita, iniciativa a tvořivost při 
organizování jejich volného času. Mají potíže s koncepčností při rozhodování v práci, i když 
jejich schopnosti na samotné úkoly stačí. Specifický projev deficitů, charakteristických pro 
autismus, se mění s věkem dětí. Deficity pokračují dále během dospělosti s podobným 
druhem problémů v socializaci, komunikaci a druzích zájmů. 58

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství 
a v adolescenci
Hyperkinetické poruchy jsou skupinou poruch s raným začátkem, kombinací nadměrně 
aktivního, špatně ovládaného chování s výraznou nepozorností a neschopností trvale 
se soustředit na daný úkol. Tyto rysy chování se objevují ve všech situacích a jsou trvalé. 
Hyperkinetické poruchy vznikají vždy v raném stadiu vývoje, obvykle v prvních 5 letech 
života. Jejich hlavními rysy jsou chybění vytrvalosti při činnosti, která vyžaduje kognitivní 
funkce, a sklon jedince přecházet od jedné aktivity ke druhé, aniž by některou dokončil, 
spolu se špatně organizovanou, špatně regulovanou a nadměrnou činností. Tyto nedostatky 
obyčejně trvají po celá školní léta a dokonce přetrvávají do dospělého života, avšak mnoho 
postižených se postupně lepší v činnosti i v pozornosti. Hyperkinetické děti bývají často 
nedbalé a impulzivní, mají sklon k úrazům, často se dostávají do disciplinárních nesnází, 
spíše však kvůli neúmyslným přestupkům než pro úmyslné porušování pravidel. Jejich vztah 
k dospělým často postrádá společenské zábrany, chybí normální obezřelost a ukázněnost. 
U ostatních dětí nejsou oblíbené a mohou se dostávat do izolace. 

Poruchy chování se vyznačují opakujícím se a trvalým obrazem disociálního, agresivního 
a vzdorovitého chování.  Takové chování je u daného jedince extrémní, porušuje sociální 
očekávání přiměřeně věku a je závažnější než obyčejná dětská nezbednost nebo rebelantství 
v adolescenci. Ojedinělé disociální nebo kriminální činy nejsou samy o sobě důvodem pro 
tuto diagnózu, která vyžaduje, aby charakter takového chování byl trvalý. Porucha chování 
se často sdružuje s nepříznivým psychosociálním prostředím, včetně neuspokojivých vztahů 
v rodině a selhávání ve škole. Je častěji podchycena u chlapců. 

58  Pavlovský.
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Příklady chování, na nichž je diagnóza založena, zahrnují nadměrné rvačky nebo tyranizování 
slabších, krutost k jiným lidem nebo zvířatům, závažné ničení majetku, zakládání ohně, 
krádeže, opakované lhaní, chození za školu, útěky z domova, mimořádně časté a intenzivní 
výbuchy zlosti, vzdorovité provokativní chování s trvalou silnou neposlušností. Každá z těchto 
kategorií, pokud je výrazná, dostačuje k potvrzení diagnózy, avšak ojedinělé disociální činy 
pro tuto diagnózu nestačí.

Shrnutí
Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10 je obecně uznávaným a závazným schématem 
pro dělení duševních onemocnění. Základními pojmy, se kterými operujeme, je psychiatrie, 
psychiatrická diagnóza a člověk s duševním onemocněním. V praxi sociálního kurátora se 
pravděpodobně setkáme nejčastěji s lidmi s poruchou osobnosti, s lidmi se závislostí, s lidmi 
se schizofrenií, případně bipolární poruchou, možná i s lidmi s demencí nebo poruchou 
intelektu. Zvláštní důraz je kladen na projevy deprese u klientů sociálního kurátora, které 
by mohly být někdy podceňovány. Na duševní onemocnění se vždy díváme jako na jev bio-
psycho-sociální a uvědomujeme si, že ani jednu složku nelze vynechávat. Fakt, že sociální 
kurátor pracuje v sociální oblasti, neznamená, že by mohl medicínský a psychologický náhled 
na problematiku duševních onemocnění opomíjet.

Terapie duševních nemocí 

Biologická léčba 
Tato součást terapie představuje medikaci, aplikaci léčebných metod a postupů. Je plně 
v kompetenci lékaře, v našem případě psychiatra. Úkolem ostatních členů týmu je pomoci 
klientovi překonat případné potíže s užíváním léků nebo strachu z některých lékařských 
výkonů. Významnou roli sehrávají zdravotní sestry. V rámci socioterapeutického přístupu 
vedeme klienta k zodpovědnému přístupu a samostatnosti v péči o své zdraví, ke zdravému 
životnímu stylu. V některých případech je sociální pracovník tím, kdo pomáhá klientovi 
lékaře kontaktovat, případně ho k němu doprovází. Podporuje a motivuje klienta ke spolupráci 
s lékařem a sám s ním spolupracuje. 

Psychofarmaka
Psychostimulancia:  jsou psychotropní léky zvyšující a upravující bdělost vědomí.
Preparáty: Amfetaminy, Efedrin, Amfetaminil.
                         
Neuroprotektiva: psychotropní látky chránící neuronální buňky CNS před poškozením.
Preparáty: Piracetam, Piritinol, Donepezil, Rivastigmin.

Hypnotika: psychotropní látky navozující spánek nebo působící sedativně. Ty dělíme 
na hypnotika první generace (Barbituráty, Chloralhydrát, Paraldehyd, Klomethiazol), druhé 
generace (benzodiazepinová) a třetí generace ( „Z“ ).
Preparáty: I. generace- Fenolbarbital, Chloralhydrát, Paraldehyd
                  II. generace- Flurazepam, Nitrazepam
                  III. generace-Zopiklon, Zolpidem, Zaleplon

Anxiolitika: psychofarmaka potlačující nepříjemný emoční stav.

Antidepresiva: určeny k léčbě patologicky pokleslé depresivní nálady, dalších symptomů 
depresivního syndromu a úzkostných poruch. Rozdělují se do několika generací.
I. generace- triciklika, tetraciklika. (preparáty: Amitriptilin, Notriptilin)
II. generace- heterociklika. (Viloxazin, Bupropion)
III.  generace- SSRI (Citalopram, Sertralin, Fluoxetin), SARI (Trazodon), NARI(Reboxetin), 

DARI (Bupropion)
IV. generace- SNRI (Venlafaxin)
V. generace- SNDRI

Tymoprofylaktika: psychofarmaka snižující nebo až eliminující frekvenci a intenzitu 
manických, depresivních a smíšených epizod afektivních a schizoafektivních poruch.
Preparáty: Lithium, Karbamazepin, Kys. valproová.

Antipsychotika: s příznivým účinkem na psychické integrace (myšlení).
Dělíme je na klasická antipsychotika: sedativní ( prep.: Fenothiaziny, Thioxanteny), incizivní 
(Fenothiaziny, Thioxanteny). Atypická antipsychotika ( Sulpirid, Risperidon, Olanzapin).59

Elektrokonvulzivní léčba a jiné biologické metody
Elektrokonvulzní léčba: křečová léčba duševních chorob při vyvolání léčebného epileptického 
záchvatu elektrickým proudem. Tento proces vyvolává komplexní neurofyziologické procesy, 
které působí terapeuticky u řady duševních nemocí.
Indikace: deprese, mánie,  schizoafektivní porucha, schizofrenie a schizoformní poruchy, 
symptomatické psychózy, letální katatonie a maligní neuroseptický syndrom.

Spánková deprivace: metoda využívá empirického poznatku, že u části depresivních pacientů 
po probdělé noci dochází brzy ráno následujícího dne k přechodnému zlepšení nálady. Dělíme 
ji na úplnou deprivaci (pacient nespí zhruba 40 hodin), parciální (probuzení po půlnoci a bdění 
do následného pozdního večera), deprivace REM spánku (buzení vždy ve spánkové periodě REM).
Indikace: unipolární deprese.

Léčba jasným světlem: jasné umělé světlo aplikované ráno posunuje vpřed biologické hodiny, 
což účinně koriguje opoždění cirkadiánních rytmů u sezónní deprese.

Transkraniální magnetická stimulace: magnetickým polem je možné docílit neinvazivní 
lokální elektrické stimulace mozku bez nutnosti vyvolání epileptického paroxysmu.
Indikace: mánie, úzkostné poruchy, schizofrenie, Parkinsonova choroba.60

Socioterapie a sociální práce
Socioterapie podporuje normální, zdravé, pravidelné, obecné, všední, na nemoc nevázané, 
svobodné stránky individuality klienta. Nehledá za projevy klienta vždy „něco jiného“. 
Terapeuti mimo psychoterapeutickou práci mají vystavovat klienta aspektům obecnosti, 
zdraví všednosti, normality. Začínají tím, že učí klienta nevnímat okolí jako zaměřené proti 
sobě, ale získávat zkušenosti v situacích, kdy „nemusí být nemocný“, a přímo vyhledávat 
ty okolnosti, kdy „může být zdravý“. Socioterapeutický kontext léčby spoluvytváří nejen 
sociální pracovník, ale všichni členové terapeutického týmu.

59  Raboch, Zvolský (2001).
60  Raboch, Zvolský (2001).
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Psychoterapie klienta od skutečnosti osvobozuje. Může tedy tvořit jen ohraničenou část náplně 
všedního dne. Pokud by tomu bylo tak, že klient by byl vnímán pouze psychoterapeuticky, 
podle určitého směru a při každém setkání by psychoterapeut podle toho jednal (verbalizoval 
pocity, hledal přenosové momenty ap.), vytvářel by situace, které klient v běžném životě 
nenajde. Klient by byl veden k regresi a hospitalismu. Byla by příliš velká propast mezi 
nemocí a realitou.

Socioterapie se soustřeďuje na konkrétní svět (banka, pošta, práce, svépomoc) a sociální 
jednání klienta v tomto světě. Zjišťuje, odkud klient získává informace a znalosti o kontaktu 
s ostatními lidmi (pracoviště, restaurace, autobus), jak ve své nemoci přistupuje k normám 
společnosti a kde je přesahuje. Snaží se ovlivnit to, jak ho nemoc ze společnosti vyčleňuje, jak 
se vzdaluje blízkým skupinám a jak si udržet běžné sociální dovednosti. 

Socioterapie se také zabývá zacházením s vlastními potřebami. Máme je každý a jsou normální 
a zdravé – jíst, pít, spát, bydlet, pracovat, potřeba soukromí, společnosti, klidu, informací, 
vztahů a sexu. Nemocí (biologicky) i společenskou patologií (vězení, bezdomovectví) bývá 
uspokojení těchto potřeb často velmi vážně narušeno. Může se také stát, že se klient ve svém 
uvažovaní neshoduje se společností v tom, jak se má s těmito potřebami zacházet. Ve všech 
případech je potřeba stanovit jasná a ohraničená pravidla. Ohleduplnost, tolerance a kontrola 
přizpůsobení jsou nezbytností a povinností pro všechny. Z toho vyplývá nutnost osvojení si 
pravidel, kterými se řídíme v různých oblastech společenského života. 

Cílem veškerého snažení je, aby klient měl schopnost žít a jednat v sociálním a politickém 
prostoru dané společnosti. Také aby vyzkoušel, ve kterých oblastech jsou pro něj nemocné 
momenty skutečnou překážkou a kde si je dělá sám. Zároveň mu dát možnost získat 
kompetence, jak se s takovými situacemi vypořádat. Taková možnost existuje jen tehdy, 
pokud má klient možnost na jednom místě zkušenosti získávat a současně o nich hovořit. 
Důležitá je možnost získávat zkušenost s tím, že může různé sociální funkce a role přebírat 
a je schopen je i opouštět. Tak se může rozvinout cit pro role a pozice ve společnosti. 

Psychoterapie
Psychoterapie je nedílnou součástí léčby duševně nemocných. Je v kompetenci psychiatra, 
psychologa nebo psychoterapeuta, který je erudovaný v některém z  psychoterapeutických 
směrů. I sociální pracovníci vstupují do psychoterapeutických výcviků, aby rozšířili své 
vzdělání a získali další nástroje pro přímou práci s klienty. Psychoterapeutických systémů 
je celá řada. V současné době je nejvíce využívaný eklekticko-integrativní přístup, který se 
snaží hledat na každém směru to cenné a užitečné. Z tohoto pohledu také vychází následná 
Norcrossova definice psychoterapie: „Psychoterapie je odborná a záměrná aplikace klinických 
metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se 
záměrem pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce, nebo osobní charakteristiky 
směrem, který obě strany považují za žádoucí.“ 61

Pro účely této publikace uvádíme pouze základní přehled psychoterapeutických směrů. 

61  Prochaska, Norcross (1999).

Hlubinná psychoterapie
Psychoanalýza, Adlerovská psychoterapie, Jungovská psychoterapie. Psychoanalytický model 
osobnosti vytvořil S. Freud. Předpokládá existenci tří substruktur, tzv. Id, Ego a Superego. Id 
(ono) označuje biologické pudy a potřeby jedince, Ego (já) jeho vědomé racionální funkce 
a Superego (nadjá) osvojené sociální, estetické, náboženské a mravní normy. Určující role 
v motivaci chování je připisována pudovým silám a konfliktům mezi těmito třemi složkami. 
Neuspokojivé prožití některé z  raných fází může být příčinou charakterových abnormalit 
v dospělosti. Alfred Adler je tvůrcem tzv. individuální psychoterapie. Určující vliv na život 
člověka připisuje obsahům jeho nevědomí – tzv. potřebě sebeuplatnění a touze po moci. Jung 
obohatil analytickou teorii o pojem kolektivní nevědomí. Jeho obsah tvoří tzv. archetypy, 
nejstarší a typické zkušenosti lidstva, motivy opakující se v mýtech a náboženských 
představách národů všech zemí a dob. Kořeny duševních poruch vidí v konfliktu mezi 
neřešenými a do nevědomí vytěsněnými traumatizujícími zážitky a  vědomím.

Dynamická a interpersonální psychoterapie
Pojetí K. Horneové, H. Sullivana, F. Alexandra, V. N. Mjasiščeva, G. Klermana a M. 
Weissmanové. Odvozuje svůj vznik od psychoanalýzy, ale přesunula důraz na sociální faktory 
a na současné problémy v interpersonálních vztazích. Zkoumá tyto interpersonální vztahy 
a současné konflikty pacienta, v nichž lze často odhalit důsledky maladaptivního sociálního 
chování, který si tímto konflikty spoluvytváří, zhoršuje nebo opakuje. Taková chování 
nezřídka souvisí s jeho minulými zkušenostmi. Dynamická psychoterapie chce pomoci 
pacientovi, aby porozuměl svému podílu na opakujících se problémech a souvislostech mezi 
současným nepřizpůsobivým chováním, postojem či prožíváním a významnými minulými 
zážitky. Směřuje k dosažení náhledu, k prožití emoční korektivní zkušenosti, přezkoušení 
nového chování na základě opravených postojů a dosažení úspěšné sociální adaptace. 62

Rogersovská psychoterapie
Přístup vytvořený a rozvíjený C. Rogersem (terapie zaměřená na klienta) vychází z klienta 
a podněcuje jeho samostatný rozvoj. Je terapií důvěrným otevřeným rozhovorem, při němž 
se terapeut vciťuje do klienta,  plně ho respektuje,  podporuje jeho otevřené sebeprojevování 
a současně i sám může autenticky projevit své osobní pocity. Jedním z významných motivačních 
faktorů u člověka je tendence k sebeuskutečňování. S neurotickým vývojem souvisí vznik 
záporného sebehodnocení, kterému se klient také naučil od jiných. Jeho představa o sobě se 
dostává do rozporu s představou o tom, jaký by měl a chtěl být. Úkolem terapie je uvolnit 
cestu existujícím možnostem v klientovi. Je třeba vytvořit příznivou bezpečnou atmosféru, 
ve které se klient může věnovat důkladné sebeexploraci, aby se vyznal ve svých potřebách 
a přáních.63

Behaviorální psychoterapie
Pojmenování terapie je odvozeno od anglického slova behaviour označujícího chování. 
Ústřední myšlenkou behaviorálního přístupu je předpoklad, že poruchy chování různého 
typu jsou ve své podstatě naučenými reakcemi. Jako takové se tedy musí řídit experimentálně 
zjištěnými zákony učení, a podléhat tudíž principům přecvičování a odučování. K vyléčení 
neurózy nevede změna v myšlení, ale přímá změna v chování. Behaviorální terapie vychází 

62  Prochaska, Norcross (1999).
63  Šobáň.
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historicky z poznatků klasického Watsonova behaviorismu a má též vztah k pracím ruských 
fyziologů Pavlova a Bechtěreva.

Kognitivní psychoterapie
Racionálně-emoční terapie, kognitivní terapie, kognitivně-behaviorální terapie. Kognitivní 
terapie, která částečně vychází z tzv. racionálně emotivní terapie A. Ellise. Ústředním 
problémem člověka je jeho iracionální myšlení spočívající v rigidním a chybném vnímání 
a hodnocení situací. Toto lze změnit, naučí-li se jedinec maximalizovat své racionální myšlení 
a minimalizovat myšlení iracionální. Soustřeďuje se na příznaky, hodnotí jejich intenzitu 
a frekvenci. Zdůrazňuje racionální pojmenování problémů nemocného, analyzuje jeho chování 
a okolnosti, které mu předcházely nebo ho provázejí, hledá modifikující faktory apod.

Komunikační psychoterapie
Vychází z teorie komunikace a opírá se o kalifornskou školu z Palo Alto reprezentovanou 
jmény C. Bateson, J. Haley, J. Weakland, D. Jackson, P. Watzlawick ad. Tito psychologové 
dospěli v 50. letech při zkoumání komunikace k pojmu tzv. dvojmé vazby, kterou definují 
komunikační situaci, v níž klient přijímá od pro něj významné osoby vzájemně neslučitelné 
informace. Rozpor spočívá mezi verbálním sdělením a nonverbální komunikací nebo povaze 
samotného sdělení (např. paradoxní výrok „to, co říkám, není pravda“). Pozoruhodným 
představitelem komunikační psychoterapie je arizonský hypnoterapeut M. H. Erickson. 
Terapeutický, resp. hypnotický trans chápe jako historicky a ontogeneticky starší druh 
duševní činnosti, při němž je minimalizována rušivá činnost vědomí, tj. logických schémat, 
klišé a stereotypů, a facilitována činnost nevědomí.

Gestalt terapie
Je jednou z větví proudu humanistické psychologie zaměřenou na intenzivní prožívání 
přítomnosti. Vytvořil ji Frederik Perls. Domnívá se, že problémy lidí vznikají z nedostatečného 
uvědomování si pocitů, a tak se v terapii zaměřuje na tuto oblast uvědomování klienta. 
Klade se důraz na samostatnou odpovědnost pacienta za vlastní myšlenky, emoce a činy. 
Významným pojmem terapie jsou nedokončené záležitosti, které se vztahují k minulosti 
a zahrnují nevyjádřené pocity zlosti, smutku, zklamání, strachu či viny. Pacient je má dokončit 
tím, že si je zpřítomní a verbálně či neverbálně přehraje za pomoci terapeuta či skupiny.

Existenciální a humanistická psychoterapie
Daseinanalýza, logoterapie, humanistická psychoterapie. Představitel existenciální 
psychologie V. E. Frankl dospěl na základě osobní zkušenosti věznění v koncentračním 
táboře k úvahám o smyslu života (touha po smyslu) jako základní psychologické potřebě. 
Nedostatek životního smyslu nazývá existenciální frustrací. Uvádí 3 kategorie hodnot: tzv. 
tvůrčí hodnoty představují produkty a výkony jedince, tj. co dává světu, jak je užitečný. 
Zážitkové hodnoty představují to, co člověk od světa přijímá (poznatky, smyslové, estetické 
a emocionální zážitky apod.). Postojové hodnoty vycházejí z toho, jak se člověk staví k utrpení 
a ke smrti. Nabývají významu u lidí v mezních situacích (např. nevyléčitelně nemocných), 
zbavených možností realizovat tvůrčí a zážitkové hodnoty.
Humanistická psychoterapie se snaží pochopit vnitřní zážitky jedince a naučit jej, aby byl 
sám schopen své poznané zážitky ovládat, a tak se stal též odolným vůči jakékoliv manipulaci 
zvenčí. Vůdčím představitelem tohoto směru byl A. H. Maslow, dalšími Ch. Bühlerová, J. 

Bugental, S. Jourard. Psychoterapie se zaměřuje na pomoc lidem v jejich duchovním růstu 
a v realizaci vlastního duševního potenciálu.64

Společným faktorem, na němž se psychoterapeuti všech směrů shodnou, je vznik pevného 
terapeutického vztahu. Ten je jedním z hlavních činitelů ovlivňujících úspěch psychoterapie.65 
Je i společným jmenovatelem pro ostatní pomáhající profese, které tento terapeutický základ 
přebírají. 

Režimová terapie
Režimová terapie zdůrazňuje nutnost jasně strukturovaného uspořádání, které nabízí bezpečí 
a jistotu. Je to organizace zdravého prostředí, které umožňuje dělat chyby, napravovat je 
s rostoucí mírou odpovědnosti. Obsahuje srozumitelně vymezený denní program a na něj 
navázaný systém pravidel platných pro všechny zúčastněné. 

Denní program a pravidla dodávají jasný, pevný řád. Strukturované uspořádání běžných 
denních aktivit je v rozporu s typickým neuspořádaným životem klientů a narušuje negativní 
myšlení a nudu. 66 Dodává všeobecně přijímanou představu o tom, co právě probíhá a co bude 
následovat. Jde o přesné rozložení dne do jednotlivých časových úseků a pojmenování jejich 
obsahu. Časové úseky jsou přesně ohraničeny a důsledně dodržovány. Klient má možnost 
pohybovat se v pevně stanovených hranicích a učí se je dodržovat.
  
Péče o každodenní chod zařízení a ergoterapie
Prostředkem k dosažení lepší životní situace je společná práce na smysluplných úkolech 
ve prospěch ostatních. Metodou vedoucí k trvalým změnám je sociální učení na základě 
prožitků, selhání, úspěchů a jejich následků.67  Ergoterapie je samostatným oborem 
s širokým obsahem. V péči o duševně nemocné má velký význam práce, která obsahuje péči 
o každodenní chod zařízení. Je jedním z nejsilnějších faktorů, které umožňují naplnění výše 
citované definice. Obsahuje jednotlivé činnosti a práce, které jsou rozděleny do specifických 
funkcí (rolí). Klient v nich získává kompetence a důvěru. Má možnost převzít zodpovědnost 
sám za sebe i za ostatní.  

Jednotlivé role obsahují prvky sociálního učení prostřednictvím sociální interakce. Odrážejí 
sociální role reálného života a mají stejný obsah. Klient se aktivně podílí na životě zařízení 
a získává reflexe na své chování. Díky této zpětné vazbě se učí rozumět svému chování 
ve svých životních rolích.68 

Volnočasové aktivity, sport, zátěžové programy
Aktivní a smysluplné vyplnění volného času je pro klienty s duševním onemocněním většinou 
velmi problematické, a stává se tak nedílnou součástí jejich terapie. Je zároveň zdrojem 
spolupráce, plánování a následného zpracovávání společných zážitků. Volný čas má jednu 
rovinu individuální, kde klient realizuje své vlastní zájmy, dovednosti a koníčky. Druhou 
úrovní jsou skupinové a společenské akce. Při společných výletech, sportech, kulturních 

64  Šobáň.
65  Prochaska, Norcross (1999).
66  De Leon (2004).
67  Kooyman (2004).
68  Kooyman (2004).
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akcích je důležitý nejen vlastní prožitek, ale i poznání sounáležitosti, možnosti podpořit 
ostatní, přijmout nebo poskytnout pomoc. Objevují se i krizové situace, které jsou reálné 
a uchopitelné. Jejich překonání znamená vždy posílení klienta. Do těchto součástí programu 
lze velmi dobře zapojit rodinné příslušníky i přátele klienta, a upevnit tak vzájemné vazby. 
Přirozeně se jich mohou zúčastnit i zcela neznámí lidé (např. na koncertě nebo městské 
slavnosti). Klientovi je tak umožněno pohybovat se ve zcela reálném prostředí. Tyto situace 
jsou důležité především pro hospitalizované klienty. 

Další možnosti v terapii duševních nemocí
Pokusíme se vyjmenovat další možné terapeutické prostředky používané v léčbě lidí 
s duševním onemocněním.

• Arteterapie – terapeutické využití výtvarných projevů.
•  Dramaterapie – divadelní prvky v léčebném procesu. Nejvíce je využíváno psychodrama, 

které bývá součástí psychoterapeutické složky.
•  Muzikoterapie – hudba jako léčebný prvek. Jedná se o aktivní, nikoliv poslechové využití 

hudebního projevu.
•  Relaxace – široká škála relaxačních technik. Mezi nejznámější patří autogenní trénink, 

imaginace, progresivní relaxace.
• Deník – psaní deníku jako možnost vyjádřit své pocity a prožívání neverbální formou.
•  Svépomocné aktivity – široká škála terapeutických aktivit, kdy není přítomen odborník. 

Terapie je vedena klientem, nebo klienty, kteří již udělali určité pokroky v léčbě. Nejčastěji 
se jedná o skupinové formy. Časté je i využití institutu tzv. „Patrona“ nebo „Staršího 
sourozence“, jehož úkolem je provázení a poradenství klientovi v začátcích terapie.

•  Spirituální část terapie – péče o spirituální potřeby klienta. Nemusí se vždy jednat o využití 
některého náboženství. Mohou to být rozpravy a rozjímání na libovolné spirituální téma.

Za důležité považujeme zdůraznit, že terapie člověka s duševním onemocněním je vždy 
celek a jeho jednotlivé prvky se vzájemně prolínají. Výše uvedený text je pokusem o jejich 
specifikaci, ale v praxi se jedná o průnik a kooperaci všech složek. Do terapie většiny duševních 
onemocnění jsou zapojeny tzv. multidisciplinární týmy složené z odborníků jednotlivých 
profesí. Mnohdy je zapojena i celá škála služeb, tak jak je nastiňuje následující kapitola. Opět 
je základnou bio-psycho-sociální model. Z hlediska šíře terapie byl tento pohled rozšířen 
na bio-psycho-sociálně-spirituální pojetí.

Shrnutí
Základními formami terapie duševních onemocnění jsou biologická léčba obsahující farmakoterapii 
a specifické léčebné postupy. Dále je nezbytnou součástí léčby psychoterapie, která má základ 
v některém z psychoterapeutických směrů. V základu se psychoterapie dělí na individuální 
a skupinovou, většinou jsou ale obě formy kombinovány. Při volbě psychoterapeutické části léčby 
je kladen velký důraz na poptávku klienta. Psychoterapie většinou zahrnuje i rodinnou terapii, 
pokud to vztahová situace klienta umožňuje. Socioterapie  je rovněž nedílnou součástí léčebného 
procesu. U všech duševních onemocnění je rovněž důležité neopomíjet režimovou terapeutickou 
složku, která má velkou škálu forem. K aktivizaci klienta pak přispívá ergoterapie a zážitkové 
i zátěžové prvky. Jejich využití je potřeba vždy pečlivě zvážit. Existuje ještě celá řada terapeutických 
prvků a metod využívaných při léčbě lidí s duševním onemocněním. Jejich využití by mělo být 
vždy řízeno kvalifikovaným odborníkem. Jednotlivé složky terapie tvoří spolupracující celek.
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PROBLEMATIKA HRANIČNÍCH KLIENTŮ

Petra Vaňková

Hraniční porucha osobnosti se v posledních desetiletích stala předmětem zvýšeného zájmu 
jak v populárním tisku, tak i v oblasti psychologické praxe a vědeckého výzkumu. Uvážíme-
li, že hraniční osobnosti tvoří 10–14 % celkové populace a podle některých autorů až 30 % 
psychiatrických pacientů, stává se výzkum a poznání této poruchy více než potřebným. Hovoří 
se o boomu hraničních poruch na konci tisíciletí – příčina se spatřuje v globálních kulturních 
a sociálních změnách probíhajících v tomto století. I když je řada kliniků skeptická stran léčby 
těchto lidí, objevuje se stále více důkazů, že hraniční klienti mohou dobře reagovat na specifické 
postupy práce. Pomocí nich může dojít k modifikaci maladaptivních vzorců chování a poté 
k udržování vzorců adaptivnějších.1 
Tento kurz je určen sociálním kurátorům, kteří se s problematikou hraničních klientů ve své praxi 
poměrně často setkávají. Jeho snahou je poskytnout sociálním kurátorům základní orientaci 
v problematice hraničních poruch, porozumění podstatě poruchy a představení některých 
specifických přístupů. Vymezíme pojem „hraniční klient“ a „hraniční porucha osobnosti“. 
Popíšeme typické projevy hraniční poruchy v oblasti chování, emocí, vůle aj. a typický charakter 
vztahů. Představíme si některé teorie vzniku této poruchy a její diagnostiku. Charakterizujeme 
pracovní vztah a zastavíme se u jeho specifických podob – přenosu a protipřenosu. Krátce si 
povíme, jak s těmito reakcemi zacházet. Poté se zaměříme na charakteristiky práce s lidmi 
s hraniční osobností a terapeutické možnosti jejího ovlivnění. Řekneme si, co při práci 
s hraničními klienty pomáhá a jaké metody a přístupy jsou pro práci s nimi vhodné. Chceme-li 
s člověkem s hraniční poruchou efektivně pracovat, „musíme se zorientovat v jeho osobnostní 
struktuře, jelikož ne všechny přístupy jsou pro hraniční klienty vhodné a únosné“.2 Stručně 
popíšeme metodiku psychosociální rehabilitace, která se nám v několikaleté sociální praxi 
s hraničními klienty osvědčila. Popíšeme současný systém péče o lidi s duševními potížemi 
v České Republice a jaké možnosti nabízí lidem s hraniční poruchou osobnosti. Poslední 
kapitolu věnujeme na vyžádání účastníků kurzu problematice umístění a pobytu lidí s hraniční 
poruchou v lůžkových zařízeních.

Doufám, že tento kurz poslouží sociálním kurátorům k lepšímu porozumění spletité problematice 
hraničních klientů a hlavně že jim bude k praktické pomoci v přímé praxi.

Úvod
Problematika hraničních klientů je rozsáhlá a v praxi sociálních, zdravotnických a dalších 
klinických pracovníků hraje významnou roli. Ve všech oblastech pomáhajících profesí se 
s lidmi s hraniční poruchou osobnosti (borderline personality disorder, BPD) setkáme často, 
dokonce se hovoří o boomu hraničních poruch. Jak se seznámíme se symptomatikou této 
poruchy dále, uvidíme, že je pro lidi s hraniční osobností skutečně obtížné zvládat všechny 
nároky současného života hladce a bez obtíží. Charakteristiky této poruchy, zvláště impulzivita, 
prudké změny nálad, snížené schopnosti copingu (zvládat stres a zátěžové situace v běžném 

1 Praško (2001).
2 Faldyna (2000).
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životě), a vzorce chování, které jsou hraniční poruše vlastní, jsou u nich natolik extrémní 
anebo významně odchylné od způsobů, kterými průměrný člověk v naší kultuře vnímá, 
myslí, cítí, koná a utváří vztahy k druhým, že přináší těmto osobám kromě pocitů subjektivní 
tísně také problémy při adaptivních společenských aktivitách, při uspokojování svých potřeb 
a dosahování svých cílů. Důsledkem toho často sociálně selhávají. Toto vše z nich činí vysoce 
zranitelné osoby, tedy lidi kteří potřebují pomoc a služby korigující, nahrazující či doplňující 
jejich deficity ve schopnostech a dovednostech.

Duševní poruchy aneb něco málo z psychiatrie
Psychiatrie jako lékařský obor vznikla v Evropě. V polovině 18. století se postupně 
stávala lékařskou disciplínou s vědeckými ambicemi. V epoše charakteristické rozvojem 
nozologického pojetí nemoci museli klinici i teoretici psychiatrie čelit nedostatku možností 
definovat duševní poruchy nozologicky – tj. jako nemoci, u nichž známe příčinu, průběh 
a prognózu. Psychiatrie jako obor se ve světě vyvíjela odděleně – na jiných teoretických 
základech v Evropě (německá škola, francouzská psychiatrie) a na jiných v USA, přičemž 
každý z těchto systémů vytvořil svou konceptualizaci, terminologii a klasifikaci. V posledním 
desetiletí dochází ke sjednocování psychiatrických diagnostických a klasifikačních systémů. 
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) používaná v Evropě pro oblast zdravotnictví vyčlenila 
psychiatrii jako samostatný obor až v roce 1948. V současnosti je v platnosti Mezinárodní 
klasifikace nemocí, 10. revize – MKN-10 (resp. ICD-10), kde je psychiatrii věnována kapitola 
V (F) „Duševní poruchy a poruchy chování“. Kapitola psychiatrie je rozdělena do 10 oddílů, 
v nichž jsou jednotlivé poruchy zařazovány do skupin podle hlavních společných znaků, nikoli 
podle příčin. Výsledná podoba vznikala pod vlivem Diagnostického a statistického manuálu 
Americké psychiatrické společnosti DSM-III, od jejíž revidované podoby DSM-IV se již liší 
poměrně málo. Sblížení klasifikace světové (pod patronací Světové zdravotnické organizace) 
a americké je novým trendem, který přispívá ke vzájemnému dorozumění odborníků 
z různých částí světa. V České psychiatrické společnosti jsme se s desátou revizí MKN 
seznamovali od roku 1987 a v platnost vstoupila rokem 1994. Přinesla do našeho tradičního 
zavedeného diagnostického rozvažování dosti výraznou změnu. S některými diagnózami 
a pojmy jsme se museli zcela rozloučit a na některé nové pojmy si teprve zvykáme.3 Příští 
revize mezinárodní klasifikace se nepředpokládá dříve než za 20 let.4 

V současné psychiatrii se již neužívá pojmu nemoc nebo onemocnění, ale pojmu „porucha“. 
Není to přesný termín, ale užívá se pro označení klinicky rozpoznatelného souboru příznaků 
nebo chování, který je ve většině případů spojený s pocitem tísně a narušením funkce.5

Poruchy osobnosti
Ve všech současných psychiatrických klasifikacích představuje diagnostika poruch osobnosti 
řadu závažných problémů. Vlivem rozdílností mezi pozorováním jevů a jejich výkladem 
je obtížné stanovit pro tyto poruchy přesná diagnostická vodítka a kritéria. Projevují se 
kulturní a regionální rozdíly ve vnímání a následném hodnocení projevů poruch osobnosti. 
Je to způsobeno odlišnostmi ve vnímání sociálních norem a závazků. Tyto lokální a kulturní 
variace se odrážejí ve slovním vyjádření diagnostických vodítek pro tyto stavy.6 Ve světle 

3 Duševní poruchy a poruchy chování Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. (2000).
4 Smolík (2002).
5 Duševní poruchy a poruchy chování Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. (2000).
6 Zvolský (1996).

současných znalostí zůstává stanovení rozsahu kritérií, která musí být splněna, aby diagnóza 
byla spolehlivá, stále velkým problémem. Poruchy osobnosti jsou skupinou poruch, o jejichž 
konceptualizaci se neustále diskutuje a různé teoretické modely se vzájemně překrývají. 
Poruchy osobnosti představují hluboce zakořeněné a přetrvávající vzorce abnormálního 
chování vyjadřující charakteristický životní styl jedince a jeho vztahy k sobě i k druhým, 
přičemž toto chování ovlivňuje celou osobnost a je jasně maladaptivní v širokém rozsahu 
osobních a sociálních situací. Poruchy osobnosti nejsou získané a nevyskytují se sekundárně 
k jiným duševním poruchám nebo onemocněním mozku (i když mohou jiným poruchám 
předcházet nebo s nimi koexistovat). Jde o vývojové stavy objevující se v dětství nebo dospívání 
a přetrvávající prakticky po celý život.7 Projevují se časově neomezenými psychopatologickými 
symptomy a syndromy. Vlivem nepříznivých vnějších faktorů (partnerské konflikty, pracovní 
problémy a jiné) nebo faktorů vnitřních (kritická věková období, závažná onemocnění) 
u nich může docházet k určitým výkyvům – potom hovoříme o etapách kompenzace nebo 
dekompenzace stavu. Ve stáří může dojít ke zmírňování některých tendencí (explozivních 
a agresivních), nebo naopak k jejich zvýraznění (sklon k paranoiditě a depresi); avšak jádro 
osobnosti abnormně strukturované zůstává po celý život nezměněno.8 

Podle Študenta je porucha osobnosti chorobným stavem, který se projevuje nepříznivými 
nebo nadměrně zvýrazněnými povahovými vlastnostmi v oblasti nižších a vyšších emocí 
a nálad, pudů, temperamentu, vůle a charakteru, podivínským až hrubě rušivým chováním, 
kterým trpí sám jedinec nebo jeho okolí, případně oba. Člověk s touto strukturou osobnosti 
se výrazně odlišuje od normálního způsobu chování, myšlení či cítění v dané společnosti. 
Neexistují však absolutní normy pro takovéto posouzení. Většinou se používá konvenční 
norma „nenápadnosti“, přičemž měřítkem odchylnosti není většinou kvalita příznaku, ale 
jeho kvantita.9

Hraniční porucha osobnosti
Hraniční porucha osobnosti byla původně pojímána jako atypická forma schizofrenie. 
Termín „hraniční“ odpovídal hranici mezi neurózou a psychózou. Koncepce této poruchy 
se však vyvíjela dále, a to zvláště v souvislosti s rozvojem psychoanalýzy. Kritéria poruchy 
osobnosti se „podle Coolidge a Segala (1998) během posledních 40 let výrazně změnila, což 
přispívá k dalším diagnostickým potížím“. V současnosti je hraniční porucha osobnosti stále 
zdrojem mnoha nepřesností a z určitého úhlu pohledu je riziková jako “odpadkový koš“ pro 
obtížné klienty, kteří jsou diagnózou hraniční poruchy osobnosti takto nálepkováni.10 

Tzv. hraniční osobnost je v současné evropské klasifikaci chorob MKN, 10. revizi, označována 
jako „emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční typ“, kód F 60.31.

Emočně nestabilní osobnost má výraznou tendenci jednat impulzivně bez uvážení následků 
a projevuje se afektivní nestálostí. Jedinec má minimální schopnost plánovat dopředu. 
Výbuchy silné zlosti často vedou k násilí. To se vyvolá snadno – kritikou impulzivního 
jednání. Jsou specifikovány dvě varianty emočně nestabilní poruchy osobnosti a obě se 
projevují impulzivitou a nedostatkem sebekontroly. Je to impulzivní typ a hraniční typ. 

7 Duševní poruchy a poruchy chování Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. (2000).
8 Zvolský (1996).
9 Zvolský (1996).
10 Praško (2003).
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Hraniční typ je charakterizován emoční nestálostí a nejasnými nebo narušenými představami 
o sobě samém, svých cílech a vnitřních preferencích. Obvykle prožívá chronické pocity 
prázdnoty. Tvoří intenzivní a nestálé interpersonální vztahy, které bývají příčinou opakovaných 
emočních krizí. Má tendence k sebepoškozujícímu jednání včetně sebevražedných akcí, 
jež představuje pokusy vyhnout se opuštěnosti (i když se může vyskytnout i bez zjevných 
příčin).11 Sebevražedné pokusy představují krajní výraz touhy po sebedestrukci, ale člověk 
s hraniční poruchou osobnosti často svým chováním „páchá“ i neméně závažnou sociální 
sebevraždu – vlivem poruchy se znemožní v zaměstnání, způsobí rozvrat v rodině, vytvoří 
kolem sebe nepříznivé sociální klima pro další život.12 

Pro lidi s hraniční poruchou osobnosti je charakteristická výrazná tendence jednat 
impulzivně, bez ohledu na následky takového jednání. Jejich nálada je nepředvídatelná 
a často se mění. Obvykle nejsou schopni své jednání a budoucnost plánovat. Mají sklon 
k explozivním afektům a nejsou schopni ovládat výbušné chování. Mají tendenci k hádavosti 
a ke konfliktům, zejména když jsou jejich impulzivní činy překaženy nebo kontrolovány. 
Výbuchy silné zlosti mohou vést k násilí.13 

Pro hraniční osobnosti je charakteristický frenetický, bouřlivý životní styl a někdy také 
neobvyklé (okultní, mystické) zážitky.14 

Jako ilustrativní příklad uvádím kazuistiku MUDr. Praška: 
Dana, 22 let, t. č. nezaměstnaná středoškolačka, svobodná, bez partnera. Rodiče se vzali 
pro těhotenství matky. Již před svatbou však měli velké neshody. Matka měla strach „přijít 
domů s rancem“, tak se raději vdala. Matka byla 18letá venkovská „bobkačka“ a otec 20letý 
„hippísácký borec“, nebo spíš „prase s řeznickým chováním“. Od malička byla pacientka součástí 
rodičovských sporů, otec matku bil, fyzicky tvrdě trestal ji i děti za každý nepořádek. Rodiče 
často zatahovali malou Danu i její ještě mladší sestru do vzájemných sporů, druhého před dětmi 
osočovali. Matka doma nefungovala – neuklízela, často se opíjela „z neštěstí“, otec pak uklízel 
a vztekal se, často je všechny zbil. Většinou byl doma „neuvěřitelný bordel“, takže k nim nesměly 
chodit žádné návštěvy ani příbuzní. Matka jezdila daleko do práce a vracela se domů pozdě, 
aby nemusela být s otcem. Otec dělal v hospodě pod bytem. Děti do školky nechodily, protože 
otec pracoval v domě. Dana si hrála buď sama, nebo s mladší sestrou. Velmi často však byla 
sama. Otec pil, hrál karty a pak šel domů se vyvztekat. Protože matka nebyla doma a největší 
byla Dana, nejčastěji si vybil vztek na ní. Bil ji klepáčem na koberce nebo hadicí na stáčení vína. 
Strašil ji, že jí utrhá kleštěmi nehty na rukou, když si je bude kousat. Otec dlouho zakazoval 
styk dětí s matčinými rodiči, aby „je nerozmazlovali“. Taky je pokládal za „stupidní vesničany 
s prackama od hnoje“.
Začátek školy byl pro Danu úlevou. Nemusela už být doma, mohla se stýkat s vrstevníky. Velmi 
ráda se učila, byla nadšená z „hodných učitelů“. Konflikty mezi rodiči vrcholily. Otec honil 
matku po bytě s nožem a vyhrožoval, že ji zabije. Dana nemohla v noci spát, třásla se hrůzou, 
co může otec matce udělat. Matka pak jednou utekla z domu a už se nevrátila. Kolem rozvodu 
začalo pro Danu peklo – otec neustále na matku nasazoval a opíjel se. Soud rozhodl, že děti 
budou svěřeny otci (matka odešla za jiným mužem a děti u ní nemohly bydlet, také hledala 
práci). Dana musela doma uklízet, nikam nesměla a k nim také nikdo nesměl. Za sebemenší 
nedostatek byla fackována nebo zavírána do sklepa. Otec stále zdůrazňoval, že z ní nechce 

11 Duševní poruchy a poruchy chování Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. (2000).
12 Styx (1991).
13 Slovník psychiatrických termínů (1998).
14 Boleloucký (1993).

vychovat couru, jako je jejich matka. Na víkendy začali jezdit k jeho rodičům. Asi od 9 let 
k ní začal chodit opilý dědeček; a když si myslel, že spí, hladil ji po pohlaví. Tvářila se, že spí, 
ale údajně jí to nebylo nepříjemné. Pak se dozvěděla, že se to nesmí a „dědek mi začal být 
odporný“. V 11 letech to řekla ve škole učitelce. Proběhlo vyšetřování – otec i děd byli pozváni 
na policii a s ní konfrontováni. Děda křičel, že si to vymýšlí a nikdo se jí nezastal. Bála se pak 
k prarodičům jezdit, ale musela. Dlouho se s ní nikdo nebavil, ale osahávání přestalo. Cítila se 
ale i před ostatními dětmi jako pošpiněná, označkovaná. 
V pubertě začala být „buřič“. Napadala autority, chodila za školu, začala pít, kouřit a fetovat. 
Spory s otcem se vyhrotily natolik, že i se sestrou utekly z domova. Dostaly se do krizového centra 
a pak do diagnostického ústavu. Po soudech byly odebrány otci a dostala je matka. Obě se těšily, 
ale realita „se zhroutila“. Matka měla problémy s alkoholem, byla nerozhodná a nesamostatná. 
Na výchovu nestačila. Nicméně Dana začala studovat střední školu. Chodila v černém, vlasy 
měla „na ježka“, nosila piersing, provokovala učitele, byla drzá. Autority neuznávala, pokud 
nebyly opravdovými autoritami, a takové bohužel nepotkávala. Ostatní ve škole se bavili 
jejími výstřelky. Konflikty s autoritami pokračovaly. Střídala partnery, opíjela se, užívala 
drogy. U matky moc nebydlela, přespávala u kamarádů nebo ve starém rozbitém bytě po otci. 
V posledním roce školy potkala skupinu věřících, která ji oslovila. Téměř obratem úplně změnila 
život, přestala pít, spát s nahodilými muži, fetovat. Nadchla se pro práci ve společenství a rychle 
dohnala učení, takže slušně odmaturovala. 
Po maturitě nemohla sehnat práci, pracovala jako dělnice, ale víra jí dávala smysl. Postupně 
však „prohlédla“ – že vše je jen „kašírované“, že ti lidé nejsou tak ryzí, jak myslela. Začala 
propadat zoufalství a pokusila se o sebevraždu.
V posledních 3 měsících propadá zoufalství, záchvatům pláče. Ztratila pocit, že život má smysl. 
Nic ji nebaví a netěší. Cítí silné záchvaty „vnitřní bolesti“, které „nejdou vydržet“. Někdy jí 
pomůže, když si udělá sama „vnější bolest“, protože to uleví té horší vnitřní bolesti. Má chuť 
zemřít, ale je věřící, tak to nejde. V nejhorším zoufalství se o sebevraždu pokusila. Nemá práci, 
ale ani neví, jaká práce by ji mohla bavit. Nemá prostředky na živobytí. Kromě sestry, která 
spíše potřebuje její pomoc, vlastně nikoho nemá. Otce nenávidí, matkou pohrdá. Stejně by jí 
nepomohli. Otec sice nabízí, aby se k němu vrátila, ale ona „ho už zná“. 
Snadno se nadchne novým člověkem, ale pak zjistí, že není takový, jak si myslela. Zklamání ji 
strašně bolí a dotyčného pak nenávidí. Je pak schopna dělat schválnosti a být krutá (slovně). To 
zažila s učiteli na škole i v době, kdy ji soud přidělil do výchovy od otce k matce. Otce chvílemi 
nenávidí, pak je jí ho zase líto. Matkou pohrdá. Jediný vztah se sestrou vidí jako dobrý – sestra 
je mladší, tak jí pomáhá a radí. Jiné vztahy prakticky nemá. Spala sice s mnoha muži, ale nikdy 
neměla delší vztah. Vyspala se s nimi, když je chtěla získat nebo když se opila. Zamilovat se 
nedokáže, protože „je zlá“. 
Chování při prvním setkání: Neupravená pohledná dívka ve vytahaném svetru a rozdrbaných 
kalhotách, s umaštěnými vlasy, okované boty, neformální chování s afektovaným projevem, 
labilní emotivita (střídavě veselá a smutná v průběhu rozhovoru), nedůvěřivá a ostražitá. 
Psychiatři ji zklamali a „nevěří jim“. Neustále zdůrazňuje, jak je pro ni život těžký, nemůže 
najít smysl, cíl. Lepší je z něho dobrovolně odejít. Prožívá takové vnitřní bolesti, že je to 
„na zabití“. Přepadají ji zničehonic a jsou nesnesitelné. Na předloktí levé ruky má četné jizvičky 
po povrchních řezech.

K symptomatice hraniční poruchy osobnosti, jak jsme mohli v kazuistice sledovat, patří:
• impulzivita, 
• náladovost, 
• chronické pocity prázdnoty, 
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• vytváření intenzivních, ale nestabilních vztahů, 
• snaha zbavit se osamocenosti, 
• výskyt sebedestruujícího anebo suicidálního chování,
• nepřiměřená zlost,
• přechodné psychotické zážitky nebo
• paranoidní chování,
•  četné proměnlivé neurotické potíže (úzkostného, fobického, obsedantního, 

hypochondrického, hysterického typu).15

Studiu problematiky hraničních klientů se věnovalo mnoho významných autorů – Grinker 
a spolupracovníci vysledovali čtyři základní charakteristiky:
• hněv a agresivita,
• defekty citových vazeb,
• poruchy identičnosti,
•  atypická deprese bez melancholického pocitu viny, vázaná spíše na pocity osamocenosti. 

Pocity viny klienti obvykle neprožívají, spíše projevují bezmocnou zlost či pocit sociálního 
debaklu pod vlivem zevních sil.16 

Gunderson spolu se Singerovou analyzovali v r. 1975 literaturu o hraničních stavech a shrnuli 
symptomatologii hraničních klientů do šesti širších charakteristik:
•  jsou přítomny afektivní poruchy, nebývají však emočně ploší – nejčastěji se vyskytuje 

hostilita či deprese, trpívají anhedonií nebo depersonalizacemi;
• v anamnéze mají údaje o nejrůznějších formách impulzivního chování;
•  přítomny jsou i poruchy identičnosti – sociálně se sice adaptují, ale formou rychlé povrchní 

identifikace s druhými;
• prožívají krátkodobé psychotické epizody (ataky);
•  mají poruchy v interpersonálních vztazích – charakterizují je výkyvy mezi přechodnými, 

povrchními vztahy a intenzivní závislostí, manipulujícím chováním, devaluacemi, projevy 
náročnosti apod. 

•  v nestrukturalizovaných psychologických testech (Rorschach) jsou nálezy patologické, 
zatímco v testech strukturalizovaných (WAIS) mají nález normální.

Uvedených šest charakteristik považovali autoři za racionální základ diagnostických kritérií.17 

Koncem 70. let skupina autorů v čele s Perrym a Klermanem (1980); a Scheehym, Goldsmithem 
a Charlesem (1980) sestavili škálu hraničních osobností (borderline personality scale, BPS). 
Tato škála spolehlivě diferencovala hraniční osobnosti od ostatních. Symptomy hraničních 
osobností shrnuli autoři do několika oblastí:
•  vzezření a chování – neatraktivnost vzhledu, neadaptivnost v interview, zlostnost 

a manipulující chování;
•  nálada – pocity samoty, zlostnost, anhedonie;
•  řeč – vyjadřuje pacientovu rozhněvanost na řadu věcí;
•  obsah symptomů – chybění jakéhosi důležitého pocitu vyjádřené steskem na prázdnotu 

uvnitř, dále epizodické derealizace a depersonalizace; poruchy identičnosti 
charakterizované sděleními: „skutečně nevím, kdo jsem, jednou dělám nějakou věc – a pak 
něco zcela opačného, vypadá to, jako bych nevěděl, co chci, neznám se“;

15 Kratochvíl (1997).
16 Boleloucký (1993).
17 Boleloucký (1993).

•  kognitivní procesy – nemocní (ač intelektově chytří) mohou zcestně dedukovat jednu věc 
z jiné;

•  osobní anamnéza – mikropsychotické epizody, opakované hospitalizace, impulzivita, 
behaviorální regrese;

•  mechanismy obrany – externalizace, idealizace, projekce, agování;
•  funkce osobnosti – zaměstnávání se sebou, narcistické rysy; 
•  interpersonální vztahy – snaha o vedoucí postavení, exploativnost, bouřliváctví, nestálost, 

závislé vztahy, nedostatek schopnosti realisticky hodnotit druhé apod.

Interpersonální vztahy hraničních nemocných autoři po podrobnějším rozboru 
charakterizovali takto:
•  mají výraznou snahu udržet si nad svými vztahy kontrolu,
•  exploatují druhé pro své cíle,
•  neprojevují o své bližní opravdový zájem a skutečnou starost,
•  interpersonální vztahy jsou často bouřlivé,
•  promiskuitní chování není vzácností,
•  vztahy jsou manipulující, požadující a vypočítavé,
•  projevuje se zlostnost a nevraživost vůči partnerům,
•  není vzácné sadistické a masochistické chování,
•  v úzkých vztazích se projevuje závislost,
•  mají lnoucí vztah k osobě, ke které se cítí poutáni,
•  projevují nedostatek schopnosti realisticky hodnotit druhé (prožívají je buď jako dobré, 

nebo zlé a tyto póly se mohou rychle střídat),
•  intimní vztahy v rámci celkové nestability se jeví celkem pevné.18 

V meziosobních vztazích hraničních jedinců dominuje závislost, podceňování druhých 
a manipulující chování.
•  Závislost se projevuje ochotným plněním pokynů blízkých osob nebo akceptováním jimi 

poskytované nadměrné péče. Závislost hraničních osobností mívá někdy zvláštní charakter 
projevující se „lačným hladem“, nenasytnou žádostivostí, náročností, intenzivním přáním 
péče a výživy, trvalou snahou po bezprostředním uspokojení. V tomto směru nebývají 
nikdy uspokojeni. 

•  Při devaluaci – podceňování jde o sklon diskreditovat či podkopávat osobní důležitost 
a sílu blízkých, významných osob z okolí.19 Významnými osobami míníme ty, které sehrály 
podstatnou úlohu v procesu socializace člověka od dětství do dospělosti a ke kterým má 
člověk silný vztah, ať již pozitivní, nebo negativní (většinou rodiče). Devaluace se často 
objevují následkem negativních emocí (hněv, zlostnost) jako reakce na separaci, omezení 
či konfrontaci. 

     Pro člověka s hraniční poruchou je charakteristická oscilace mezi extrémy – nadměrnou 
idealizací a následným podceňováním. V pozadí je strach z toho, že bude následkem 
emancipace při svém dospívání opuštěn významnou osobou (matkou), na druhé straně 
strach z toho, že zůstane-li na ní závislý, bude jí ovládán. Ať se obrátí tím či oním směrem, 
výsledkem jsou negativní pocity.

•  V chování používají skryté prostředky k ovládání nebo získávání pozornosti či podpory 
od významných osob. Jde o úmyslný vliv, řízení chování jiných lidí, ve kterém pomocí 
vlastního půvabu, přemlouvání, klamu, obviňování či násilí dosahuje jedinec určitých 

18 Boleloucký (1993).
19 Gunderson, Zanriniová (1987) in Boleloucký (1993).



107 108

výhod. Typické manipulující chování pak zahrnuje somatické potíže, provokující činy, 
klamná poselství a ohrožování sebedestrukcí. Opakující se sebedestruktivní chování 
znamená úmyslné, akutní sebepoškozující chování, jinak nazývané suicidní gesto nebo 
pokus. Zahrnuje též tlučení hlavou o překážku, rozbíjení si hlavy, řezání si zápěstí, 
předávkování léky a další projevy, nověji i bulimii. Tyto činy uvolňují tenze, což podporuje 
opakování podobného jednání. Sebedestruktivní a další impulzivní dysfunkční chování je 
maladaptivní opovědí na nadměrné, nezvládnutelné a intenzivní bolestné negativní afekty. 
Souvisí mj. s emoční zranitelností – neschopností mnohých hraničních osobností ovládat 
své emoční reakce.20 

Lidé s hraniční osobností nebývají samotáři, naopak samotu nesnášejí. Aby se vyhnuli silné, 
až panické úzkosti, která se objevuje, zůstanou-li sami, vyhledávají (až nutkavě) jakoukoliv 
společnost. Mohou trpět i chronickým strachem z toho, že by je opustil někdo, na koho jsou 
citově vázáni, a že by zůstali sami. Stav vystihuje Gundersonův pojem kompulzivní sociabilita 
nebo Odierův pojem separační neuróza, kdy nejde tolik o přítomnost v podstatě depresivních 
pocitů samoty, jako o jejich nesnášení a aktivní vyhledávání společnosti. U hraničních 
osobností je často přítomna deprese charakterizovaná anhedonií, pocity odcizení, prázdna, 
zoufalství a beznaděje. Pro depresi hraničních osobností zavedl Masterson (1972) pojem 
separační deprese. Její zdroj viděl v souladu s učením Mahlerové v traumatické separaci  
v  období časného vývoje dítěte. Tito lidé nemají trvalejší období spokojenosti, ve kterém by 
se jim dařilo dobře. Atypická úzkost se projevuje nepřekonatelným primitivním strachem 
bez zevního podnětu. Pocity trvalejšího hněvu, zlostnosti a hostility jsou dalšími projevy 
jejich obrany. Hněv považoval Rothenberg (1971) in Boleloucký za jednu z forem agresivního 
chování. Jde o určitý strážní stav, který vystupuje jako alternativa obrany proti úzkosti. Není 
totožný s agresí a skutečnou destruktivitou. Zlost tito lidé prožívají často a velmi intenzivně 
– jako zuřivost. Násilí se objevuje tehdy, nemá-li člověk možnost zlost vyventilovat, např. 
následkem chudých interpersonálních vztahů komunikací. Nepřátelství, hostilita, se může 
projevovat pocity nebo činy; ohrožuje objekt destrukcí a neumožňuje ohrožení odstranit. 
Ve stavech fyzické či emoční únavy lidé s hraniční poruchou udávají pocity prázdna, 
mrtvosti, dutosti uvnitř sebe, kdy se cítí jakoby vyprázdnění, vypuštění, vyčerpaní. Pocit 
prázdna souvisí se ztrátou. Intenzita nepříjemných afektů doprovázející pocit prázdna kolísá 
v závislosti na tom, co bylo ztraceno nebo co jedinec postrádá. Pocit prázdna je projevem 
deprese a je nutno ho odlišit od pocitu nudy charakterizovaného především chyběním 
fantazie, která je nahrazena úzkostí. K pocitu nudy vede kvalita, příp. chybění vnitřních 
podnětů. Někteří autoři charakterizují depresi hraničních nemocných nedostatkem radosti 
ze života, z práce, z tvůrčích a rekreačních aktivit, tj. anhedonií. Někdy bývá přítomna již 
od dětství jako dlouhodobý osobnostní rys. Některé hraniční osobnosti překrývají svou 
anhedonii alkoholem a dalšími návykovými látkami. Pak není jejich pocit chronické dysforie 
a bezradostnosti patrný na první pohled. Změněný pocit vnímání vlastní osoby se projevuje 
jako pocit nesmyslnosti vlastního života, jako povrchnost pocitu vlastní existence (pocit jako 
živý a neživý zároveň). Tento depersonalizační pocit se hraniční nemocní snaží odstranit – 
např. taktilním dotykem s druhými. To je jednou z příčin sociability hraničních osobností, 
ale také jejich častého promiskuitního chování.21

Lidé s hraniční poruchou osobnosti jsou velmi citliví ke struktuře prostředí – 
v nestrukturovaném prostředí, v situacích senzorické deprivace či ve stresových situacích se 
často jejich stav zhorší a mohou reagovat impulzivním chováním, které zahrnuje např.:

20 Boleloucký (1993).
21 Boleloucký (1993).

• epizodický abúzus alkoholu či jiných návykových látek, epizodickou bulimii,
• impulzivní braní či předávkování užívaných léků, projímadel apod.,
•  impulzivní fyzické sebepoškozování bez sebevražedných úmyslů (řezání zápěstí, pálení se 

cigaretou aj.),
• demonstrativní a manipulující suicidální pokusy (parasuicidální jednání),
•  impulzivní agresivitu vůči okolí projevující se rozbíjením věcí (okna v nemocnici), 

napadáním lidí ústícím do rvaček,
•  jiné projevy impulzivity jako epizodické tuláctví, útěky z ústavů, promiskuita, epizodické 

deviantní sexuální chování, patologické hráčství (gambling), neuvážené nákupy apod.

Hraniční jedinci se někdy navenek – v meziosobních vztazích a v práci – klamně jeví jako 
schopní a kompetentní. Druzí je pak mylně považují za schopnější, než ve skutečnosti jsou. 
Opačným pólem je aktivní pasivita – sklon přistupovat k problémům pasivně a bezmocně, 
bez aktivity a kompetence. 
S uvedenými charakteristikami souvisí i styl práce hraničních jedinců. Pracovní anamnéza 
hraničních klientů obvykle ukazuje na těžký funkční deficit. Konflikty s nadřízenými jsou 
na denním pořádku. Pracovní vzorce jsou charakteristické nestálostí, intenzivním zaujetím 
s následným náhlým ukončením činnosti, nedostatkem uspokojení z práce, problémy 
ve vztazích.22 Svou činnost často vidí jako postrádající smysl, v práci se cítí jako roboti (pocit 
pasivní existence), na druhé straně však mohou být schopni velkého entuziasmu i výkonu 
v izolovaných oblastech, třeba tvůrčího charakteru, zvláště mimo pravidelné zaměstnání.23 

Život lidí s hraniční osobností také výrazně ovlivňuje abulie, která se projevuje nedostatkem 
vůle, aktivity a vitality. Jedinec se může cítit tak „vyřízený“ a povadlý, že není schopen např. 
odhodlat se začít důležitý a plánovaný telefonní rozhovor. Jde o poruchu vůle (já chci) 
a zároveň poruchu účinnosti, efektivity (já mohu). Postižený pak není schopen prosadit 
se účelným a plánovaným způsobem. Jde o jeden z důvodů nižších úspěchů ve škole 
a zaměstnání. Ostatním lidem se přitom takový člověk jeví jako neiniciativní, nadměrně 
konformní, spoléhající se na instrukce a podporu druhých.24 

Cvičení:
Diskuze v menších skupinách, zda popsané projevy účastníci znají ze své praxe, v někom je 
poznávají – vzájemně si o tom pohovořit.
Trvání: cca 20 min.

Psychoanalytické pojetí hraniční poruchy osobnosti
Tradičním přístupem zabývajícím se hraniční poruchou osobnosti je psychoanalýza. 
Z hlediska psychoanalýzy je nejdůležitějším znakem hraniční poruchy osobnosti nestabilita 
objektních vztahů. Ta vede ke stálému pocitu vnitřní prázdnoty a nudy. Pozn.: Psychologie 
objektních vztahů zdůrazňuje vedle pudové určenosti lidského chování také určující vliv vztahů 
k lidem. Freud označuje vše, co je pro jedince vnější, jako „objekty“ (předměty), a to včetně 
druhých osob. Ty mají pro subjekt význam vždy jen ve vztahu k projevům pudů: Mohou projevy 
pudů tlumit, usnadňovat nebo sloužit jako jejich cíl. O. Kernberg přesunul důraz od pudů 
na vztahy k lidem, i když se nadále přidržuje Freudova pojmu objektní vztahy. „Pudové nároky 
vztahuje Freud od nejranějšího vývoje dítěte k důležitým osobám jeho světa, k objektům, 

22 Praško (2001). 
23 Fastová (1976) in Boleloucký (1993).
24 Fastová (1976) in Boleloucký (1993).
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abychom použili nešťastně zvoleného neosobního termínu, jímž někteří psychoanalytici tyto 
emočně významné osoby častují.“25

Podle ego psychologie prochází normální dítě čtyřmi stádii, ve kterých si vytváří integrovanou 
duševní reprezentaci sebe a druhých:
• V prvních měsících života jsou dítě a matka (já a self objekt) v mysli nerozlišitelné.
•  Aby bylo dítě úplné, představuje si dvě dyády – dobré vlastní já a dobrou matku a zlé vlastní 

já a zlou matku. Rozlišuje tedy mezi dobrým a zlým, nikoliv mezi sebou a matkou.
• Dítě si začíná sebe sama představovat odděleně od matky.
•  Integrace dobrého a zlého vlastního já umožňuje začátek sebekoncepce. Objekty a vlastní 

já už nejsou buď jen dobré, nebo jen zlé, ale jsou integrací obou.
Podle ego psychologie se tato integrace u hraniční poruchy osobnosti nedaří a dítě uvízne 
ve třetím stádiu vývoje vztahu k objektům. Tato třetí etapa je lokalizována od 4. měsíce 
do konce 1. roku života dítěte. Dochází při ní k diferenciaci zobrazení sebe a objektu. 
Libidózně podmíněná dobrá představa o sobě a objektu a agresí podmíněná špatná představa 
o sobě a objektu jsou od sebe izolovány a jsou bez vzájemných souvislostí.26

O. Kernberg rozpracoval tři strukturální kritéria typická pro hraniční „organizaci“ 
osobnosti:
•  Difuze identity – představuje nedostatečnou integraci selfkonceptu a konceptu významných 

objektů. Projevuje se rozpory mezi vnímáním, odhadem a chováním. Postižený tyto rozpory 
neřeší aktivním hledáním, ale spíše pasivitou a pocitem vnitřní prázdnoty. Proto tito lidé 
nedokážou využít korigující zkušenosti při tvorbě sociálních vztahů.

•  Kolísání v objektivní kontrole reality – schopnost kontroly reality mají zachovánu, ovšem 
při větší frustraci kolísá a mohou se objevit tranzitorní psychotické fenomény.

•  Primitivní obranné mechanismy umožňují udržování hraniční „organizace“ osobnosti. 
Nedostatečná integrace vnímání a hodnocení vede k tomu, že postižený se snaží překonat 
konfliktní zkušenosti pomocí primitivních obran. Uvědomění si rozporů vede u něj totiž 
k silné úzkosti, proti které se brání – a to pomocí:

 •  popření – konflikty a rozpory jsou buď vytěsňovány plně mimo vědomí, nebo jsou sice 
kognitivně chápány, ale nejsou prožívány emoční koreláty konfliktů; 

 •  primitivní idealizace – pozitivní vlastnosti přijímané osoby jsou vnímány nadsazeně, 
negativní vůbec ne, nebo jsou bagatelizovány; 

 •  omnipotence a znehodnocování – různé stavy „já“ jsou prožívány idealizovaně, jindy 
zase jiné části „já“ syrově znehodnoceně;27

 •  primitivní projekce – člověk své nepřijatelné pocity a přání přemístí do jiné osoby, se 
kterou se pak snaží manipulovat tak, aby se podle jeho očekávání skutečně chovala, aby 
se mohl chovat podobně nebo komplementárně; nastává u něj „propojenost s tímto 
objektem“; např. jedinec připíše vlastní agresivní impulzy jiné osobě a potom se cítí být 
obětí její domnělé agrese; jako napadený pak může s agresorem bojovat;28

 •  štěpení – svět je nazírán z černobílé perspektivy – „buď všechno, nebo nic“, dochází 
k rozštěpení sebe i zevních objektů na absolutně dobré a absolutně špatné, což hraničnímu 
jedinci pomáhá vyhnout se prožívání ambivalence nebo konfliktu.29 

     Štěpení znamená, že svět je v každém okamžiku vnímán buď jako ideálně dobrý, nebo jako 

25  Kratochvíl (1997).
26  Boleloucký (1993).
27  Praško (2001).
28  Kratochvíl (1997).
29  Praško (2001).

úplně špatný. Vše je buď zcela nekriticky přijímáno, nebo zcela odmítáno. Hodnocení 
se absolutizuje v extrémech, přičemž u hraničních osobností se někdy tyto extrémy 
rychle střídají. Nevyvíjí se u nich schopnost integrovat dobré a špatné v tomtéž objektu – 
u určitého člověka (terapeuta či pracovníka) a ani u sebe.30

Rozštěp slouží jako základní mechanismus obrany ega hraničního pacienta, zatímco 
schopnost represe – potlačení (jako vyzrálejší mechanismus) zůstává nerozvinuta. Rozštěp 
umožňuje člověku vyhnout se nepříjemné ambivalenci a úzkosti. 
Příklad štěpení vycházející z internalizace dvou základních tematik interakce dítěte s matkou:
Matka s hraniční strukturou osobnosti depersonifikuje dítě svými interakcemi s ním. Odměňuje 
dítě za regresívní připoutanost k ní; podporuje u něj klíčové obrany patologického Ega jako 
popření reality a separaci; dovoluje perzistovat přání po opětovném setkání (smíření) jako 
obraně proti depresi z opuštění (separační depresi).31 Dítě jako by mělo pouze dvě alternativy – 
a to cítit se opuštěné a špatně, nebo cítit se dobře, ale za cenu popření reality a sebedestruktivního 
jednání. Zdravou snahu dítěte o separaci a individualizaci matka trestá. Vzniká tak odměňující 
částečná jednotka a trestající částečná jednotka. Uvedené dvě reakce s matkou – odměna 
za regresi a trest za snahu o separaci a individualizaci (stažení se matky od dítěte) jsou dítětem 
introjikovány, mohou přispět k vývoji hraniční poruchy u dítěte.32 Částečné zobrazení sebe 
a částečné zobrazení objektu, spojené příslušným afektem, tvoří základní intrapsychickou 
strukturu hraničního pacienta – rozštěpenou jednotku vztahu k objektu.33 

Ke klinickým projevům rozštěpu zařazujeme:
• neschopnost prožít ambivalenci;
•  nerozhodnost – proces přijetí rozhodnutí je u hraničních osobností narušen následkem 

rozštěpu tak, že svět a objekty v něm jsou rozděleny na vzájemně se vylučující dobré 
a špatné kategorie; navenek se to projevuje tím, že se jedinec mnohdy bez váhaní přikloní 
k jedné alternativě, ale krátce poté se rozhodne pro alternativu druhou, aby vzápětí své 
volby litoval;

•  kolísání představ o sobě – jde o rozkolísané sebehodnocení pod vlivem emočně nabitých 
příznivých a nepříznivých zážitků; jednou se jedinec považuje pod vlivem příznivého 
podnětu za jednoznačně dobrého, jindy zase za jednoznačně špatného, neúspěšného apod.; 
tyto dva protikladné prožitky jsou vnímány stejně přesvědčivě, ale zůstávají izolovány – 
nespojeny do jednotného realistického pohledu na sebe;

•  impulzivitu – projevuje se útěky, občasným abúzem návykových látek, recidivami bulimie, 
farmakofagií, kleptomanií, promiskuitou, rvačkami, flámováním, sebepoškozováním 
apod.; tato aktivita se vyskytuje v atakách, a narušuje činnosti i vztahy daného člověka; 
často se objeví, když zůstane jedinec sám; dostane-li se jedinec zpět do strukturovaného 
prostředí, někdy se za své činy i stydí; 

•  sklon k zesilování aktuálních afektů – jedinec vnímá emoce intenzivněji, než odpovídá 
situaci; zlostnost může být prožita intenzivněji jako zuřivost a intenzivnější mohou být 
i pozitivní afekty vedoucí až k vášnivému prožitku, idealizaci, posvátné bázni aj.34

30  Kratochvíl (1997).
31  Odier (1956).
32  Boleloucký (1993).
33  Materson (1975).
34  Boleloucký (1993).
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Biologické pojetí hraniční poruchy osobnosti
Z pozic biologické psychiatrie vycházejí M. Stone, H. S. Akiskal aj. Představují odlišný úhel 
pohledu – rozdělují hraniční osobnosti (odpovídající kritériím DSM) do podskupin vykazujících 
soubor klinických syndromů, z nichž každá má svou vlastní etiologii, průběh i perspektivu 
podle vazby na závažné psychické poruchy. Rozdělují hraniční poruchy osobnosti na subtypy 
vázané na schizofrenii, afektivní poruchy a na organická onemocnění mozku.35 

Dialektické pojetí hraničních poruch osobnosti
Dialektické pojetí hraničních poruch osobnosti představuje Marsha Linehanová (1993). 
Vychází přitom z Millonova pojetí (teorie sociálního učení) a biosociální teorie fungování 
osobnosti. Hraniční poruchu chápe, stejně jako Millon, jako výsledek dysfunkčních 
kognitivních schémat vyvinutých v raném dětství. Hraniční poruchu vidí především jako 
poruchu emoční regulace, na jejímž vývoji se podílí jak narušené prostředí, tak biologické 
faktory.36 Podle Linehanové charakterizuje hraniční poruchu šest behaviorálních vzorců:
•  emoční zranitelnost – vysoká emoční intenzita s pomalým návratem k neutrální náladě, obtíže 

se zvládáním negativních emocí, vysoká senzitivita vůči negativním emočním podnětům;
•  sebeznevažování – tendence popírat nebo vůbec nerozpoznávat své emoční odpovědi, 

myšlenky, přání a projevy; nerealisticky vysoké očekávání od vlastní osoby; může být 
přítomen intenzivní stud, nenávist k sobě a hněv obrácený proti sobě;

•  neustávající krize – sklon k častým, stresujícím, negativním událostem, roztržkám 
a nehodám; něco je zapříčiněno dysfunkčním životním stylem, něco nepřiměřeným 
sociálním prostředím a něco je projevem osudu či náhody;

•  potlačování zármutku – tendence potlačovat a nadměrně kontrolovat negativní emoční 
odpovědi, zvláště jsou-li spojeny se zármutkem a ztrátou, zoufalstvím, hněvem, vinou, 
studem, úzkostí a panikou;

•  aktivní pasivita – tendence k pasivnímu stylu řešení interpersonálních problémů, 
neschopnost aktivně přistoupit ke svým vlastním životním problémům; časté jsou 
spíše aktivní pokusy vyžadovat řešení vlastních problémů na osobách z okolí, naučená 
bezmocnost a beznaděj;

•  zdánlivá kompetence – jedinec se jeví mnohem schopnější, než ve skutečnosti je, což 
je způsobeno neschopností orientovat se dostatečně v náladách, situacích a časových 
souvislostech a neschopností adekvátně neverbálně projevit emoční tíseň.37 

Jedinci s hraniční poruchou osobnosti si díky odmítavému a znehodnocujícímu prostředí 
během dětství vytvoří relativně pevný, globální, negativní pohled na sebe sama, druhé lidi 
a svět. Tento pohled je ovlivněn jak genetickými faktory, tak časnými životními zkušenostmi 
(Beck, 1998). Jejich jádrovým přesvědčením je: „Jsem vadný. Nejsem hoden lásky. Druzí mě 
zradí a opustí.“ A odvozenými pravidly jsou: „Pokud to závisí na mně, nepřežiji. Když budu 
věřit druhým, opustí mě. Věci, lidé a vlastnosti jsou buď dobré, nebo špatné.“ 
Jejich nejčastějšími schématy jsou:
•  nemilovanost a defektnost: „Nejsem hoden lásky. Jsem kripl, o kterého nikdo nestojí.“
•  opuštění a ztráta: „Jsem na světe úplně sám. Všichni mě opustí. Nikdy si nikoho nenajdu.“
•  závislost a nekompetence: „Bez druhých nepřežiji. Nejsem schopen se o sebe postarat.“ 

(Young, 1994)38

35 Faldyna (2000).
36 Faldyna (2000).
37 Faldyna (2000).
38 Praško (2001).

Etiologie
Příčina hraniční poruchy osobnosti je dosud neznámá. Bývá zvažován podíl organicity (perinatální 
poranění mozku, encefalitida, poranění hlavy aj.) a prostředí působícího na vývoj dítěte. 
Z enviromentálních vlivů jsou uvažovány faktory sexuálního zneužívání v dětství, týrání dítěte, 
odmítání nebo hyperprotektivita. Pravděpodobně se jedná o interakci mezi několika faktory.39 

Etiologii poruch vývoje hodnotí i psychodynamicky orientovaní autoři nejednotně. Podle 
Kernberga je hraniční porucha osobnosti podmíněna jak prostředím, v němž probíhal vývoj, 
tak konstitučně. Pochybuje, že se na rozvoji hraničních poruch podílí jen selhání primárních 
figur v klíčových obdobích vývoje. Předpokládá primární neschopnost tolerovat zátěž či 
primární agresivní nastavení, které přesahuje neutralizační kapacitu, převahu orální agrese 
a sníženou toleranci úzkosti. Jiní autoři (Mahlerová, Masterson, Rinsley aj.) zdůrazňují 
význam osobnosti matky a jejích patologických interakcí s vyvíjejícím se dítětem. 
Podle teorie sociálního učení prezentované T. Millonem vycházejí hraniční projevy z jiných, 
méně závažných osobnostních rysů a jsou posilovány vlivy prostředí. Z Millonova pojetí 
vychází Marsha Linehanová ve svém dialektickém pojetí hraničních poruch – chápe je jako 
výsledek dysfunkčních kognitivních schémat vyvinutých v raném dětství.40 Na počátku vidí 
biologicky založenou poruchu afektivní regulace (tendence jedince reagovat intenzivněji 
na menší stres a návrat k původnímu stavu vyžaduje delší dobu). Zároveň s tím však musí 
probíhat vývoj dítěte v narušeném prostředí, kde dochází k narušování až znehodnocování 
sebeobrazu dítěte a představy okolí. V rodinném prostředí je zanedbáváno přiměřené vnímání 
a emocionální prožívání dítěte, jeho emoční potřeby jsou devalvovány, emoční projevy 
nepřiměřeně trestány nebo odmítány. Netolerance vůči afektivním projevům dítěte a vlastní 
nekontrolované afektivní chování rodinných příslušníků, podobně jako chování, které těžké 
afekty provokuje – jako je fyzické nebo sexuální zneužívání – tento proces dále posilují. Pro 
tyto rodiny jsou typické ambivalentní vzorce vztahů – blízké osoby jsou zároveň násilníky 
i ochránci. Potlačování vlastních emocí je při takových vztazích nutné pro „přežití“ dítěte.41 
Pod vlivem kombinace těchto faktorů se pak vyvine hraniční jedinec, který trpí nejistotou 
ve svých vlastních pocitech, což je vyjádřeno v jeho behaviorálních vzorcích. Dítě se nenaučí 
přiměřené afektivní regulaci a adaptivnímu chování v kritických situacích. Maladaptivní 
způsoby chování a emočních reakcí se stanou problémem v době, kdy přirozeně vyvstanou 
požadavky na sociální kompetenci – tedy v době časné dospělosti a dospělosti, kdy potřeby 
socializace vyžadují dobrou afektivní kontrolu. Afektivní dysregulace se projeví sníženou 
frustrační tolerancí – hypersenzitivitou, vysokou intenzitou afektů a jejich protrahovaným 
odezníváním, na jehož základě dochází ke zkratovému jednání, které vybíjí afektivní tenzi.42 

Diagnostika
Správná diagnostika a chápání poruchy jsou podmínkou adekvátní terapie a volby správného 
přístupu, proto je diagnostika tak důležitá. Hraniční porucha osobnosti je navíc jednou 
z nejobtížněji konceptuovatelných poruch; a přesto, že se jedná o nejčastější poruchu 
osobnosti, se kterou psychiatři přicházejí do styku (25–30 % psychiatrických pacientů), 
je shoda na této diagnóze jednou z nejmenších. Záleží na teoretickém založení, navázané 
spolupráci s jedincem, míře empatie pracovníka i celkovém kontextu.43 
39 Praško (2003).
40 Faldyna (2000).
41 Praško (2001). 
42 Praško (2001).
43 Praško (2003).
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Diagnostika hraniční poruchy osobnosti je navíc problematická z dalších příčin:
•  jedná se o poruchu osobnosti, u níž jsou často v popředí symptomy odpovídající jiné 

diagnostické jednotce, a ty mohou hraniční poruchu překrýt;
•  hraničními symptomy může reagovat i osobnost, která nukleárně hraniční není;
•  popisná kritéria v psychiatrických manuálech se často překrývají ve více diagnostických 

jednotkách poruch osobnosti a je obtížné podle nich konkrétního jedince zařadit;
•  psychologické nástroje pro posouzení osobnostní dynamiky a jádrových příznaků hraniční 

poruchy nebývají plně využity nebo nejsou dostupné.44 

Diagnostika hraniční poruchy se provádí podle převládajících projevů v chování, přičemž se 
berou v úvahu všechny aspekty fungování jedince. Hodnocení by se mělo opírat o co nejvíce 
zdrojů informací. Často je nemožné vyhodnotit stav osobnosti po jednom rozhovoru, je 
zapotřebí hovorů opakovaných a shromáždění anamnestických údajů od dalších osob (např. 
příbuzných). Významnými osobami můžete být také vy – sociální kurátoři, kteří s hraničními 
klienty pracujete – můžete k popisu jejich chování přispět svými postřehy a sledováními. 

K deskriptivní diagnostice hraniční poruchy slouží jako nejrozšířenější pomůcka kritéria 
MKN-10 (která ji uvádějí pod označením emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční typ 
F60.31) a kritéria DSM-IV (hraniční porucha osobnosti – borderline personality disorder 
„BPD“). Ve výzkumech bývá jako paralelní vodítko používáno ještě „diagnostické interview 
hraničních osobností“ – „DIB“ (Gunderson a Kolb, 1976, 1981), které je u nás rozšířeno díky 
monografii Z. Bolelouckého „Hraniční stavy v psychiatrii“. Toto interview bylo v roce 1989 
Zanariniovou, Gundersonem, Frankenburgem a Chaunceyem revidováno a v současné době 
se široce používá jeho verze DIB-R.

Kritéria podle klasifikace DSM jsou charakteristická pro současné i dlouhodobé chování 
jedince, které způsobuje významné narušení buď sociálního či pracovního působení, nebo 
subjektivní pohody. Vyžaduje se nejméně pět z následujících kritérií:
•  vzorec nestálých, napjatých a intenzivních interpersonálních vztahů charakterizovaný 

výkyvy mezi extrémy nadměrné idealizace a podceňování, manipulování (využívání 
druhých pro své cíle);

•  impulzivita nebo nepředvídatelnost alespoň ve dvou oblastech, které osobu poškozují, např. 
utrácení, krádeže v obchodech, sex, zneužívání látek, riskantní jízda vozidlem, přejídání se;

•  nestálost afektivity; značné výkyvy od normální nálady po depresi, podrážděnost nebo 
úzkost trvající obvykle několik hodin a jen zřídka více než pár dní, s následným návratem 
do normální nálady;

•  nepřiměřený, intenzivní, trvalý hněv či neschopnost svůj hněv ovládat, např. častá 
nazlobenost, okázalé projevy rozladěnosti, opakovaná fyzická napadení;

•  opakované výhrůžky sebevraždou, sebevražedná gesta či chování nebo automutilační 
chování (tělesné sebepoškozování);

•  výrazná a trvalá porucha identičnosti projevující se nejistotou alespoň ve dvou 
z následujících momentů: 

 •  sebepojetí (představa sebe samého),
 •  pohlavní orientace,
 •  dlouhodobé cíle nebo volba povolání,
 •  žádaný druh přátel,
 •  životní hodnoty,

44 Faldyna (2000).

•  chronické pocity prázdnoty či nudy,
•  obrovské úsilí vyhnout se skutečné či zdánlivé opuštěnosti.45

Pro hraniční osobnosti je také charakteristický rozpor výsledků psychologických testů. 
Výsledky vyšetření strukturovanými testy jsou normální (např. Wechslerův test) a výsledky 
nestrukturovaných testů jsou výrazně patologické (Rorschachův test). Schopnost testovat 
realitu (schopnost rozlišovat mezi vnitřní fantazií a skutečností zevního světa) zůstává 
neporušena.46

Cvičení:
Diskuze ve skupinách o možnostech využití, užitečnosti, možném přínosu či diskutabilnosti 
účasti kurátorů na diagnostice hraničních klientů. Poté sdílení závěrů do velké skupiny.
Trvání: cca 25 min.

Pracovní vztah, přenos a protipřenos
Při spolupráci klienta s pracovníkem (obzvláště dlouhodobé) dochází ke vzniku pracovního 
vztahu. Tento vztah je často nejdůležitějším prvkem změny. (Řada terapeutů pokládá lidi 
s hraniční poruchou osobnosti za „prokletí své existence“.47) Hraniční klienti bývají často zlostní, 
vehementně se dožadují „svých práv“, často osobně nebo telefonicky obtěžují pracovníka 
mezi domluvenými setkáními. Někdy intervenuje celá rodina klienta. Hledání posílení 
a „dokrmení citového hladu“ vede tyto lidi k překračování jakýchkoliv hranic spolupráce. 
Lidé s touto poruchou mají tendenci vyvolávat u ostatních lidí (včetně pracovníků) 
komplementární reakce, a proto je hlavní pracovní strategií používání takového způsobu 
chování, který podporuje u klienta více adaptabilní a flexibilní reakce. 
Součástí pracovního vztahu je i zvláštní, afektivně zabarvený vztah klienta k pracovníkovi 
– tzv. přenos, ve kterém jde o nerealistické opakování jakýchkoliv emočně podbarvených 
vztahů z minulosti ve vztazích současných. Jde o specifickou iluzi ve vztahu k jiné osobě, 
ve které se bez viditelného podnětu objevují v určitých rysech opakování vztahů z minulosti, 
které jsou prožívány jako současné a člověk je prožívá skutečně. Klient přenáší na pracovníka 
jednak přání pomoci, ale i svoje požadavky a očekávání, které nebyly dříve naplněny. 
V kladných vztazích dochází k pozitivní, emoční korektivní zkušenosti, která může změnit 
postoje klienta k lidem a k životu. Opakování dětské zkušenosti často není přiměřené 
současné situaci. Při přenosu člověk nereaguje na skutečnou osobu nebo na skutečné chování 
příslušné osoby, ale na to, co si do této osoby promítá ze svých vztahů a zážitků z minulosti. 
Objevují se reakce, které ztěžují (při nepochopení) interakce mezi klienty a pracovníky. 
Žena např. začne projevovat vůči mužskému pracovníkovi city, sympatie až zamilovanost 
se sexuálním zabarvením. V takovém případě mluvíme o pozitivním přenosu. U muže se 
mohou do tohoto pozitivního přenosu promítnout i latentní homosexuální tendence. Pod 
vlivem pozitivního přenosu klient ochotně spolupracuje. Na uvědomění si těchto pocitů může 
klient reagovat tzv. přenosovým odporem. Analogicky vzniká negativní přenos, ve kterém 
se projevuje skryté nepřátelství, chladná rezervovanost a hostilní odmítání interpretací. Je 
podstatné, že tyto pocity a vztahy se nepovažují za reakci na skutečnou osobu pracovníka, 
nýbrž za opakování vztahů k osobám v klientově minulosti i současnosti.48 

45 Boleloucký (1993).
46 Boleloucký (1993).
47 Praško (2003).
48 Kratochvíl (1997).
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Nejčastějšími příklady přenosových reakcí, které se ve vztahu s profesionály vyskytují, jsou:
•  projevy lásky, náklonnosti, nebo obdivu k určitému pracovníkovi – citový vztah 

k pracovníkovi může signalizovat jeho nejistotu a potřebu být zajištěn bezpečným vztahem 
(získat pohlazení způsobem „ber kde ber“);

•  vyzdvihování odbornosti a moudrosti určitého pracovníka – klient se tak snaží „vysokou 
laťkou“ přimět pracovníky k převzetí zodpovědnosti za svůj život i v záležitostech, 
které nejsou v přímém vztahu k řešené otázce (žádá o přímé rady v otázce zaměstnání, 
partnerského vztahu, vztahu k rodičům apod.);

•  zdůrazňování předností a „šikovnosti“ určitého pracovníka – zdůrazňuje-li klient šikovnost 
určitého pracovníka, může tak projevovat kritiku či agresi vůči jinému profesionálovi 
„přemístěním“ (př.: dítě po výprasku rodičem zaujme často zlostný postoj k jinému 
dospělému, např. ke „zlé tetě“);

•  negativistické chování – zapomínání termínů schůzek, odmítání komunikace, stravy, léků, 
úmyslné zanedbávání hygieny – může být někdy snahou prosadit se proti požadavku, a to 
zejména u osob v nízké sociální pozici (duševně nemocní, staří lidé), od kterých toho 
v civilním životě sociální okolí mnoho nepožaduje; projevem neúčelného protestu opakuje 
klient dětskou touhu a vzdor; chce „být něčeho příčinou“, tak jak to prožíval při výchově 
rodiči.

Obecně jsou nereálné postoje k pracovníkovi – ambivalence (protichůdnost) a negativismus 
– způsobeny tím, že klient prožívá svůj vztah k pracovníkovi jako opakování vztahu 
k matce nebo jiné významné osobě – s nadměrným očekáváním, anebo s neopodstatněnou 
nedůvěrou.49 
Pozn. z praxe: Když klient zaujímá podřízenou pozici, může tak manipulovat s pracovníkem 
a stává se v konečném důsledku dominantním. Bezprostředně tím může získat, ale následně to 
vede ke ztrátě bezpečí a důvěry. (Stejně jako dítě propadá úzkosti, pokud dokáže zmanipulovat 
rodiče, čímž znehodnotí své „opěrné body“.)

Zvláštní charakter vztahů osob s hraniční strukturou osobnosti ovlivňuje i podobu 
přenosového vztahu těchto osob. Masterson ho nazval hraničním přenosem. Spočívá 
v aktivaci a ve střídající se projekci klientových pozitivních a negativních rozštěpených 
částečných jednotek vztahu k objektu. Searls upozornil, že pro hraničního klienta je pracovník 
„přechodným objektem“. Tímto termínem – známým z dětské psychologie (Winnicott, 1953, 
1971) – rozumíme neživé předměty z okolí dítěte (medvídek, panenka, prostěradlo apod.), 
hračky, ke kterým se dítě dočasně upne. Jinak formulováno: „vztah hraničního klienta 
k pracovníkovi je analogický vztahu dítěte k prostěradlu či medvídkovi“. Jde tedy o přechodný 
vztah jako k neživému objektu.50

Přenosové jevy hraničních klientů mohou být velmi hrubé a intenzivní. Hraniční klienti 
těžce tolerují jak blízkost, tak odloučení. V počátku spolupráce se objevuje masivní idealizace 
pracovníka, který je oslavován jako zachránce, který konečně klientovi rozumí. Pracovník 
může být adorován nebo sexuálně sváděn. V průběhu spolupráce je pak pracovník devalvován, 
objevují se bouřlivé emoční reakce s častými „acting outy“.51 

Negativní přenos se v práci s lidmi s hraniční poruchou osobnosti systematicky zpracovává, 
ale jen ve formě, která se projevuje tady a teď – bez snahy o odkrytí celé historie. Hraniční 

49 Styx (1991).
50 Boleloucký (1993).
51 Praško (2003).

klienti projevují k pracovníkovi protikladné postoje snadno a rychle – vidí ho jako úplně 
dobrého, nebo zcela špatného, slabého, či silného, milujícího, nebo nenávidějícího, jeho 
výroky přijímají nekriticky, nebo je zase zcela nekriticky odmítají. Tomu odpovídá i jejich 
rychle se měnící představa o sobě. Pracovník se musí naučit zacházet s těmito protikladnými 
psychickými stavy a pomáhat klientovi, aby je integroval do jednotného pohledu na sebe 
i na druhé. Je třeba, aby klient získal náhled a pak své současné reakce odlišil od minulých, 
aby byly přiměřené současnému chování druhé osoby. Lidé s hraniční poruchou osobnosti 
však často filtrují nebo výběrově ignorují zpětnou vazbu z okolí, která neodpovídá jejich 
pojetí, a zaměřují se nebo vybírají jako předmět z pozadí ty složky zpětné vazby, které 
jejich pojetí potvrzují. Jejich neadaptivní chování přetrvává mimo jiné proto, že vyvolávají 
komplementární reakce u druhých a těmito reakcemi si pak zpětně potvrzují své předpoklady. 
Př.: Klientka ve svém chování projevuje zklamání a ukřivděnost. Dává ji najevo ve svém 
interpersonálním chování. To naladí její okolí vůči ní negativně a vede to k tomu, že se s ní lidi 
cítí nepříjemně, a proto se jí raději vyhnou. Potvrdí tak její negativní očekávání a pravdivost 
jejího předpokladu, že lidé jsou zlí a že jí křivdí.52

Přenos klade na pracovníka značné nároky. Musí být opatrný, aby nereagoval na afektivní 
útoky, nesmí opětovat citové vztahy ani hostilitu, musí být nepřístupný sexuálnímu 
a mocenskému pokušení. Svůj osobní život by měl držet zcela oddělený od pracovního. 
Pracovník neznalý těchto principů se může po zjištění, že se k němu klient staví nepřátelsky, 
cítit dotčen a uražen, nebo naopak – zjištění, že klientka o něm blouzní, může narcisticky 
zpracovat a připisovat její obdiv svým zvláštním schopnostem nebo kouzlu své osobnosti. 
Může nevědomě směřovat k tomu, aby mocí, kterou mu dává přenos, zvýšil své vlastní 
sebevědomí.53

Nereálné postoje, přání a očekávání v mezilidských vztazích nejsou pouze výsadou klientů. 
Stejné nevědomé tendence o naplnění osobních potřeb a ambicí se mohou projevovat 
ve vztahu ke klientovi i ze strany profesionála, tj. dochází k protipřenosu. Ten pak brání 
pozitivnímu vývoji produktivního přístupu. Hraniční klienti mají dar vyvolávat intenzivní 
protipřenos v pozitivním i negativním slova smyslu. Mohou se chovat svůdně a narušovat 
stabilitu pracovníka, nebo naopak indukovat agresivní protipřenosové chování, jako jsou 
křik, výčitky nebo bagatelizace a časté pozdější sebezpytování pracovníka. Protipřenosově 
vzniká jak hněv na klienta, tak i fantazie o jeho záchraně. Aby si mohl pracovník zachovat 
patřičný odstup, potřebuje kontinuálně sledovat své pocity a vlastní očekávání od klienta 
i od sebe.54 V tom mu může pomoci dobrá spolupráce s kolegy, soudržný pracovní tým, 
častá výměna zkušeností, vzájemná podpora a pravidelné supervize. Vztah s hraničním 
klientem je skutečně náročný. Hraniční osobnost, díky svým primitivním schopnostem 
zvládat pudovou energii, vyvolává v pracovníkovi řadu pocitů, včetně pocitu ohrožení vlastní 
stability. Nerespektuje pracovníkovu autonomii ani hranice a vede monolog. Pracovník pak 
zažívá pocity nudy nebo frustrace. Stupňovaný zrcadlící přenos tlačí pracovníka do role 
alter ega. Klient částečně respektuje pracovníkovu odlišnost, ale snaží se ho zmanipulovat 
ke ztotožnění. Výsledkem bývá pracovníkova odmítavá reakce, obzvlášť když klient očekává 
výlučné potvrzení. V důsledku projektivní identifikace vznikají u pracovníka silné agresivní 
pocity, odmítání klienta a nevědomá tendence jej trestat, nebo opačná reakce spojená 
s ochranou klienta a strachem, že přeruší spolupráci.55

52 Kratochvíl (1997).
53 Kratochvíl (1997).
54 Praško (2003).
55 Faldyna (2000).
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Představme si nyní některé protipřenosové reakce:
•  hněvivá agresivní reakce – takovou reakcí může být výbuch zlosti. V ústavních zařízeních 

se někdy může agresivní reakce objevit v mitigované podobě, např. jako „trestná, svévolně 
zvýšená medikace“ nebo „trestná injekce“, jež se opodstatňují zveličením asociálního chování 
klienta; užití omezovacích prostředků tehdy, kdy to není nezbytně nutné.

•  úzkost z nečekaných reakcí klienta – může pracovníka „hnát“ k předčasnému uklidňování 
klienta. Proto, že sám sebe potřebuje pracovník nahlas ujistit, že se „nic hrozného neděje 
a dít nebude“. Takto projevená úzkost může být pro klienta důkazem a potvrzením, že je 
opravdu „nebezpečný a zlý“. Klient se může ztotožnit s nabízenou normou a zareagovat 
skutečně agresivně.

•  tvrdé vyžadování uznání autority pracovníka – pokud je autorita vyžadována ve všech 
směrech a pracovník není schopen připustit, že klient může mít na věci svůj názor, regrese 
klienta se prohlubuje na nežádoucí úroveň, nebo se objeví negativistické postoje.

•  podpora závislosti a obdivu klienta – může být způsobena i přenosovou reakcí klienta, 
který do této pozice pracovníka vmanipuluje. Pokud pracovník takový vztah přijme, 
podporuje v klientovi iluzi, že může splnit jeho nereálná dětská přání, ušetřit ho bolesti, 
smutku z pobytu v zařízení nebo zklamání z výsledku spolupráce. Klienti s vysokou 
zranitelností mají tendence vidět v profesionálech ručitele bezpečného života, končí to však 
zpravidla hněvem anebo zoufalstvím na jedné či druhé straně. 

•  závislost na hodnocení klientem – pracovník nejistý ve své roli potřebuje četná ujištění, 
že je schopný, že jeho intervence pomohla. Takovým stálým hodnocením může být 
uspokojována jeho dětská potřeba být kontrolován a chválen.

•  závislost na optimistických výsledcích – pracovník může klienta svým jednáním pohánět 
k dosažení cíle. Klient se pak snaží proto, aby udělal hodnému pracovníkovi radost. Péče 
o „úspěšné“ klienty může pracovníkovi přinášet více uspokojení, což samo o sobě je 
pochopitelné. Někdy jsou však skutečně potřební klienti z péče vytěsněni, protože pracovník 
pociťuje antipatie k lidsky, zdravotně anebo sociálně obtížným klientům. Těm zase jejich 
pocit závislosti brání v sebeprosazení a mají také obavy z nepříjemného zacházení a možné 
odvety profesionálů. Závislým na klientovi se stává pracovník i tehdy, pokud mu přináší 
péče o klienta uspokojování nevědomých potřeb, nebo jedná pod vlivem nereálných 
představ a nevědomě vede klienta k jejich naplnění.56 

Dalšími neprospektivními modely interakcí pracovníků s nezrale vystupujícími klienty 
mohou být (analogicky se Stierlinovým modelem rodinných interakcí):
•  pozitivní sebeprezentace, kdy pracovník vystupuje v roli „kamarádského odborníka“, 

který má pochopení a je tolerantní; vystupuje jako „přijatelnější rodič“; takovému člověku 
se nehodí příčit, neboť má právo od klienta očekávat totéž, co sám nabízí – tedy toleranci 
a porozumění; na opoziční jednání klienta pak pracovník reaguje úzkostí či zklamáním 
(teze: nátlak na klienta, aby se zlepšil a udělal sympatickému pracovníkovi radost, připomíná 
připoutávání);

•  negativní sebeprezentace, kdy pracovník vytváří sám o sobě obraz „vlastní slabosti 
a nekompetence“; apeluje tím na morální povinnost klienta pomoci slabšímu, na jeho 
prosociální cítění; pracovník vyjadřuje naději, že klient sám pochopí svou situaci a že 
pracovník dělá „jen svou práci“, čili hněvat se na něj je nemorální; je patrno, že se zde 
obrátily role – pracovníci apelují na „zdravý rozum“ a morálku klienta (teze: morální 
nátlak na klienta, aby se „zlepšil“ a nepůsobil ustaraným pracovníkům potíže, připomíná 
delegování);

56 Styx (1991).

•  agrese a trestání – pracovníci mohou klienta informovat o jeho sociální (finanční, 
psychické) závislosti omezením jeho aktivit nadměrnou starostlivostí; mohou být 
i ironičtí a sarkastičtí; v situaci emočního výbuchu klienta pak mohou „opodstatněně“ užít 
skutečného násilí (třeba izolace klienta) a dát najevo zavrženíhodnost jeho počínání (teze: 
příklad přísných rodičů nemajících čas na hlouposti dítěte, protože „nemají na starosti jenom 
jeho“, připomíná vypuzování).57

Přenosové reakce nejsou ničím výjimečným. Běžně se s nimi setkáváme i v každodenním 
životě. Mnohé sympatie nebo antipatie, pro které chybí reálný podklad, jsou přenosovými 
reakcemi, kde se uplatňuje již neuvědomovaná, minulá zkušenost.

Práce s přenosovými reakcemi
Umění rozpoznat a hodnotit přenosové reakce klientů a taktně a účelně s nimi pracovat patří k vyspělé 
profesionální výbavě a při práci s lidmi s vysokou zranitelností je velmi užitečné. Přenosové reakce 
nám totiž o klientovi sdělují to, co často není schopen nám sdělit on sám. Objeví-li se ve vztahu 
k pracovníkovi podbízivost, náklonnost, úzkost, nenávist, ospravedlňování, často si klient nemusí 
uvědomovat, že to dělá a proč to dělá. Opakuje totiž chování, které se naučil v minulosti a informuje 
nás tím o tom, jak si stojí v životě; ukazuje, jaké strategie uplatňuje k lidem, na kterých je závislý, 
jaké reakce od nich očekává. Tím nám může poskytnout důležité informace o svém sociálním okolí. 
Např. na běžnou výtku zareaguje klient nadměrným hněvem – je „alergický na autority“ – může mít 
s nimi tedy dosud živou zkušenost. Často nám vlastní reakce na přenos umožňují poznat agresivní 
tendence klienta. Cítíme-li potřebu bránit se, můžeme reagovat na ukrývané postoje klienta dříve, 
než dojde k manifestovanému výbuchu hněvu nebo agrese.
Práce s přenosem má ale i obtížnější rub. Pro profesionála znamená hodnotit stále i svoje 
postoje, motivy, jednání. Klást si otázky. Proč mě zneklidňuje právě tento klient? Proč se chci 
více věnovat jinému? Proč nerad chodím na určité místo? Proč řeším určitou situaci právě 
tímto způsobem? Napsané to vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti účelně a terapeuticky 
zvládnout přenosové reakce je jedním z nejtěžších profesionálních úkolů. Jednat s klienty 
s taktní opravdovostí (nikoliv s neomalenou upřímností), se zdravou mírou sebekontroly, 
a to při nekorigovaných projevech klienta, stojí velké úsilí.58

Cvičení: rozhovor ve dvojicích na téma přenosu a protipřenosu
Zneklidňuje mě nějaký klient? Vím čím? Proč se mu chci věnovat nad rámec profesionálních 
povinností, nebo naopak se mu vyhnout či zkrátit kontakt s ním na minimum? Je nějaké místo, 
kam nerad při svých pracovních povinnostech chodím, nějaké zařízení, domov klienta? Vím, 
čím to je? Jsou situace, kterých se obávám, které mě rozčilují nebo zúzkostňují – které to jsou? 
Dělal jsem už něco pro uvědomění si těchto dějů? Pokud ano, co se osvědčilo? Zažil jsem něco, co 
nepřineslo očekávaný efekt? Mělo to dopad na mou praxi? Jaký? Co ještě mohu udělat? 

Charakteristiky práce s lidmi s hraniční poruchou osobnosti, možnosti 
ovlivnění
Vycházejíce z toho, že „zásadní změna osobnosti je i při intenzivní (třeba několik let trvající) 
léčbě velmi málo pravděpodobná“59, je při práci s lidmi s hraniční poruchou osobnosti 
snahou pracovníků různých profesí spíše:

57 Styx (1991).
58 Styx (1991).
59 Zvolský (1996).
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•  pomoci klientovi překlenout obtížná období v jeho životě, v partnerství, pracovním 
prostředí či v souvislosti s různými zdravotními obtížemi (podpůrná psychoterapie);

•  zlepšit přizpůsobivost jedince daným interpersonálním a sociálním podmínkám v jeho 
životě (hlubinná psychoterapie); 

•  korekce centrálních symptomů maladaptivního chování jedince (behaviorální 
a kognitivní metody);

•  ovlivnění některých zvláště nežádoucích cílových symptomů, jako je afektivní 
nevyváženost – zvláště agresivita u impulzivních povah (farmakoterapie).60 

Přičemž souhlasím se Schulmanem, že „rozdíl mezi profesemi vyvstává spíše z rozdílů v pojetí 
vlastní funkce pracovníka a organizace, v níž pracuje, než z rozdílného použití dovedností“.61 

Léčba lidí s hraniční poruchou osobnosti je dlouhodobá a náročná. Neexistuje jednoznačný 
postup v léčbě těchto složitých stavů. Terapie je u každého jedince velmi individuální. Terapeut 
by měl být schopen na jednu stranu klientovi vyhovět v jeho požadavcích a osobitosti; 
na druhou stranu musí stanovit limity terapie, ve kterých může dojít k obnovení zabržděného 
procesu psychického zrání. Stanovení hranic začíná uzavřením terapeutického kontraktu 
na počátku léčby. Terapeutický kontrakt stanovuje cíle léčby, její podmínky (včetně popisu 
chování klienta), sankce za jejich nedodržení a vlastní odpovědnost klienta za léčbu.62 

Při léčbě hraničních poruch osobnosti se používá kombinace individuální a skupinové 
psychoterapie a farmakoterapie. K vyhledání terapie zpravidla vedou krátkodobé afektivní 
dekompenzace nebo rozvoj komorbidní poruchy; k hospitalizaci dochází často v rámci 
krizové intervence.63 

Za nejefektivnější terapii hraničních poruch osobnosti je považována dlouhodobá 
psychoterapie. V rámci dlouhodobého vedení se používá podpůrná psychoterapie. Je směsí 
empatie, povzbuzování, podpory, trpělivé klarifikace, edukace a permanentního vysvětlování. 
V rámci edukace se vysvětlujícími technikami snaží klientovi zprostředkovat:
•  pochopení oscilací nálad poukázáním na anamnesticky zjištěné výchovné vlivy a zážitky 

od dětství;
•  objasnění oscilace nálad na základě biologického vysvětlení emocionální nestability 

v důsledku nedostatku serotoninu v mozku (má tonizující účinky na naše emoční centra, 
takže je pak těžké je kontrolovat logickým myšlením); tato kontrola se dá zlepšit tím, 
že dostane lék, který umožní doplnění zásob serotoninu, nebo tím, že si postupně krok 
za krokem nacvičí nové reakce na situace, ve kterých mu emoce a z nich plynoucí impulzy 
unikají z kontroly; nabídka biologického rámce poruchy sekundárně podporuje sebeúctu 
klienta; 

•  uvědomění souvislosti jeho problémových aktuálních vztahů se vztahy minulými 
a prozkoumání základních obav týkajících se blízkosti, strachu z opuštění a z toho, že 
jedinec bude někým ovládán.64 

60 Zvolský (1996).
61 Úlehla (1996).
62 Praško (2003).
63 Praško (2003).
64 Melges a Swartz, 1989 in Praško (2003).

Psychoanalytická terapie
Nejrozšířenějším přístupem zaměřeným na hraniční typ poruchy je psychoanalytická 
psychoterapie, využívající teorii objektních vztahů. V terapii je navázán vztah, v jehož 
rámci hraniční jedinec opakuje své dysfunkční vzorce a je možné regredovat na úroveň 
období, v němž došlo k narušení jeho vývoje. S oporou v terapeutickém vztahu může pak 
dojít k dovršení osobnostního vývoje nebo alespoň k symptomatické úlevě od problémů.65 
Individuální psychoterapie se zaměřuje na zvýšení schopnosti ega:
•  odolávat regresi, 
•  tolerovat frustraci, 
•  odkládat uspokojení, 
•  ovládat impulzy a 
•  snášet bolestné afektivní stavy. 

Používají se techniky klarifikace, konfrontace, interpretace a propracování. Hlavním 
terapeutickým nástrojem je vysvětlení („Nerozumím úplně tomu, co vás přimělo upustit 
od milostné hry s vaším přítelem, když se usmíval. Co tím míníte, že jste byla přibržděna? 
Jak jste se cítila?“), konfrontace („Odmítl jste všechny mé postřehy v této hodině – aniž 
jste o nich okamžik přemýšlel – a současně tvrdíte, že ode mě nic nedostáváte. Co si o tom 
myslíte?“ nebo: „Vaše potřeba poohlédnout se po novém příteli se objevuje, jak se zdá, vždy 
tehdy, když vás váš současný přítel překvapí nečekaně něžnými projevy.“) a výklad („Říkáte, 
že se vám omrzel váš přítel, právě když on se cítil s vámi tak šťastný. Ponížila jste ho, abyste 
se ochránila před svou závistí z jeho schopnosti milovat.“). Interpretace se mohou týkat 
souvislostí tady a teď a minulosti, souvislostí s vnější realitou, obranných mechanismů 
i genetické reprodukce. Umožňují uvědomování si rozporů a konfliktů, které za nimi leží. 
K integraci dochází pomocí stálého vyjasňování, výkladu a konfrontace chování.66

Kognitivně-behaviorální terapie
Několik kontrolovaných studií prokázalo vysokou účinnost kognitivně-behaviorální terapie 
u lidí s hraniční poruchou osobnosti (Linehanová a spol., 1991, 1993). Kognitivně-behaviorální 
terapie se soustředí na nácvik dovedností zvládat svoje emoční stavy a impulzivní chování 
a systematicky řešit problémy. Léčba však musí být modifikována, protože standardní 
kognitivní nebo kognitivně-behaviorální přístupy, používané u aktuálních poruch, mají 
pouze omezený efekt (Becková a spol., 1990).67 M. Linehanová rozvinula vlastní přístup 
k léčbě hraniční poruchy osobnosti, který nazvala „dialektická behaviorální terapie“. Podle 
provedených studií se jedná o vysoce účinnou psychoterapii.68 

Dialektická behaviorální terapie
Dialektická behaviorální terapie M. Linehanové nabývá v posledních letech na popularitě 
a vycvičení terapeuti působí kromě USA i v evropských zemích. Terapie spočívá v kombinaci 
individuální „dialektické“ terapie (terapie rozhovorem o protikladných postojích 
a chování) zaměřené na zvýšení schopnosti přijmout, tolerovat a zvládnout své emoce 
a skupinové „behaviorální“ terapie zaměřené na nácvik sociálních dovedností. Program 
probíhá ambulantně. Individuální sezení se pružně přizpůsobují aktuálním potřebám 

65 Faldyna (2000).
66 Praško (2001).
67 Praško (2001).
68 Faldyna (2000).
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klienta, skupinový program je předem daný a obsahuje stabilní kroky. Pět kontrolovaných 
studií prokázalo, že takto pojatý přístup snižuje frekvenci sebepoškozování, zlepšuje sociální 
přizpůsobení a snižuje závažnost užívání drog ve srovnání s běžnou zdravotní péčí.69 Cílem 
dialektické behaviorální terapie je dosažení větší míry kontroly hraničních jedinců nad svými 
životy, emocemi a sebou samými skrze sebepoznání, nácvik emoční regulace a kognitivní 
restrukturace.70

Terapie má čtyři fáze. V přípravné fázi se zvažuje motivace klienta k léčbě, probíhá edukace 
o léčbě a následně stanovení cílů a jejich analýza.
V první fázi se největší pozornost věnuje regulaci afektů, kdy je jedinec konfrontován 
s rozpory a učí se snést napětí z toho vznikající. Hlavní dovedností, kterou se potřebuje 
naučit, je schopnost věnovat pozornost svému vnitřnímu prožívání, myšlenkám a emocím 
a pochopit, jak souvisejí s impulzy v chování či vyhýbání se řešení důležitých situací v životě. 
Klient se v průběhu terapie učí monitorovat své prudké afekty, zjistit situace, ve kterých se 
typicky objevují, odložit impulzivní chování, zpracovat myšlenky a postoje, které s nimi 
souvisejí a naučit se alternativnímu chování, které je zaměřeno nikoliv na krátkodobé 
uspkojení, ale dlouhodobější cíle.71 
K tomu se užívají různé strategie:
• validizační – stvrzují potlačované emoce klienta jako legitimní;
•  kontingenční a kognitivní – vysvětlují a objasňují souvislosti a kontext emočních behaviorálních 

vzorců, používá se práce se záznamy automatických myšlenek v situacích frustrace;
•  dialektické – černobílý pohled hraničních klientů se propracovává na diferencovanější 

pohled „jak..., tak...“;
•  vztahové – pracuje se s terapeutickým vztahem, který je reprezentantem ostatních vztahů 

jedince;
•  řešení problémů – učí řešit problémy systematickým krokovým způsobem s brainstormingem 

alternativ řešení, a nikoliv prudkými afekty a impulzy;
•  rozšíření kompetencí – učení se interpersonálním dovednostem a dovednosti sám sobě 

více rozumět; důležitý je nácvik přijímání kritiky, dávání zpětné vazby, empatie, vyjadřování 
potřeb a emočních stavů, získání validizace z okolí.

V druhé fázi terapie probíhá zpracování traumat z minulosti. Opakovanými rozhovory 
o traumatických zkušenostech dochází k propracování, k postupné akceptaci traumatu a habituaci 
emočně vypjatých vzpomínek v chráněném prostředí. V této části se hodně pracuje s imaginací 
vzpomínek, hraním rolí a psaním dopisů důležitým lidem ze života klienta (dopisy se neodesílají). 
Jedinec se postupně učí monitorovat svoje silné emoce, popsat je, porozumět jejich vrstvení 
a přechodům, diferencovaně je vyjadřovat, odložit a modulovat.72 
Ve třetí fázi terapie se spolupráce zaměřuje na propracování sebepřijetí a sebeúcty 
a na uskutečňování konkrétních cílů v životě. Používají se k tomu strategie kognitivní restrukturace 
– hledání adaptivnějších postojů k sobě, druhým a světu, jejich propracování do konkrétního 
chování a strategie řešení životních problémů. Klienti se učí komplexním komunikačním 
dovednostem – vyjednávání ve sporných situacích, uzavírání kompromisů apod.73

Z dalších směrů se pro lidi s hraniční poruchou osobnosti používají interpersonálně 
orientované psychoterapeutické techniky, protože tyto osoby v partnerských vztazích 
selhávají, a modifikace humanistických směrů, např. Gestalt terapie. Můžeme využít také 

69 Praško (2001).
70 Faldyna (2000).
71 Praško (2001).
72 Praško (2001).
73 Praško (2001).

různé varianty taktilních kontaktů jako pomocného prostředku pro posílení pocitu vlastní 
existence.74 Jako obranu proti nudě doporučuje Taylor (1984) techniku aktivní imaginace.75

Skupinová terapie
Skupinová terapie pomáhá hraničnímu jedinci poznat jeho nepřizpůsobivost ve společnosti 
a reakce, které jeho chování vyvolává u jiných lidí, tj. přispívá k náhledu. Běžně se osvědčuje 
do skupiny neurotických klientů zařadit 1–2 hraniční jedince. V dynamice skupiny se to 
projeví zpřítomněním vlastního prožívání neurotiků, jelikož hraniční jedinci produkují to, 
co neurotici nechtějí otevřít, a hraniční jedinci se zase učí zralejší prezentaci. Podobně se 
mohou 1–2 hraniční jedinci zařadit do skupiny psychotiků.76 

Farmakoterapie
Specifická farmakoterapie hraniční poruchy osobnosti není známá. Přestože se 
psychofarmakoterapii hraniční poruchy osobnosti věnuje řada výzkumníků, nejsou dosud 
vytvořeny všeobecně uznávané standardy farmakologické léčby. Volba psychofarmaka závisí 
na převládající symptomatologii, diagnóze I. osy (MNK, DSM) a zkušenosti terapeuta. 
Zaměřuje se na léčbu přidružených akutních poruch, jako jsou např. depresivní epizoda, 
úzkostná porucha, závislost na alkoholu, porucha příjmu potravy apod., a pozitivní ovlivnění 
jednotlivých příznaků narušujících jedincovu stabilitu, jako jsou impulzivita, výkyvy 
nálady, agresivita, úzkost, vztek, hostilita aj. Nejčastěji používanými léky jsou anxiolytika, 
antidepresiva, antiepileptika a neuroleptika.
Farmakoterapie nedokáže hraniční poruchu osobnosti odstranit, ale farmakoterapeutické 
zvládnutí úzkosti, deprese či paranoidity může otevřít cestu k intenzivnější a efektivnější 
psychoterapii.77 

Co dále pomáhá?
Pozorné vyslechnutí klienta při zachování akceptujícího postoje z naší strany, přičemž 
akceptace neznamená souhlas. To, co klient říká, nehodnotíme, ale reflektujeme (sdělujeme 
mu srozumitelnou formou, jak jsme tomu rozuměli). Po delších úsecích shrnujeme řečené.78

Pomocí empatie hledáme společně s klientem porozumění jeho stavu a příčinám, 
které k němu vedly. Pravidlem bývá, že hraniční jedinec mívá opravdu reálné důvody 
k neklidu a případným obavám, ovšem jejich subjektivní zpracování a následná reakce jsou 
nepřiměřené.79 
Ignorování destruktivních manévrů. Ignorování „revanše“.
Poskytování dostatečné pozornosti v době, kdy jedná konstruktivně.
Stáhnutí se a řešení problémů až po opadnutí emocí.
Přiměřeně odhadovat aktuální schopnosti klienta nést odpovědnost za své chování.80 
Projevení dobré vůle.81 Pokud to jde, snažíme se klientovi vyhovět. Není-li to možné, tak 
klidně a zevrubně naše stanovisko vysvětlíme i s pochopením pro jeho zklamání. Pomáháme 

74 Boleloucký (1993).
75 Boleloucký (1993).
76 Faldyna (2000).
77 Faldyna (2000).
78 Vymětal (1994).
79 Vymětal (1994).
80 Styx (1991).
81 Boleloucký (1993).
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hledat jiné řešení. Platí zde osvědčená zásada: „Přidat minuty znamená ušetřit hodiny.“82 
Možnost a podpora častějšího verbálního vyjadřování nepříjemných pocitů jedince, místo 
aby je vyjadřoval nekontrolovanou činností. 
Klidné a korektní otázky: „Jak jste se při tom cítil? Pomohlo vám to v něčem?“ Je účelné spíše 
projevit pochopení, jak nesnadné muselo být zvládnout tak silný pocit hněvu anebo úzkosti, než 
hodnotit klientovo jednání. Trestajícími reakcemi jen posílíme afektivní projevy klienta, které 
v jeho životě dosud byly jedinou účinnou odpovědí na omezování a hyperprotekci. Především 
je třeba nezaujatě a s vnitřní vyrovnaností posoudit, co se s klientem doopravdy děje a jaké 
podmínky vytvářejí tu kterou skutečnost. Věcné postoje profesionálů zajišťují vytváření nových 
modelových vztahů, nezatížených dřívějšími událostmi a problémovými postoji, ve kterých 
mohou klienti rozvíjet svoje nedostatečně upevněné zralé potřeby a pozice.83

Používání konstruktivních forem chování.
Hraniční jedinci potřebují hodně povzbuzení, emoční podporu, porady a aktivní pomoc 
v situacích, které sami nezvládají.84 
Využívat všech jejich možností, schopností a dovedností, dosycovat jejich deficity a podporovat 
jejich rozvoj. Tedy „chápat dítě uvnitř, ale trpělivě hledat dospělého“.85

Klienti s hraniční poruchou osobnosti bývají pro pracovníka velkou zátěží. Dělají si 
bezohledné nároky na jeho čas a pozornost. Proto je třeba jim stanovit hranice – jak proti 
jejich přílišné náročnosti, tak i proti jejich častému agování (projevování v chování) jejich 
agrese vůči pracovníkovi – s popisem následků při překročení hranic. Ze strany pracovníka 
je pak důležité tyto následky a postupy skutečně dodržet.86 

Metody sociální práce
Sociální práce užívá různých teoretických konceptů – úkolově orientovaného přístupu 
(TCA), na klienta orientovaného přístupu (CCT), systemicky orientovaného přístupu, 
výchovné sociální terapie, behaviorální terapie, realitní terapie, enviromentálního 
přístupu a mnoha dalších. Pro práci s klienty s hraniční poruchou osobnosti jsou použitelné 
všechny zmíněné kromě výchovné sociální terapie dle Krakešové, která sama upozorňuje, 
že „klientům je možné pomoci sociálně výchovným působením pouze za předpokladu, že 
nejsou psychiatrickými pacienty“.87 Řezníček i američtí autoři Sheafor a Horejsi při volbě 
intervenčních technik doporučují vycházet z různých teoretických přístupů, z nichž pole 
behaviorální terapie a modifikace je pro práci s hraničními klienty obzvláště bohatým.88 

Při stávající organizaci práce se v praxi kolem jedince s hraniční poruchou osobnosti pohybuje 
fragmentovaně a izolovaně značné množství specialistů řešících dílčí potíže daného jedince. 
Většinou se jedná o praktického lékaře, který řeší somatické potíže, psychiatra a psychologa 
řešící psychický stav a případnou psychopatologii, sociálního pracovníka řešícího sociální 
potíže a případně ještě další odborníky. Toto uspořádání vede k řadě negativních důsledků:
• nedostatečné výměně informací mezi jednotlivými profesionály,
• izolovanému partikulárnímu řešení klientova problému,
• duplikaci rolí,
• nejasnostem v kompetencích a odpovědnostech.
82 Vymětal (1994).
83 Styx (1991).
84 Linehanová (1987) in Boleloucký (1993).
85 Styx (1991).
86 Kratochvíl (1997).
87 Novotná, Schimmerlingová (1992).
88 Řezníček (1994).

Vyvstává proto potřeba koordinace a spolupráce různých profesí, např. prostřednictvím 
multidisciplinárních týmů či case managementu, kdy každý klient má svého klíčového 
pracovníka, který je jeho dlouhodobým patronem. Case manager může pouze zprostředkovávat 
klientovi jednotlivé služby a sjednávat mu k nim přístup nebo přímo některé služby poskytovat. 
Tuto roli často nesou sociální pracovníci, „kteří mají i nejvíce předpokladů a znalostí k této 
práci“.89 Vztah case managera a klienta by měl být vztahem důvěry a vzájemného respektu 
a sám o sobě je důležitým terapeutickým prvkem podobně jako vztah terapeutický. Hlavními 
úkoly case managementu jsou: „vyšetření, plánování, uskutečnění, sledování (monitoring) 
a kontrola“. Mosher a Burti ještě dodávají „advokacii“.90 

Psychosociální rehabilitace
Dobrých výsledků v práci s vysoce zranitelnými klienty (jakými lidé s hraniční poruchou 
osobnosti jsou) dosahuje také metodika uceleného přístupu k psychosociální rehabilitaci 
(PSR). Představuje cyklický proces probíhající v šesti fázích a třech dimenzích – dimenzi 
vztahu, aktivit a času. V dimenzi vztahu jde o tvorbu takového vztahu s klientem, který 
je v dané fázi nejoptimálnější. V dimenzi aktivit pomáhá sestavit plán aktivit vedoucích 
k dosažení individuálního cíle nebo upravit prostředí, tak aby vyhovovalo klientovým 
potřebám. V dimenzi času umožňuje přizpůsobit rychlost postupu spolupráce tempu 
klienta. 

Psychosociální rehabilitace se řídí přáním klienta, jeho psychosociální zranitelností a kvalitou 
jeho prostředí. Pozn.: Klasická institucionální péče se řídí problémem. Diagnóza a anamnézy 
slouží k určení nebo vymezení problému. Lékař shrne nálezy v medicínské diagnóze (pacient 
s hraniční poruchou osobnosti), ošetřovatel vymezí problém v ošetřovatelské diagnóze (například 
v pojmech slovní agrese, nebere léky), psychologové využijí k definování problému diagnózu 
týkající se chování. Sociální pracovníci diagnostikují praktické problémy sociálního fungování 
(sociální dovednosti, zacházení s penězi atd.).
Ve všech fázích a ve všech krocích rehabilitačního procesu se pracovník snaží klást klientovo 
přání do středu zájmu. V průběhu psychosociální rehabilitace se stáváme částí klientova 
života a máme na něm aktivní spoluúčast. Když klient není připraven spolupracovat, aktivně 
tvoříme takové podmínky, aby se jeho spoluúčast mohla rozvinout. A i když klient nemá 
žádné přání na změnu, mohou v jeho životě existovat překážky – v podobě problémů. V rámci 
šetření tyto překážky roztřídíme a analyzujeme, potom na jejich základě stanovíme cíle „pro 
klienta“ a aktivity, jak těchto cílů dosáhnout.

Přání klienta
Při zjištění přání klienta vycházíme z jeho pohledu na kvalitu vlastního života. Z toho pak 
odvozujeme jeho přání a cíle zaměřené na udržení či zlepšení stávajícího stavu. Můžeme 
začít rozhovorem, během kterého klientovi systematicky klademe otázky týkající se kvality 
jeho života. Z jeho odpovědí pak mohou vyplynout přání na změnu života. I když klient 
nesdělí žádná jasná přání, může pracovník z jeho odpovědí zjistit potřeby péče a dále 
pokračovat tímto směrem. 
U některých klientů je nutný jiný druh šetření kvality života, a to v případě, kdy klientova 
schopnost sebehodnocení nebo verbálního vyjádření je nízká. To můžeme vyvážit rozhovory 
s jeho blízkými osobami. Také můžeme provést šetření ohrožujících situacích, které jsou 
otázkou zdravotních rizik a života ohrožujících situací (jako je sebepoškozující jednání, vážné 
89 Probstová (1995).
90 Probstová (1995).
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sebezanedbávání, zanedbávání úklidu domácnosti, psychotické nebo depresivní příhody, agrese 
aj.), nebo šetření kvality sociálních rolí, které je otázkou plnění rolí (např. role „pacienta“, role 
„otce“, role „živitele rodiny“). Dlouhodobá špatná životní situace klienta často souvisí s jeho 
poruchou osobnosti. Potřeby péče pak mohou být určeny na základě výše zmíněného šetření.

Psychosociální zranitelnost klienta
Zranitelnost je výsledkem vztahu mezi poruchou, neschopností a sociálním handicapem 
klienta. Souvisí s jeho silnými a slabými stránkami. Představuje citlivost člověka na stres. 

Kvalita prostředí
Sociální prostředí představuje místa, kde klient žije, pracuje, studuje, tráví volný čas atd. 
Sociální síť zahrnuje osoby ve všech  prostředích, se kterými má klient kontakt a mají pro něj 
určitý význam. Sociální prostředí a síť musejí splňovat tři požadavky:
•  podporovat klientovu autonomii a nabízet dostatečný prostor pro využití jeho dovedností 

a rozvoj;
•  nabízet klientovi dostatečnou podporu – tím mohou částečně kompenzovat (jeho) nižší 

odolnost vůči stresu;
• umožňovat klientovi naplňovat své sociální role.
Pokud je to možné, prostředí nebo síť uzpůsobujeme tak, že vyrovnávají klientova omezení 
v plnění osobních rolích, např. nedostatek komunikačních nebo sociálních dovedností. 

Fáze orientace a tvorby vztahu
•  Začíná úvodem, vstupem budoucího klienta – klient se buď dozví o službě a zkontaktuje 

se sám, nebo kontakt zajistí jiný profesionál – objedná klienta a poskytne o něm první 
informace. Při úvodu ještě nedochází k fyzickému setkání.

•  První kontakt, cca 3 první schůzky, kdy se seznamujeme a nezávazně povídáme o našich 
možnostech a potřebách klienta.

•  Položení základů pro budování vztahu – budujeme důvěryhodný vztah s klientem.
•  Vzájemné poznávání – zjišťujeme, co považuje klient ve svém životě za důležité (osobní 

kriteria, přání, potřeby týkající se kvality vlastního života).

Fáze mapování
Cílenými rozhovory zjišťujeme od klienta anebo jeho blízkých osob a jiných profesionálů:
• přání/potřeby pro klientovu podporu,
• osobní kritéria klienta,
• možnosti a omezení klienta,
• možnosti a omezení klientova prostředí, okolí,
• potřebné a nutné zdroje.

Výsledkem této fáze je zodpovězení těchto otázek:
• Jaká má klient přání?
•  S jakými překážkami má klient zkušenost, co je původem těchto překážek? Jaká je souvislost 

mezi těmito překážkami?
•  Jakou podporu vyžaduje klient ve vztahu ke svému přání nebo jakou podporu potřebuje 

vzhledem ke své zranitelnosti? S jakými překážkami potřebuje pomoci nebo v čem potřebuje 
podpořit?

• Co považuje klient za důležité k tomu, aby uskutečnil své přání?
•  Jaké schopnosti má klient (silné stránky, motivace)? Je nutné vzít do úvahy i omezení 

(limity, slabé stránky) klienta pro vyváženost obou.
• Jaké má klient k dispozici zdroje?

V této fázi si musíme dát pozor na to, když:
• klientovo přání nebereme jako základ pro další práci;
• klientovo přání jako základ bereme, ale dostatečně ho neprozkoumáme;
• klientovo přání bereme doslova; lepší je prozkoumat jeho smysl a obsah;
• zapomeneme formulovat nebo pojmenovat nezbytnou nebo žádoucí podporu;
•  se soustředíme hned od počátku pouze na jedno určité přání a neptáme se aktivně 

na klientovy další potřeby;
•  informace o klientových schopnostech bagatelizujeme a shromažďujeme pouze informace 

o klientových omezeních a problémech; totéž platí i naopak!
• členové rodiny nebo jiní důležití lidé v sociální síti klienta jsou přehlíženi;
• kognitivní, sociální aj. postižení bereme jako definitivní a nepřekonatelnou překážku.

Cvičení:
Vytvořte skupiny cca po 5 osobách. Každý pracovník si v mysli vybere aktuálního klienta, se 
kterým spolupracuje, a písemně odpoví na otázky uvedené výše.
Trvání: cca 15 minut.

Fáze stanovování cíle
V této fázi se snažíme pomoci klientovi formulovat jeho cíl/cíle. Cíle vycházejí z klientova 
přání na zlepšení života nebo z potřeb jeho zranitelnosti nebo mohou vycházet z přání 
prostředí. V tomto případě je důležité pracovat s motivací klienta pro takovýto cíl.

PSR - fáze; velký a malý cyklus

I. orientace

VI. hodnocení 
a zpětná vazba

II. mapování

V. intervence

III. stanovení cílů

IV. plánování

problém 
jako překážka

strategie 
řešení problému
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Je-li cíl obecný, velký, dosažitelný v dlouhém čase (řádu měsíců až roků), formulujeme poté 
ještě cíle krátkodobé, specifické. Mají tato kritéria:
• cíl je zaměřen na získání nebo udržení žádoucí situace;
• cíl je zaměřen na blízkou budoucnost;
• cíl je srozumitelně a jasně formulován;
• cíl je formulován v konkrétních a měřitelných termínech.

V této fázi si musíme dát pozor na to, aby:
•  cíle nebyly formulovány pouze z perspektivy prostředí nebo bylo nejasné, z čí perspektivy 

jsou formulovány;
•   cíl neobsahoval pouze klientovo přání, zatímco skutečná potřeba zůstane skryta; 

v tomto případě se může stát, že pracovník nebude schopen přijít na cíl realizovatelný 
v konkrétním čase, pokud použije pouhé interpretace klientova přání;

• cíl nebyl negativně formulován: „nemít problémy se sousedy“; 
•  specifický cíl souvisel s obecným cílem klienta; např. obecný cíl je orientován na udržení 

místa v práci, zatímco specifický cíl směřuje ke zvýšení dovedností: „naučím se vařit“;
•  cíl nebyl zaměřen na vnitřní intrapsychické změny klienta; nejsou totiž v naší kompetenci. 

jde o cíle pro psychoterapii; i když může být naším cílem vhodnou terapii klientovi 
zajistit.

Cvičení:
Na základě znalosti vašeho klienta, zkuste zformulovat jeho dlouhodobý obecný cíl i s určením 
možného časového horizontu a v jeho rámci cíle krátkodobé – opět s určením času, kdy by klient 
byl rád, aby cílů již bylo dosaženo. 
Zkuste si pro téhož klienta zformulovat vaše cíle vlastní.
Trvání: cca 20 minut.

Fáze plánování
V této fázi sestavujeme plán podpory klienta. Představuje časový rozpis aktivit, které mají 
plánovaně vést k dosažení žádoucího klientova cíle včetně uvedení osob zodpovědných 
za realizaci uvedených aktivit, včetně klienta samotného. Plán můžeme rozdělit na obecný 
plán, jenž se týká obecného cíle, a specifické plány týkající se překonání překážek anebo 
dosažení krátkodobých specifických cílů. Specifický plán musí obsahovat co, kdo, kde, kdy, 
popř. kolik času (odkdy – dokdy), jak a proč udělá – princip C + 4K + J + P. 

V této fázi si musíme dát pozor na to, když:
•  plán není vytvořen podle tempa klienta; když plán či my – pracovníci jdeme rychleji nebo 

pomaleji než klient, proces pak začne stagnovat;
•  plán podpory je vypracováván v nejobecnější variantě a není jasné co, kdo, kdy, kde, jak 

dlouho, jak a proč má udělat;
•  vytvoříme jen krátkodobé plány; nemusí spolu tvořit logickou soudržnost a mohou rozdělit 

pozornost a energii klienta do více oblastí, což nemusí zvládnout;
• kroky v plánu jsou příliš velké vzhledem ke klientovým schopnostem a možnostem.

Cvičení:
Vyberte si jeden z cílů a vytvořte pro něj plán aktivit. Diskuze v malých skupinách.
Trvání: cca 30 minut.

Fáze provádění, realizace plánu
V této fázi naplňujeme plán a vykonáváme všechny naplánované aktivity. Týká se klienta, 
pracovníka i všech zúčastněných osob.

V této fázi si musíme dát pozor na to, když:
•  se pracovník příliš věnuje provádění aktivit z plánu a ztrácí ze zřetele vztah s klientem;
•  se pracovník příliš věnuje vztahu a ztrácí kontinuitu s aktivitami v plánu;
•  se pracovník příliš věnuje provádění aktivit z plánu a nevšimne si změny cílů či kroků; plán 

je nástroj, ne dogma;
•  pracovník nevytváří dostatek motivačních aktivit a motivačních rolí pro klienta.

Fáze hodnocení a ukončení
V ideálním případě dosáhne klient svého cíle podle plánu a v čase, který si stanovil. Pak je 
před námi ukončení spolupráce; nebo se klient rozhodne spolupráci ukončit – ať už aktivně, 
nebo pasivně (vyhýbavá strategie); nebo o ukončení spolupráce rozhodne pracovník.
Před nebo při ukončení spolupráce bychom vždy měli provést její hodnocení.
Hodnocení procesu:
•  Dosáhli jsme toho, čeho jsme chtěli dosáhnout?
•  Souvisel plán s požadavky klienta a jeho prostředí, potřebami, schopnostmi a omezeními 

klienta? Odpovídala služba na potřeby klienta?
•  Bylo dost času na jednotlivé činnosti, na vztah a aktivity? Co bylo rychle? Co bylo pomalu? 

Přizpůsobili jsme se tempu a schopnostem klienta?
Hodnocení výsledků, dosažení cílů:
•  Co bylo dohodnuto na začátku?
•  Byly cíle dobře formulovány? Stanovili jsme měřitelná kritéria? Použili jsme jazyk klienta? 

Šlo o klientův cíl nebo cíl prostředí – koho? Bylo to jasné od začátku?
•  Byly cíle dosaženy?
•  Jestliže byly dosaženy, které vlivy hrály největší roli?
•  Jestliže cíle nebyly dosaženy (či jen částečně), které zdroje a role byly využity?
Hodnocení kvality:
•  Cokoli se stalo, bylo to provedeno dobře?
•  Vztah klienta a pracovníka: Jaká je kvalita našeho vztahu? Z pohledu klienta? Z pohledu 

pracovníka? Změnil se za uplynulou dobu? Jaká je kvalita komunikace? Jak se cítíme 
v tomto vztahu?

•  Jak služby vzaly na vědomí tempo, možnosti a omezení klienta a přizpůsobily se mu?

V této fázi si musíme dát pozor na to, když:
•  je hodnocení prováděno (převážně) pracovníkem a klient anebo rodina (nebo ostatní) 

nejsou dostatečně zapojeni;
•  hodnocení probíhá podle osobních kritérií pracovníka; základ této chyby vzniká ve fázi 

stanovování cíle, pokud nevezmeme v úvahu klientova osobní kritéria;
•  hodnotíme, co bylo špatně a co dobře místo toho, abychom reflektovali, jak proces 

probíhal;
•  je hodnocení příliš zaměřeno na výsledek nebo příliš na proces (anebo opačně). Je třeba 

vyváženosti.
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„Při plánování jakékoliv péče o klienta je třeba si klást otázky, které současně směřují 
k osvobození klienta od této péče“, protože „… komu je poskytnuta péče, ten se také snadno 
ovládá“, „… čím lépe funguje systém péče, tím více se osamostatňuje vůči potřebám lidí 
a tím hůře se lidé, kteří jsou v něm jednou lapeni, této péče zbavují … a hůře ho opouštějí.“91 
Měli bychom tedy při plánování pomoci klientovi vycházet ze služeb, které jsou co nejméně 
náročné, co nejméně zasahující a co nejbližší obci. Např. zkusit využít služeb poraden, 
pak specializovaných ambulantních služeb, a teprve nepřinesou-li žádoucí výsledek, přejít 
k ústavním službám.

Jaké vlastně existují možnosti pro lidi s duševními potížemi u nás?

1. Lůžková zařízení
K lůžkovým zařízením určeným lidem s hraniční poruchou osobnosti patří psychiatrická 
lůžková oddělení všeobecných nemocnic a psychiatrické léčebny. Dlouhodobým celosvětovým 
trendem je redukce kapacit i množství velkých psychiatrických léčeben a maximální 
nahrazování jejich funkcí alternativami komunitní péče. Tento proces je komplexním 
procesem, při kterém je třeba brát v úvahu připravenost služeb a vyvarovat se zbytečného 
zdvojování péče. 
V systému sociálních služeb představují lůžková zařízení domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

2. Urgentní a krizová intervence
Dobře uspořádaný systém krizové a urgentní pomoci může v řadě případů zabránit 
hospitalizaci v klasickém lůžkovém psychiatrickém zařízení. Cílem krizových služeb 
není redukovat zcela potřebu psychiatrických lůžek, ale učinit případné hospitalizace co 
nejkratšími, pro klienta přijatelnějšími a více konstruktivními. U nás jsou poskytovány 
ve formě krizové pomoci a telefonické krizové pomoci.

3. Denní stacionáře
Moderním trendem v oblasti denní péče jsou zařízení poskytující komplexní péči medicínské, 
psychoterapeutické a socioterapeutické povahy zajišťovanou multiprofesním týmem. V České 
republice fungují psychoterapeutické stacionáře a sociální denní a týdenní stacionáře.

4. Domácí péče
Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že „pacienti a jejich příbuzní dávají přednost při léčbě 
domácímu prostředí před hospitalizací. Domácí léčba v komunitním systému péče může 
zredukovat potřebu lůžek v nemocnici až o 80 %. I při fungujícím systému domácí léčby 
potřebuje 30–40 % pacientů při vzniku akutní epizody duševního onemocnění hospitalizaci. 
Domácí léčba nemá horší klinické výsledky či výsledky v sociální adaptaci než léčba nemocniční, 
její výsledky jsou spíše lepší; není dražší, je spíše ekonomicky výhodnější. Efekt domácí léčby 
vymizí po jejím vysazení, potřebná je pokračující a trvalá péče.“92 V případě hraničních poruch 
osobností připadá v úvahu, pouze jedná-li se o přidružené psychotické epizody.

5. Podpora v bydlení
Podpora v bydlení má u nás řadu různých forem. Podle zákona o sociálních službách 
rozlišujeme podporu samostatného bydlení, chráněné bydlení, příp. domy na půl cesty. 
91 Dörner, Plog (1999).
92 Pfeiffer (1995).

Důležité je, aby v systému komunitní péče existovalo nejen spektrum různých typů podpory 
v bydlení, ale také aby tyto typy byly spolu vzájemně propojeny a v případě potřeby na sebe 
navazovaly. Tento typ péče je u nás již dosti rozšířen a hraničními klienty hojně využíván. 
Pobyt klienta v pobytových formách těchto služeb s sebou ovšem nese problémy – se sociální 
adaptací, dodržováním společných norem v bydlení a pravidel spolupráce.

6. Podpora v práci
V legislativě je podpora v práci řešena zákonem o zaměstnanosti a zákonem o sociálních 
službách. Jedná se o chráněné dílny, chráněná pracovní místa u běžných zaměstnavatelů 
a sociálně terapeutické dílny. Všechny formy se vztahují k pracovní rehabilitaci zdravotně 
postižených a jejich využívání bývá většinou podmíněno sníženou pracovní schopností 
klientů. Hraniční klienti mívají s jejich využíváním potíže.

7. Svépomocné aktivity
V zahraničí je systém péče o duševní zdraví nezbytně spojen se svépomocnými aktivitami 
uživatelů péče – samotných klientů a jejich blízkých. V posledních letech lidé s hraniční 
poruchou vytvořili svépomocné skupiny orientované na 12bodový program Anonymních 
alkoholiků, tzv. skupiny BA (Borderline Anonymous). Stejně jako u Anonymních alkoholiků 
se zde pracuje ve dvanácti krocích, které by měly vést k duševnímu zdraví a zvláště 
k duchovnímu probuzení. Pro podrobnější informace odkazuji na publikaci H. P. Röhra 
„Hraniční porucha osobnosti“.

8. Další možnosti
Další možnosti pomoci, které mohou hraniční klienti využít, představují centra denních 
služeb, nízkoprahová denní centra, azylové domy a terapeutické komunity.

Klient s hraniční poruchou osobnosti v sociálním či zdravotním zařízení
Každá společnost vytváří instituce, které udržují a střeží její normy – školu, církev, právo, 
vědu, vězení, ústavy a také psychiatrii. Tyto instituce vycházejí z přesvědčení o shodě 
ve společnosti a podle nich se zdá zřejmé, že nastolený pořádek může narušovat jen člověk 
vykolejený, postižený, degenerovaný či nemocný – zkrátka deviant. Každá z těchto institucí 
užívá svůj osobitý a tradiční způsob, kterým přistupuje k normativním problémům svého 
klienta. V principu jde obvykle o určitou formu nátlaku. Mnohé z těchto institucí pracují 
na principu trestu a odpuštění – jako rodiče. Obecně jsou paternalistické a pesimistické 
co do vize člověka, který podle nich vyžaduje ochranu a péči s ohledem na jeho slabost. 
V případě psychiatrie je téměř nepředstavitelné, že by člověk, který je v konfliktu se sociální 
skupinou a umístěný na psychiatrickém oddělení, byl opětovně vrácen do života s tvrzením, 
že je v tomto ohledu zcela v pořádku. Můžeme říci, že mezi institucemi zajišťujícími normy 
má psychiatrie privilegované postavení. Je superiorním garantem normy. Zdá se, že ačkoliv 
sám problém není mnohdy v kompetenci psychiatrie, je ona sama pověřována ho nezřídka 
vysvětlit. Připusťme však, a variabilita života nás k tomu přímo vybízí, že nepochybně existuje 
široká oblast lidského chování vymykající se sice normě, ale na její hranici.93

Umístění člověka s hraniční poruchou osobnosti v sociálním či zdravotnickém zařízení je 
téměř vždy problematické. Nebyl-li člověk s hraniční poruchou nikdy v kontaktu s psychiatrií, 
jeho porucha osobnosti není jako taková rozpoznána, resp. označena. Nemůže tedy využít 

93 Styx (1991).
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„výhod“ etiketizace a požadovat přijetí ve specializovaném zařízení – ať už zdravotnickém 
či sociálním. Práce sociálního pracovníka může v tomto případě vést ke kontaktu 
s psychiatrií a k zachycení a označení klienta. To je ale samo o sobě také věcí problematickou 
– eticky i prakticky. Na jedné straně může etiketizace – označení člověka jako jedince 
s duševní poruchou – přinést přiměřené „zisky“, na straně druhé ho může znevýhodnit 
až diskvalifikovat v normálním sociálním životě. Označení duševně narušeným ho může 
devalvovat a diskreditovat v jeho oprávněných nárocích a požadavcích. K tomu přispívá 
i to, že symptomy hraniční poruchy osobnosti jsou konfliktogenní samy o sobě a chování 
těchto lidí často vybočuje z normy. Každé zařízení má svůj stanovený režim a pravidla. 
Hraničním klientům dělá problém strukturovat svůj čas, udržovat vnitřní disciplínu; vnější, 
daná struktura jim umožňuje získat stabilitu, uklidnit se a zorientovat se v situaci. Struktura 
jim pomáhá ke stabilizaci, proto často dochází u hraničních jedinců během prvních dnů 
hospitalizace k dramatickému zlepšení potíží. Tato stabilita ale netrvá dlouho, brzy se objevuje 
agresivita a tendence strukturu narušovat, manipulovat. U klienta převládne druhý pól – 
potřeba autonomie. Toto období je velmi náročné – klient odštěpuje své negativní obsahy 
a projikuje je do pracovníků mechanismem projektivní identifikace. Nestabilita v objektních 
vztazích se přenáší na celý tým. Objevují se prudké a rozporuplné afekty. V pracovním týmu 
dochází k různým protipřenosovým vztahům a štěpení týmu do dvou skupin – jedna vnímá 
hraničního klienta jako manipulujícího, vyžadujícího a škodícího druhým (tudíž potřebuje 
„potrestat“, ukáznit, „silnou ruku“ nebo propustit) – druhá ho vnímá jako nešťastnou oběť 
osudu (která potřebuje více péče, vlídnosti, empatie a ochrany). V této chvíli je potřeba 
zachovat terapeutickou neutralitu – integrovat v týmu rozpory, chovat se nekomplementárně 
ke klientově projektivní identifikaci, trvat na stabilním vztahu a stabilní struktuře. Hraniční 
klienti jsou provokativní, manipulující a mají dobrou schopnost zveličovat neshody členů 
personálu. Proto je nutná vysoká soudržnost týmu, jasně definovaná filozofie zařízení, 
jasná a sdílená koncepce práce, časté schůzky týmu s výměnou zkušeností a podporou sebe 
navzájem (Janosiková a Daviesová, 1999).94 

Závěr
Na závěr bych trochu provokativně citovala Styxe: „Psát obecně o lidech s nějakou duševní 
poruchou je v podstatě zajímavým nesmyslem – jako by šlo o určitou stejnorodou skupinu; a to 
neodpovídá skutečnosti. Máme sice k dispozici určitý rozsah příznaků, ale různé příčiny vyvolávají 
velmi podobné chování, a naopak – jedna příčina může být doprovázena pestrou škálou velmi 
nápadných, ale zcela odlišných projevů, takže je nemožné vytvořit nějaký vše vysvětlující model.“95 
Nicméně existují některé zcela typické projevy hraniční poruchy osobnosti – emocionální labilita, 
impulzivita, intenzivní a chaotické vztahy. 
I když je řada odborníků skeptická stran ovlivnění této poruchy, objevuje se stále více důkazů, že 
hraniční jedinci mohou dobře reagovat na specifické terapeutické postupy a dosáhnout zlepšení 
stavu v poměrně krátké době. Při terapii, která počítá s jejich osobnostním narušením, může 
dojít ke zlepšení v oblastech sociálního fungování, přechodných psychotických příznaků, 
somatizace, zneužívání látek, deprese a impulzivity. Terapie hraniční poruchy osobnosti je ale 
obtížná a náročná – jak pro klienta, tak i pro pracovníka. Hraniční jedinec ze spolupráce často 
uniká a končí ji předčasně. Často se setkáváme s klienty, kteří už vystřídali množství terapií 
a mají pocit, že jim nikdo neposkytl správnou pomoc. Přesto má dlouhodobá multimodální 
terapie (individuální a skupinová) svůj význam. Podle studie Stevensona a Mearese (1992), která 
zahrnovala v průběhu 3 let 30 hraničních jedinců, kteří po ústavní léčbě absolvovali 12 měsíců 
94 Praško (2003).
95 Styx (1991).

dynamické psychoterapie, 30 % jedinců po terapii již nesplňovalo kritéria hraniční poruchy.96 
Jako velmi důležité se ukazuje vytvoření spolupracujícího vztahu s hraničním klientem, 
neboť jedině v něm a skrze něj je možná změna maladaptivních vzorců chování a myšlení, 
a poté udržování vzorců adaptivnějších. Při práci s hraničními klienty jde často o vztahy 
dlouhodobé, násobené opakovanými kontakty při dalších potížích, komplikované vznikající 
ostražitou citlivostí na obou stranách. Hranice mezi záměrným (vědomým) a mimovolním 
chováním ke klientovi není ostrá, prakticky se stále prolínají záměrné, vědomé vlivy s vlivy 
nezáměrnými, nevědomými a netušenými.97

To vše klade na odborníky pracující s hraničními klienty značné nároky – jak na jejich vlastní 
intrapsychickou stabilitu, tak na profesní teoretickou výbavu, praktické dovednosti a ještě 
něco navíc – ochotu a odvahu k opravdovému, nepředpojatému kontaktu, vylučujícímu 
způsob uvažování a priorit.
Přičemž i tady platí základní pravidlo Gestalt psychologie: Celek je více a jinou kvalitou než 
pouhý součet jeho částí.

96 Faldyna (2000).
97 Styx (1991).
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Příloha č. 1: Gundersonova diagnostika DIB (Gunderson, Kolb a Austin, 1981)
Gundersonovo a Kolbovo diagnostické interview hraničních osobností (DIB) je v praxi 
dodnes používáno. Jde o strukturovaný rozhovor, zachycující 132 informačních jednotek a 29 
dalších položek, které vyhodnotí vyšetřující na základě odpovědí klienta a svého posouzení 
podle přítomnosti daného příznaku nebo chování (ano, snad, ne) stupni 2 až 0, pokud není 
uvedeno jinak (položky 14, 20, 21, 24). Položky jsou dále sdružovány do pěti kritérií. Jsou to: 
I. sociální adaptace (položky 1–4), II. impulzivita (položky 5–9), III. efektivita (10–14), IV. 
psychotické projevy (15–22) a V. interpersonální vztahy (23–29). 

I. SOCIÁLNÍ ADAPTACE
1. Pracovní hodnocení
V posledních dvou letech měl dotyčný nestálé výsledky ve škole nebo v práci.
Pozn.: Dotazy směřujte ke zjištění, zda je dotyčný schopen stabilního výkonu bez ohledu 
na vedlejší zatížení a osobní potíže, dále zda se mu pracuje lépe ve strukturovaném prostředí 
(autoritářský systém, zapojení do prestižní práce, tradiční a jasně vyslovená zodpovědnost).
2. Zvláštní výkony
Jedinec má oblasti nebo období zvláštních pracovních úspěchů.
Pozn.: Jde o zjištění klientova případného zvláštního talentu nebo obratnosti a též časových 
období, ve kterých je zvláště úspěšný.
3. Sociální aktivita
Jedinec vede aktivní společenský život včetně zapojení se do zájmově orientovaných skupin.
4. Sociální prezentace
Jedinec se obecně projevuje přiléhavě a v souladu se sobě sociálně a ekonomicky rovnými 
lidmi.
Pozn.: Jde zde o atraktivnost a přiléhavost zjevu, dodržování společenských konvencí 
a o přiměřenou zdvořilost.

II. IMPULZIVITA
5. Jedinec se řezal na zápěstí nebo se jinak mrzačil.
6.  Dotyčný se demonstrativně (s cílem manipulovat okolím) ohrožoval sebevraždou. Jde 

zde o každý sebevražedný pokus nebo gesto vykonané za okolností, ve kterých někdo 
pravděpodobně o činu ví, tj. zdá se, že je primárně od někoho očekávána záchrana.

7. Jedinec se oddává závažnějšímu abúzu (popsat jeho druh a vzorec chování).
8. Jedinec je promiskuitní nebo se oddává opakovaně deviantním sexuálním praktikám.
9.  Další impulzivita nezahrnutá v položkách 5–6, např. útěky, napadání druhých, problémy 

se zákonem. Popsat je.

III. AFEKTIVITA
10. Deprese
Jedinec se jeví depresivním nebo sděluje čerstvé či chronické příznaky klinické deprese.
11. Hněv
Jedinec je podrážděný, výbušný nebo sarkastický.
12. Jedinec o sobě hovoří jako o náročném a povolaném, zmocněném požadovat (jako 
o oprávněně žádajícím), nebo se tak jeví.
13. Jedinec trpí chronickým pocitem dysforie (prázdnoty, samoty, nudy).
14.  Jedinec je v povznesené náladě, emočně oploštělý, nebo byl nedávno hypomanický.
Pozn.: Zde se přítomnost příznaků hodnotí - 2, jeho pravděpodobná přítomnost jako - 1 
a nepřítomnost jako 0 bodů.

IV. PSYCHOTICKÉ PROJEVY
1. Derealizace.
2. Depersonalizace.
3.  Jedinec má bez souvislostí s užíváním drog krátké depresivní psychotické zážitky.
     Pozn.: Bezdůvodné výčitky svědomí, pocity viny, že někomu ublížil, a hypochondrické bludy 

se hodnotí stupnicí 0 až 2, pocity méněcennosti a beznaděje stupnicí 0 až 1 bod.
4.  Jedinec má bez souvislostí s užíváním drog krátké paranoidní zážitky (zahrnují se mezi ně 

i příznaky senzitivní vztahovačnosti).
5.  Jedinec měl psychotické zážitky v souvislosti s užíváním marihuany, alkoholu apod. 

nebo přetrvávající psychotické příznaky po halucinogenech a stimulačních látkách (LSD, 
amfetamin apod.).

6.  Jedinec měl bez souvislostí s užíváním drog halucinace nebo megalomanické či bizarní 
bludy. Pozn.: Kódování minusovými hodnotami jako v případě položky č. 14.

7.  Jedinec měl někdy v minulosti (a anamnéze) manická období nebo megalomanické či 
bizarní bludy. Pozn.: Kódování stejné jako v případě položek č. 14 a 20.

8.  Jedinec měl někdy v minulosti přechodné psychotické zážitky, které se objevily v průběhu 
psychoterapie, nebo zřetelnou behaviorální regresi v souvislosti s hospitalizací.

V. INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY
9. Jedinec je téměř stále s lidmi nebo se aktivně snaží vyhnout se samotě.
10. Jedinec je sociálně izolován, „samotář“.
      Pozn.: Kódování jako u položek č. 14, 20, 21.
11.  Jedinec aktivně vyhledává vztahy, ve kterých pečuje o někoho druhého (např. ošetřování 

lidí, zvířat, pomoc v domácnosti), nebo je v aktivním konfliktu v souvislosti s poskytováním 
a přijímáním péče.

12. Jedinec navazuje intenzivní, ale nestálé meziosobní vztahy.
13.  Přítomnost problémů s podceňováním (devaluace), manipulováním a hostilitou v úzkých 

vztazích dotyčného.
14. V úzkých vztazích se objevuje problematika závislosti a masochismu.
15.  Jedinec je příčinou rozkolu u personálu zařízení, navázal zde „zvláštní“ vztahy nebo 

vyvolal za zmínku stojící protipřenosové reakce u pracovníka (ke skórování by měly být 
využity i dosažitelné chorobopisy a dokumentace terapeutů).98

Poznámky k diagnostice pomocí DIB:
Pokud jde o kritérium I. SOCIÁLNÍ ADAPTACE:
•  dosáhne-li součet hodnocení jednotlivých, sem zahrnutých položek 4 a výše, je výsledné 

kódování 2; 
• při součtech 2 až 3 je výsledné kódování 1;
• při nižších součtech jde o 0 bodů.
Totéž platí pro kritérium IV. PSYCHOTICKÉ PROJEVY s tou výhradou, že v přítomnosti 
příznaků č. 20 a 21 (minusová hodnocení) je celé kritérium hodnoceno 0 body.
V případě kritérií II. IMPULZIVITA a V. INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY:
• při dílčích součtech 6 a výše je výsledné kódování 2; 
• při součtech 3 až 5 je kódování 1; 
• pod 3 pak 0 bodů.
Kritérium III. AFEKTIVITA se kóduje 2 v případě výsledného součtu 5 a výše; 
•  jsou-li přítomny příznaky č. 10 a 13, oba intenzity 2 (celková intenzita 4), nebo též v případě 

98 Boleloucký (1993).
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současné přítomnosti příznaků č. 11 a 12 (celková intenzita 4), kóduje se rovněž toto kritérium 
hodnotou 2; 

•  při celkovém součtu 3 až 4 (jiných kombinací položek, než je uvedeno výše), kóduje se 1 a při 
nižších hodnotách 0 bodů.

Uvedeným překódováním pěti popsaných kritérií může dosáhnout celkové skóre DIB až 10 bodů. 
V případě 7 a více bodů lze stav vyšetřeného diagnostikovat jako hraniční poruchu osobnosti, 
pokud je dosaženo méně bodů, jde o jiný syndrom.99

Příloha č. 2: Celkový přehled rehabilitačního procesu

99 Boleloucký (1993).
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EXTREMISMUS
Rostislav Chobola

Text má poskytnout dostatečné vědomostní zázemí o aktuálních problémech, které se vyskytují 
v oblasti politického extremismu a boje proti němu v České republice. Je zaměřen na cílovou 
skupinu sociálních kurátorů, jejich práci s klienty a možnosti spolupráce s dalšími subjekty 
státní správy a samosprávy (Probační a mediační službou, Policií ČR, Vězeňskou službou 
ČR, OSPOD, orgány místní samosprávy a poskytovateli služeb). V neposlední řadě je cílem 
poskytnout aktuální informace k problému historie extremismu v ČR, k jeho současným 
podobám ve smyslu radikalizace české společnosti, neboť témata radikalizace české společnosti 
se v nějaké formě týkají nás všech. 

Motto:

Dortmund – akce německých neonacistů Antikriegstag neboli „Protiválečný den“ – je 
manifestace, jejíž čtvrtý ročník se uskutečnil v sobotu 6. září 2008 v německém Dortmundu. 
Celá akce se každoročně nese v autonomistickém duchu a je zaměřena proti „Novému 
světovému řádu“ a válkám vedeným USA a Izraelem. V roce 2008 ji vůbec poprvé podpořili 
také čeští aktivisté. V čele černého bloku je nesen transparent s citátem „největšího muže 20. 
století“.

„FŰR DEN FRIEDEN JEDRZEIT EIN JA, FŰR DIE ABERKENNUNG DEUTSCHER 
EHRE STEI EIN NEIN.“ 
„VŽDY ŘÍKÁM ANO MÍRU, AVŠAK ZTRÁTĚ NĚMECKÉ HRDOSTI ŘÍKÁM VŽDY NE.“
      
 Adolf Hitler
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Úvod

V Ústavě České republiky je na prvním místě zdůrazněna svoboda lidí a jejich rovnost 
v důstojnosti i v právech. 
Základní práva a svobody jsou neodňatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Práva 
a  svobody jsou v ústavě budovány na principu rovnosti a rovnoprávnosti, což se projevuje 
i přímým ustanovením, že základní práva a svobody jsou zaručené všem bez rozdílu pohlaví, 
rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, národnostní příslušnosti atd.
Každý může svobodně rozhodovat o své národnosti, přičemž se zakazují všechny formy 
nátlaku směřující k popírání příslušnosti k národu, národnosti nebo k etniku.

Extremismus

Základní pojmy extremismu
Pojem extremismus vychází z latinského termínu „extrem“ označujícího nejdále ležící pozici. 
Z hlediska uvažování a jednání člověka se jedná o nejzazší, krajní, přemrštěný a výstřední 
postoj. Takové vymezení extremismu je však příliž široké, neboť extremistou by mohl být 
za určitých okolností každý z nás.1

V policejní terminologii označujeme extremismem verbální, grafické a fyzické projevy 
spojené zpravidla s vyhraněným ideologickým nebo náboženským kontextem, které vyvíjejí 
jednotlivci nebo skupiny osob s názory výrazně vybočujícími ze všeobecně uznávaných 
společenských norem. Jejich projevy nesou zřetelné prvky netolerance, zejména rasové, 
národnostní, náboženské nebo jiné obdobné nesnášenlivosti, které jsou zaměřeny proti 
demokratickým principům, společenskému uspořádání, životu, zdraví, majetku nebo 
veřejnému pořádku.2

Nejkomplexněji lze extremismus charakterizovat jako protiprávní činnost vycházející z ideových 
pohnutek, která je namířena proti základním lidským a politickým právům a svobodám, 
demokratickým základům společnosti, svrchovanosti a územní celistvosti státu.

Pokud budeme vycházet z poslední definice, tedy nikoli z obecné či policejní terminologie, 
lze extremismus jakožto krajně radikální politický postoj, který se zakládá na odmítání 
základních norem a hodnot ve společnosti, definovat jako „politický extremismus“ usilující 
o změnu politického systému s cílem získat podíl na výkonu státní moci. Hlavními ideovými 
pohnutkami politického extremismu jsou zejména nenávist a zášť vůči některému národu, 
etnické skupině, rase, náboženství, třídě či jiné skupině osob nebo omezování práv a svobod 
jejich příslušníků.

Pravicový extremismus je založen na přesvědčení, že v aktuální společnosti existuje 
nerovnost. Jeho ideovým východiskem je rasismus (definovaný rasovou nenávistí) 
a xenofobie (definovaná strachem z cizinců). Podle ideologie o rasové čistotě se jedná 
o vytvoření společnosti jedné vybrané rasy např. “Čechy Čechům“, „Nic než národ“ (pouze 

1 Srovnej Čermák, V. 1998, Fiala , P. 1998, Chmelík, J. 2001, Daniš, Š. 2002.
2 Závazný pokyn policejního prezidenta č. 110/2008 Sb., který upravuje činnost příslušníků 
Policie ČR na úseku boje proti extremistické kriminalitě.

národ Čechů). Zastánci pravicového extremismu v Čechách chtějí de facto vytvořit novou 
českou společnost bez přistěhovalců, azylantů, etnických menšin. Mezi klasické projevy 
pravicového extremismu patří: rasismus, antisemitismus a s jistými modifikacemi fašismus, 
jakým jsou neofašismus, nacismus a neonacismus.

Naproti tomu levicový extremismus usiluje o vytvoření nové společnosti, která má být 
založena na naprosté rovnosti a vztazích postavených na principu dobré vůle a obětavosti. 
Pro levicové extremisty je příznačné potlačení individualismu, sociální politika a odstranění 
jakékoli formy kapitalismu. Tyto myšlenky a ideová východiska jsou charakteristické zejména 
pro hnutí, jakými jsou anarchisté či mladí komunisté. Tedy hnutí odmítající jakoukoli formu 
nadřazenosti a nadvlády (stoupenci různých směrů socialistické a komunistické ideologie). 
Zastánci levicového extremismu jsou spíše známí na základě protestů proti globalizaci během 
setkání na vrcholné úrovni či státních návštěv (např. pravidelné protesty proti americkému 
prezidentu, Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance, zasedání G8 apod.). Často se 
jedná o skupiny nevelkého rozsahu, které jen zřídka sahají k násilným metodám protestu. 
Levicový extremismus na vládní úrovni v členských zemích EU se dosud neobjevil.
K předchozím dvěma protipólům (pravicových a levicových extremistů) je potřebné se 
rovněž zmínit o extremismistické scéně, kterou lze pojmenovat jako extremismus středu. 
Tento představuje spojení některých principů proklamovaných pravicovými a levicovými 
extremismisty. Základem ideologie extremismu středu je rasismus a xenofobie, autoritářství 
a nacionalismus ve formě upřednostnění domácí politiky před politikou zahraniční. 
K prosazení svých cílů často používá mechanismy zastupitelské demokracie (volby, 
parlament), v rámci kterých se deklaruje jako nositel národních zájmů. Představiteli 
středového extremismu mohou být Red and Anarchist Skinheads (RASH – rudí anarchističtí 
skinheads).

Hlavními odlišnými rysy politického extremismu jsou pak odmítání kompromisů, 
národnostní, etnická, rasová, náboženská či jiná nesnášenlivost a zášť, používání násilných 
i nenásilných prostředků zaměřených proti aktuálnímu politickému zřízení, mezi něž patří 
provokace, demonstrace, průvody, projevy vandalismu (například „spontánní demonstrace 
za zatčené kamarády, proti vzrůstajícímu vlivu komunismu, pietní pochody při příležitosti 
připomenutí si úmrtí gen. Franka“ apod.).

Vzhledem k podstatě politického extremismu, která spočívá v odmítání dosavadního 
zřízení, je jeho vznik a nárůst spojen s prohlubováním evropského integračního projektu. 
Ideologické kořeny obou „tradičních forem“ extremismu (pravicového a levicového) 
sahají k prvopočátkům levicové (komunisticko-anarchistické a nacistické, resp. fašistické) 
ideologie.

Problematika politického extremismu v Evropě se objevila na přelomu 80. a 90. let dvacátého 
století, kdy byli v rámci parlamentních nebo místních voleb v Belgii, Francii, Itálii, Německu 
a Rakousku zvoleni představitelé pravicových extremistických stran (Vlámský blok – Jean-
Marie Le Pen s Národní frontou, Alessandra Mussolini se stranou MSI, Franz Schonhuber 
s Republikánskou stranou a a Jörg Haider se Stranou svobody).
 
K tomu, abychom mohli někoho ztotožnit s extremistou, je tedy nutné, aby své krajní postoje 
projevil i vnějším jednáním (veřejné protesty, členství v extremistických subjektech či volební 
preference těchto subjektů). Takové veřejné jednání totiž jasně vyjadřuje snahu nepodpořit 
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stávající systém parlamentní demokracie, ale budovat společnost na principech, které 
popírají moderní pojetí lidských a občanských práv.
K správnému vymezení pojmu extremismus musíme mít na zřeteli skutečnost, že 
v současnosti existují různá jeho pojetí. Z nich vychází i členění extrémních projevů, jež 
mají pro společnost různou míru nebezpečnosti. Z výše uvedených objektivních důvodů tedy 
extremismus vnímáme z několika pohledů:

Univerzitní pojetí: extremismus je primárně definován a užíván v rámci společenských disciplín, 
přičemž největší pozornost je mu věnována v politologii, která vnímá extrém jako krajní 
odchylku od zavedených společensko-politických norem. Politický extremismus je potom 
vymezován jako „antiteze“ k demokratickému řádu. Lze rozlišit následující formy působení 
politického extremismu: populisticko-extremistické strany (usilují o uchopení politické moci 
a následnou změnu politického režimu, např. zaniklá Republikánská strana Miroslava Sládka 
a její mládežnická odnož Republikánská mládež); extrémní politická hnutí (snaha o veřejné 
a legální působení, kterým jejich členové vytvářejí tlak na vládu); občanská sdružení různého 
ideologického zaměření (působí buď legálně, nebo nelegálně); extremistické, nelegálně působící 
subkultury (např. naziskinheads, militantně a ilegálně organizované subkultury, nelegální 
nakladatelství a periodika – samizdatové materiály – např. Autonomní nacionalisté, Národní 
odpor, Combat18, Blood and Honour, NSEC apod.).3

Diskreditační nebo též „mediální“ pojetí: slouží v oblasti praktické politiky státu (vlády) 
a v mediální oblasti k diskreditaci „protivníka“. Jeho použití je závislé na subjektivní pozici 
hodnotícího, v tomto případě může dojít i ke zneužití tohoto pojmu k mocensko-politickým 
účelům (např. kdyby vláda zakázala ty politické strany, které by byly z jejího pohledu 
politicky nepohodlné, a proto by byly označeny za extrémní).

Úřední pojetí: ve většině zení Evropské unie není extremismus právně definován. Z právního 
hlediska lze extremismus vnímat pouze z pohledu „zakotvené míry dovoleného či nedovoleného 
jednání“. Extremismus tedy není pojem právní, ale ve většině evropských zemí byl zaveden jako 
pojem úřední. Pod tento pojem jsou zahrnuty veškeré projevy a formy uvažování a jednání, které 
jsou zaměřeny proti ústavnímu rámci demokratického státu a vybočují z legálního rámce. 

V daném případě lze ale konstatovat, že do takto ze široka pojaté definice extremismu de 
facto „spadnou“ i nepolitické extrémní jevy a projevy, jakými jsou různá antiglobalizační, 
ekologická hnutí, sekty, squatting, graffiti či subkultura hooligans. Z tohoto úřednického 
pojetí extremismu vychází i policejní definice, která je zakotvena v závazném pokynu 
policejního prezidenta Policie ČR.4

Kdo je extremista, kdo je radikál
Definujeme-li extremismus jako vymezení či antitezi vůči demokratickému řádu výrazně 
vybočující ze všeobecně uznávaných společenských norem se zřetelnými prvky netolerance, 
je potřeba, abychom si také vymezili, co je obsahem tohoto řádu, tedy co tvoří obsah 
demokratického ústavního státu a co je potřebné chránit. Podle politologů k nepostradatelným 
principům demokratického řádu patří:5

3 Mareš (2003).
4 Chmelík, J. 1997, 2001, Srovnej závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2002 a následně č. 110/2009 Sb.
5 Daniš (2002).

1. modermí pojetí lidských a občanských práv;
2. suverenita moci lidu;
3. dělba státní moci (zákonná, výkonná a soudní);
4. odpovědnost a kontrolovatelnost vlády;
5. legálnost a transparentnost státní správy;
6. nezávislost soudnictví;
7. pluralita stran ve společnosti a svobodná konkurence ve vztahu ke státní moci;
8. svobodné a legální působení opozice.

A právě pojetí opozice je důležité pro odlišení politického extremismu od politického 
radikalismu. Zjednodušeně by se tedy dalo konstatovat, že extrémní opozice je fundamentální 
a antisystémová. Jde jí nejen o:
- změnu stávající vlády, ale především o
- změnu pravidel politické hry, tj. usiluje nahradit stávající politický systém jiným.
K tomu účelu využívá všechny dostupné legální i nelegální prostředky včetně použití násilí. 

Na druhé straně radikální opozice usiluje o:
- změnu vlády v rámci daného politického systému a za tímto účelem používá
-  všechny dostupné legální prostředky včetně těch, které se nachází na samém okraji 

ústavního rámce.

Při prosazování radikálních cílů jsou využívány nestandardně populistické a akční metody 
politické práce, jsou však respektovány základní demokratické mechanismy výkonu moci 
a monopolu státu na použití fyzického násilí.

Na otázku „kdo je radikál a kdo extremista“, tedy kde je hranice mezi radikalismem 
a demokracií na straně jedné a mezi radikalismem a extremismem na straně druhé, lze 
zjednodušeně kontatovat, že tato hranice je v zásadě „nejednoznačná“ a tyto pojmy je 
potřebné vždy vnímat jako jeden celek. 

Přechod mezi demokratickým a extremistickým politickým spektrem

Pomyslnou hranici mezi demokratickým a extremistickým politickým spektrem ústavního 
řádu lze graficky znázornit následně:

Ultralevicové síly (spektrum) Ultrapravicové síly (spektrum)
Levicový Levicový Demokratický Pravicový Pravicový
extremismus radikalismus střed radikalismus extremismus

 Ústavně konformní demokratické spektrum

Rizikové faktory vzniku extremismu

a) Faktor úspěchu
Americký sociolog Merton v padesátých letech uvedl, že velká část kriminálního jednání 
je způsobena tím, že lidem se v určité kulturní společnosti vsugerovávají znaky úspěšnosti. 
Jedním z nejčastěji uváděných znaků úspěchu je vlastnictví hmotných statků, především 
peněz. Většina lidí však nemá možnost jmění získat legitimní cestou. Naše současná společnost 
je posedlá „kultem úspěchu“, který je prezentován majetkem, úspěchem v podnikání, 
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postavením ve společnosti a snahou být součástí elity. K úspěchu se mnozí z nás dostávají 
i za cenu síly a bezohlednosti. Všichni máme možnost dosáhnout úspěchu, ale ne všichni 
máme stejně vytvořené podmínky pro jeho dosažení.6

Na základě této úvahy vznikla hypotéza, že např. příznivci krajně pravicových skinheads 
jsou tvořeni lidmi, kteří jsou neúspěšní nebo nemají šanci normálním způsobem dosáhnout 
pozornosti a úspěchu ve společnosti, neboť právě u převážné většiny členů či sympatizantů 
tohoto hnutí převládají faktory, jakými jsou nevýrazné postavení v rodině a nedostatek 
profesní způsobilosti (nedokončené středoškolské vzdělání, nevyučení, studenti středních 
škol a učilišť či mladiství bez pracovního poměru, frustrace z neúspěchu).
Na základě výše uvedených hypotéz sociologa Kellera uvádí JUDr. Chmelík tři obecné 
modely (principy) dosažení elity ve společnosti:7

1. pomocí majetku;
2. pomocí podaného pracovního výkonu;
3. pomocí „správné krve“.
První dva modely jsou pro příznivce krajně pravicových skinheads v praktickém životě 
většinou nedosažitelné, zbývá jim tedy možnost získat společenské postavení – elity 
ve společnosti – jen pomocí „správné krve“. 

b) Faktor nejistoty
V České republice je patrná situace, kterou lze výstižně charakterizovat jako „faktor nejistoty“. 
V minulosti byl v řadě evropských zemí včetně České republiky funkční systém, který byl 
založen na existenci tzv. sociálního státu, který nemajetnost eliminoval na jedné straně 
povinností pracovat, na straně druhé pak zaručením určitých sociálních jistot. Stát tedy 
přebíral za občana za cenu určitého ponižování, ztráty vlastní identity, názoru a možnosti 
rozhodování o chodu společnosti některé jeho povinnosti. 

Současná společnost tuto tíhu přenáší na samotného občana, což se projevuje v naší 
společnosti tím, že ne každý se s touto situací dokáže plně vyrovnat. Radikalizace české 
společnosti dnešních dnů je toho důkazem, neboť současnou hospodářskou krizí je 
nejvíce zasažena právě ta část společnosti, kterou nazýváme „sociálně vyloučená“ (sociálně 
vyloučení občané – komunity nebo též sociálně vyloučené lokality). Společný problém 
a postoje začnou jednotlivé členy této skupiny spojovat a spouštěcím impulsem – motivem 
je skutečnost, že větší masa lidí dokáže nespokojenost a protest proti své sociální nejistotě 
pádněji a razantněji manifestovat. Neméně motivujícím prvkem jsou i např. odkládané, 
nesystémové či nepopulární kroky vlády. K takovému jednání jsou nejvíce náchylní mladí 
lidé s nízkým vzděláním, bez perspektivy a s malou možností získat práci. Pokud je mladým 
lidem z jakýchkoliv důvodů znemožněno nalézt v životě svou vlastní jistotu, dochází u velké 
části mladé populace k její radikalizaci, což se ve svém důsledku projevuje odmítáním 
a zavrhováním obecně platných morálních a společenských hodnot. Tato zradikalizovaná, 
militantní část společnosti se výrazně projevuje snahou o zjednodušené a radikální řešení 
situace, ve které se nachází. Neschopnost řešit svou situaci individuálně nutí tuto skupinu 
řešit problémy společně. Členové takovéto skupiny se snaží definovat příčiny vzniku této 
situace a nalézt její řešení. To se projevuje určitou změnou hodnot, kdy do popředí staví 
čistotu a nadřazenost rasy, barvu pleti, pohlaví, věk, národ či kulturu.8

6 Srovnej Buriánek (2001), Keller (1998).
7 Chmelík (1997, 1998).
8 Srovnej Buriánek (2001), Keller (1998).

c) Faktor absence příslušnosti ke společnosti
Pro dnešní českou společnost je typickým znakem individualismus, který se projevuje snahou 
o dosažení osobního úspěchu a prospěchu bez ohledu na neúspěšnou část společnosti. 
Ve vztahu k uvedenému lze stále častěji pozorovat, jak tento postoj majoritní část společnosti 
vnitřně rozděluje. Dochází k oslabení funkce rodiny, která se projevuje jak častějšími krizemi 
mezi manželi, tak i nárůstem rozporů mezi rodiči a dětmi. Řadě mladých lidí s nízkým 
stupněm vzdělání, bez životních zkušeností činí orientace a pochopení moderní společnosti 
značný problém. Jako jedno z východisek z této situace vidí v hledání sobě rovných, mezi 
nimiž se cítí bezpečněji a jistěji. Oporou pro takového nejistého jedince se stává skupina 
– parta charakteristická stejnými problémy a stejným smýšlením. V této skupině existuje 
vždy dominující jedinec, který určuje směr vedoucí z nejistoty, zpravidla se však jedná 
o jednoduchá a radikální řešení. Sociální nejistota, pocit neúspěšnosti, absence náležení 
k elitě a anonymita ve společnosti jsou pak rozhodujícími faktory, které vedou zejména 
mladou populaci k vytváření extremistických hnutí.9

Typickými znaky chování extremistických skupin a hnutí jsou:
- snížená společenská rozlišovací schopnost;
- náchylnost k používání jednoduchých siláckých hesel;
- neochota diskutovat;
- používání jednoduchých argumentů při prezentaci vlastní a společenské situace;
- odmítání běžných norem společnosti;
- inklinace k mysticismu.

Politický extremismus a jeho subjekty

Obecné rysy politického extremismu
Pro demokratickou společnost jsou nejnebezpečnější projevy politického extremismu, neboť 
jsou zaměřeny proti základním hodnotám, pravidlům a institucím demoratického ústavního 
státu. Politický demokratický systém více stran je extremisty konfrontován s nárokem 
na výhradní zastoupení jediné politické síly (strany), pluralismus přesvědčení je odmítán 
s poukazem na „jediné správné učení“ zájmové skupiny.10

V takovémto systému jsou otevřeně prezentovány názory, že zájmové skupiny jsou zaměřeny 
proti „společné vůli“, demokratická média prý manipulují veřejným míněním, společnost 
ovládá jen „jakási elita“, v důsledku špatných rozhodnutí vlády a nefunkčního systému 
ve společnosti panuje špatné hospodaření, rozkrádání a všudypřítomná korupce. To jsou 
typické a nejčastější výtky, které extremisté vyslovují vůči systému a demokracii. 

Odlišnost myšlení a způsob vnímání reality jsou pak založeny na argumentaci převážné části 
extremistů:
- víra v existenci absolutní pravdy;
- nereálné hodnocení dané politické situace;
- absolutní a mobilizační kritika všeho stávajícího;
- sklon k dogmatismu, jednoduchým řešením, nesnášenlivosti k odlišným názorům;

9 Srovnej Buriánek (2001), Keller (1998).
10 Fiala (1998).
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- sklon k populismu a ideově politické manipulaci;
-  vyhrocování problémů ve společnosti a konfrontace se státní mocí (zejména prostřednictvím 

střetů – útoků např. na minority, policii apod.);
- vytváření obrazu „nepřátel“ – např. AntiAntifa, ZOG, A.C.A.B, Anticiganismus apod.;
- vytváření konspirativních teorií;
- odmítání plurality a systému zastupitelské demokracie. 

Politický extremismus se člení na pravicový a levicový nebo též krajně pravicový a krajně 
levicový. V minulosti jsme často slyšeli i výrazy jako ultrapravice či ultralevice. Jsem toho 
názoru, že přívlastek „ultra“ není v současné době, pokud se týká pojmu „extremismu“, 
namístě, neboť v současné době „boje proti světovému terorismu“ je pojem „ultra“ používán 
pro militantní a teroristické skupiny a organizace, jakými byly a jsou např. ETA, IRA, Al-
Kajda, Hnutí islámského odporu – Hamas, Hizballáh, Taliban ad., tedy jeho používání spíše 
zapadá do oblasti či problematiky „terorismu“.

Ideologie a proudy pravicového extremismu
Pravicový extremismus – popírá princip rovnosti lidí jako duchovního základu demokratického 
ústavního státu. Projevuje se jednostranným vyšším hodnocením vlastního „etnika“, „rasy“ 
či „národa“ (etnocentrismus, rasismus, vyhraněný nacionalismus) a ve snižování skupin, 
které jsou „jiného druhu“ nebo „cizí“ (xenofobie, antisemitismus, nenávist vůči cizincům). 
Na místo principu stejných politických práv pro všechny jeho příznivci hlásají a propagují 
nástup systému, který institucionalizuje fundamentální nerovnost lidí vycházející z původu, 
národní, etnické nebo rasové příslušnosti. 

Mezi ideologii a proudy pravicového extremismu řadíme:

Nacionalistický proud – český nebo slovenský nacionalismus ve stylu 
„českých fašistů“ (obnova území Sudet) nebo slovenského „Ľudáctva“ 
(obhajoba např. vojenského slovenského státu a jeho představitelů). 
Typickým představitelem nacionalistického proudu pro slovenské 
nacionalisty byl Dr. Jozef TISO.

Neonacistický proud – soudobí neonacisté, propagují 
a uctívají myšlenky Národního socialismu, Třetí říše 
(silného státu), A. Hitlera, Rudolfa Hesse (vůdce), 
vliv severské mytologie, runy, odinismus.

White Power proud – očištění Evropy a Severní 
Ameriky od nebílé populace, tzv. RAHOWA neboli 
„rasová svatá válka“; reprezentantem tohoto proudu je 
Franc Collin.

Neméně známý představitel proudu White Power je rovněž
David Lane (2. 11. 1938 Woden, Iowa – 28. 5. 2007 věznice Terre 
Haute, Indiana), člen Řádu Mlčenlivých Bratří – The Order, autor 14 
slov: „We must secure the existence of our people and a future for 
White children!“

„My musíme společně chránit existenci našich lidí a budoucnost 
bílých dětí.“ 

Jde o heslo amerických neonacistů, se kterým přišel ideolog americké nacistické teroristické 
skupiny The Order/Silent Brotherhood David Lane.

Základní rozdělení skinheads jako části spektra krajní pravice

Politické     Nepolitické
Pravicově orientované
1. Umírněné křídlo   Hooligans (skinhead hooligans)
- občanská sdružení.   - fotbaloví fanoušci, kteří se dopouštějí
      verbálních a fyzických útoků na stadionech.
        
 2. Radikální křídlo
- radikální (autonomní) nacionalisté; 
- neonacisté.

Levicově orientované
- Sharpskins (skinheads proti rasismu);
- Redskins.

Obecná charakteristika jednotlivých proudů skinheads

Umírněné křídlo – občanská sdružení
V ČR jsou hojně zastoupeny nacionalistické a klerofašistické skupiny. 
K nejvýznamnějším z nich patří Vlastenecká liga a Vlastenecká fronta. Vlastenecká liga 
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existuje od roku 1993 a, působí v několika českých městech. Nepropaguje „primitivní“ 
rasismus a vytváří si tak přijatelný image i možnost dosáhnout ohlasu u těch, kdo odmítají 
neonacismus, neofašismus nebo otevřený rasismus. Vlastenecká fronta (VF) vznikla v Brně 
ve stejném roce jako Vlastenecká liga. Z dalších dnes již neaktivních organizací nelze 
nejmenovat například klerofašisticky orientované hnutí Národního sjednocení či Národní 
Alianci, o níž se v České republice často hovořilo v souvislosti s popřením holocaustu jejím 
členem Ladislavem Skoupým. Ve výčtu nacionalistických organizací nelze opomenout též 
Sládkovo Sdružení pro republiku – Republikánskou stranu Československa, která měla svého 
času po několik let zastoupení v českém parlamentu. Aktivity a názory této politické strany se 
často pohybovaly až na samé hranici zákona. Mnozí naši spoluobčané však M. Sládka dodnes 
považují za neškodného „baviče“, přitom si neuvědomují nebo snad nechtějí uvědomit, že 
Sládek a další členové jeho strany otevřeně hlásali rasovou nesnášenlivost a nebezpečnou 
nacionalistickou ideologii obdobně, jako je tomu dnes u radikální části členů Dělnické strany. 
Tomáše Vandase a jeho Dělnickou stranu navíc nezřídka podporují skinheadské skupiny nebo 
neonacisté nejtvrdšího ražení a tito tvoří také nezanedbatelnou část jeho členské základny.

Nacionalističtí skinheads – nacionalisté nebo též „Autonomní nacionalisté“
Zpravidla jsou méně militantní než krajně pravicoví skinheads či neonacisté. Jejich 
nebezpečnost však spočívá v tom, že se snáze zapojují do veřejného dění a mohou mít větší 
vliv ve společnosti. Politicky aktivní skupiny jsou nezřídka oficiálně registrovány a v některých 
evropských zemích najdeme takto orientované politické strany v místní samosprávě, a dokonce 
i v parlamentech. V našem prostředí bychom k nacionalistickému směru mohli přiřadit také 
vlastenecké skupiny (tzv. Patrioté) a klerofašisticky orientované skupiny, jejichž příslušníci 
bývají někdy označováni jako Kališníci. Na přelomu let 2006/2007 vzniká v České republice 
radikální neonacistické uskupení, které vzniklo jako určitá variace Národního odporu, a to 
za účelem snahy o modernizaci neonacistického hnutí. Podle vlastních vyjádření jeho členů 
sdružuje nacionalisty, patrioty, antikomunisty, národní socialisty, fotbalové fans a příznivce 
různých dalších hnutí. S Autonomními nacionalisty úzce spolupracují skupiny Anti-Antifa, 
které mají za cíl zabránit narušování akcí a napadání nacionalistů. K tomu patří i monitorování 
a konfrontace levicových aktivistů. Jejich názorovou orientaci lze dovodit z programu:
Odmítáme: pozitivní diskriminaci, protežování menšin, nadnárodní a bezohledný 
kapitalismus, komunismus ve všech jeho podobách, masovou imigraci civilizačně 
nepřizpůsobivého obyvatelstva, multi-kulti ideologii, drogy, amerikanizaci české kultury 
a politiku USA vůbec, byrokratický diktát EU a vojenský pakt NATO, cizí vojska na území 
ČR a naše vojska účastnící se okupace jiných států.
Požadujeme: silný národní a nezávislý stát, zastavit nahrazování českého obyvatelstva 
imigranty, ochranu přírody, zastavení jejího bezohledného drancování, svobodu slova 
a projevu, svobodu vědeckého bádání, sociální spravedlnost.

Krajně pravicoví skinheads - neonacisté
Jedná se o nejmilitantnější a nejnebezpečnější obnož hnutí. Její příslušníci vyznávají fašismus 
– neonacismus, nacionalismus, tvrdý rasismus a antisemitismus. Skupiny a organizace 
řadící se k tomuto směru se zpravidla vyznačují přísnou organizační strukturou, často 
i na mezinárodní úrovni. Některá z těchto sdružení mají charakter paravojenských jednotek 
a teroristických sdružení. Bojový výcvik je pro ně samozřejmostí. Krajně pravicoví skinheads 
se poznají podle vytetovaných symbolů nacismu (keltský kříž, svastika, runa Odal atp.). 
Nejtvrdší a nejmilitantnější odnož tohoto směru bývá označována názvem „Bonehead“ 
(holohlaví). Její příslušníci mají úplně vyholené hlavy a nosí vojenské nebo polovojenské 

oblečení. V bývalé NDR se tito skini nazývali „Naziskin“. Pod stejným názvem vystupují 
v současnosti u nás. Druhou odnoží ultrapravicových skinheads jsou tzv. White Power (Bílá 
síla). Její příslušníci bojují za etnicky čistou bílou rasu. Jsou velmi nepřátelští k cizincům 
a Židům. Na bundách nosí emblém hnutí White Power. V Německu si říkají „Fascho-
skins“. Tento pojem se používá i v České Republice. Mezi nejznámější hnutí sdružující ty 
nejradikálnější jedince z řad neonacistů, ortodoxních a radikálních naziskinheads patří 
hnutí, které si říká Odpor nebo též Národní odpor (dále jen „NO“). NO je neregistrovaná, 
radikální, neonacistická organizace. Je důležitou součástí krajně pravicových hnutí. Je fakticky 
synonymem pro neonacistickou scénu v České republice, na jejímž sjednocení a vedení se 
významnou měrou podílí. Významnou roli hraje také v oblasti spolupráce mezi ostatními 
světovými neonacistickými skupinami (Slovensko, Německo, Itálie, USA ad.). Ve své činnosti 
navazuje (ideově i personálně) na dřívější extremistické organizace, ultrapravicová hnutí 
či politické strany, registrované či neregistrované, např.: Bohemia Hammerskins, Blood & 
Honour Division Bohemia, radikály z řad Republikánské mládeže, Národní aliance, Národně 
sociálního bloku atd. Jako symbol NO slouží prapory v barevné trojkombinaci černá – bílá – 
červená, tzv. „barevný akord – schwarz – weiß – rot“. Jde o barvy vlajky a trikolory vilémovského 
císařství, které od roku 1933, jako říšské barvy, užívala také NSDAP. Sami aktivisté NO chápou 
„akord“ jako barvy všech nacionálních socialistů na celém světě symbolizující vůli k životu 
a vítězství. V současné době je toto hnutí ovlivněno novým trendem tzv. autonomního 
nacionalismu, který má neonacistické hnutí modernizovat. Inspiraci nalezli čeští neonacisté 
u německé krajní pravice (Christian Worch – freie Kameradchaften). Základem je tzv. „odpor 
bez vedení – leaderless resistance“. V rámci neonacistického hnutí vznikají v  jednotlivých 
regionech samostatné buňky, které vyvíjejí politickou činnost nezávisle, ve prospěch hnutí 
jako celku. Princip leaderless resistance má odbourat vzájemné soupeření o  moc a umožnit 
efektivnější práci celého hnutí a  také (v neposlední řadě) zvýšit odolnost vůči možné infiltraci 
a zásahům policie. Nový trend znamená konec snah o legalizování NO jako celku, ať jako 
občanského sdružení, či politické strany. Naopak vítězí myšlenka, kterou se snaží i jednotliví 
členové tohoto hnutí zaštiťovat na veřejnosti, tedy, že samotný NO vlastně neexistuje, 
a tak se členství v něm nedá ani trestně postihnout. O tom, že NO je nutné chápat jako 
existující hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, 
rasovou, náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině, svědčí rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 79/2006, který konstatuje, že se jedná „o hnutí do určité 
míry organizovaná, byť formálně neregistrovaná“. Zároveň se k této věci vyjádřil Krajský 
soud v Brně, který ve svém usnesení, sp. zn. 4 To 98/2009, potvrdil rozsudek Městského 
soudu v Brně ze dne 5. 11. 2008, č.j. T-179/2008-950. V tomto usnesení krajský soud uvedl, 
že není pochyb, že Národní odpor „je hnutím, které je decentralizované do různých buněk, 
jejich členové však o sobě vědí, vzájemně se setkávají a společné akce pořádají…“, jakož i že 
„nejsou pochyby o tom, že Národní odpor hlásá národnostní rasovou zášť vůči skupinám 
lidí, které jsou podle názoru jeho členů něčím odlišní, zejména proti Romům…“ a také, že 
„Národní odpor má vlastní webovou stránku, která poskytuje výrazný ideový a organizační 
nástroj jejich sympatizantům, fakticky členům.“ Ideologii a činnost této neregistrované 
neonacistické organizace dokumentuje webová stránka www.odpor.org. Právě tyto webové 
stránky jsou v současné době jedním z hlavních sjednocujících komunikačních a zejména 
propagandistických prostředků celé krajně pravicové scény. Na těchto stránkách se objevují 
informace o plánovaných či uskutečněných akcích, zveřejňují se zde často protižidovské 
a protiromské články a články glorifikující nacistické období apod. Na této stránce se např. 
30. srpna 2008 objevilo Prohlášení o vzniku buňky Národního odporu Svitavsko, které jasně 
ukazuje, že Národní odpor je organizovaným hnutím. 
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Uvádí se zde: „Neustále se zvyšující represe ze strany kapitalistického Systému vůči pro-
národním akcím a celkově proti lidem, kteří se nebojí vyjádřit nesouhlas se situací v této zemi, 
nás nutí vstoupit do struktur organizovaných skupin svobodného Národního odporu! Naším 
cílem je šířit ideu národního socialismu mezi celou společnost. Chceme vytvořit svobodnou, 
sociální a radikální opozici proti Systémem (a jeho marxfašistickými posluhovači z různých 
AFA spolků) nastolené multi-kulti ideologii přenášené na společnost, kdy původní bílý člověk 
viditelně ztrácí svá práva na svobodný život…“

Levicově orientované křídlo skinheads – Skinheadi proti rasismu
Tento směr navazuje na původní hnutí skinheads z konce šedesátých let. Patří k němu 
dvě skupiny: SHARP-SkinHeads Against Recial Prejudice (Skinheads proti rasovým 
předsudkům) se nejvíce podobají „tradičním“ skinheadům. Mají v oblibě hudební styl ska, 
jenž je známý jako předchůdce reggae. Nosí typické oblečení. Od ostatních skinů se někdy 
liší účesem (delší vlasy vzadu na krku). Sami se definují jako nepolitičtí, ale v případě potřeby 
jsou připraveni použít násilí proti krajně pravicovým skinheads a neonacistům (například 
při obraně ubytoven přistěhovalců nebo proti různým útokům). REDSKINS (Rudí skini) se 
politicky řadí k autonomní (anarchistické) levé scéně. Vzhledem se neliší od ostatních skinů, 
kromě červených bomberů a červených tkaniček do bot (krajně pravicoví skinheads nosí bílé 
tkaničky). Na oblečení mají antifašistické symboly.

Hooligans – skinhead hooligans
Názvem HOOLIGANS označujeme fotbalové fanoušky, kteří nevypadají jako typičtí 
skinheads. Dávají přednost pohodlnému sportovnímu oblečení (nejvíce značky UMBRO). 
Nezřídka jsou ortodoxní a radikální hooligans také stoupenci skinheads (převážně hovoříme 
o skinhead – hooligans). S ostatními skinheads se stýkají na fotbalových zápasech a různých 
oslavách – tzv. soukromých párty (při koncertech White Power Musik). Účast fotbalových 
hooligans na demonstracích či jiných hromadných akcích krajní pravice (neonacistů) je 
zpravidla výjimkou. Fotbaloví radikální hooligans se nejčastěji účastní a dopouštějí verbálních 
a fyzických útoků na znesvářené bojůvky ostatních fotbalových klubů. Mezi nejradikálnější 
hooligans v České republice patří bojůvky fotbalových klubů FC Baník Ostrava, AC Sparta 
Praha, SK Sigma Olomouc, FC Brno, FC Most, SFC Opava, jejichž radikální bojůvky čítají 
od 60 do 100 osob. K těmto radikálům – výtržníkům je však potřebné říci, že tyto jedince či 
skupiny nelze zcela jednoznačně jako celek zařadit do kategorie „politického extremismu“. 
Fenomén fotbalových chuligánů – fotbalového chuligánství (hromadné a organizované 
rvačky mezi fanoušky) je spíš vnímán, jak sami hooligans uvádějí, jako jakási „zábava 
na sobotní odpoledne“.

Jak poznáte skinheada?
To je velmi snadné. Ale jak poznat, zda je to neonacista, rasista nebo sharp skin či redskin? 
Nacističtí skinheadi nosí trička (nášivky) se svastikou (hákový kříž – symbol slunce). 
Neonacisty poznáme podle čísel, které tak rádi dávají na obdiv 14/18/88. 14 nebo-li též 10 
slov, která znamenají: „We must secure the existence of our people and a future for White 
children!“ (český překlad: My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí). 
Číslo 18 znamená postavení v abecedě 1 = A a 8 = H, jedná se o počáteční písmena jména 
Adolfa Hitlera. Stejné je to s číslem 88, kde číslovka 8 = H, tedy HH – nacistický pozdrav 
Heil Hitler. Sharp skinheada poznáme většinou podle čísla 69 (spirit of 69), které značí vznik 
původních skins. Dále je už méně známé číslo 86 (rok, kdy vznikli SHARPs).

Způsoby prokazování příslušnosti ke krajní pravici 11

Zneužití značky Lonsdale na webových stránkách neonacistické organizace Blood and 
Honour www.bloodandhonourwordwide.co.uk

Styl oblékání krajně pravicových skinheads a neonacistů:
- Lonsdale, Pitt bull, Troublemaker, Thor Steiner;
- důraz na „uhlazený, tvrdý, čistý vzhled“;
- snaha působit dojmem pořádku a organizovanosti;
v minulosti používání „uniformy“ – kanady, vojenské kalhoty, bombery – replika US bundy 
(barvy černá nebo maskáč).

Runy a nášivky, emblémy divizí SS. Runa = symbol (znak), vyvinul se údajně z etruského 
písma (předchůdce latinky), nejčastěji používán v severské mytologii (Vikingové), v novodobé 
historii zneužit (používán) nacisty (např. viz. níže uvedené emblémy fašistických divizí), dnes 
opět používán neonacisty (tetování apod.).

 Symbolika barev a čísel krajně pravicových skinheads a neonacistů: 12

- 14 (resp. 10) slov – My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost 
bílých dětí;
- 18 – Adolf Hitler;
- 88 – Heil Hitler;
- 311 – Ku Klux Klan.

11 Srovnej Chmelík (2004), Mareš (2006).
12 Srovnej Chmelík (2004), Mareš (2006).
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ČERNÁ - symbolizuje smrt, ale i odhodlání.
BÍLÁ - symbolizuje čistotu rasy, čistotu národa.
ČERVENÁ - je symbolem ohně, ale i krve, krevního svazku.

Symbolika slov krajně pravicových skinhead a neonacistů: 13

RAHOWA – Racial Holly War – Rasová svatá válka;
ZOG – Zionist occupation government – Židovská okupační vláda;
Treue Für Führer Und Volk – Věrnost vůdci a národu;
WP – White Power – Bílá síla, bílá moc;
White race – our pride – Bílá rasa naše hrdost;
White Pride World Wide – Bílá hrdost na celém světě;
Unsere Ehre Heisst Treue – Naší ctí je věrnost;
Blut und Ehre, Blood and Honour – Krev a čest;
Gott Mit Uns – Bůh s námi;
Sieg Heil – Vítězství zdar;
Heil Hitler – Sláva Hitlerovi.

Základní rozdělení symbolik pravicových extremistických hnutí 14

Kategorie „A“
•  symboly, emblémy a jiné zástupné znaky se zjevným a rasovým motivem, které svým 

grafickým provedením navozují nebezpečí porušování práv a svobod občanů;
•  u široké veřejnosti spojená s nacismem, rasismem a jinou diskriminací, např. antisemitskou 

propagandou (za vším zlem stojí údajně Židé);
• otevřeně deklarovaná národnostní, rasová a náboženská nenávist. 

Příklady: Svastika – nejstarší symbol nacistické strany NSDAP a německého státu.

13 Srovnej Chmelík (2004), Mareš (2006).
14 Srovnej Chmelík (2004), Mareš (2006).

Keltský kříž   Svastika v kombinaci    Árijská pěst

Keltský kříž – původně symbol slunce, ohně a plodnosti. V hnutí skinheads nejčastěji 
používaný jako zástupný symbol za svastiku. Ve 2. sv. válce odznak Sturmbrigade SS 
Charlemande.

Ku Klux Klan   Vlčí hák   Odolná runa   Rahowa

Vlčí hák – symbol nezávislosti, svobody, požívaný v označení divizí Waffen SS.
Odolná runa – symbolizovala příbuzenství a rodinu. Odznak rasového a osidlovacího úřadu 
SS. Symbol čistoty rasy.
Rahowa – Racial Holy War – Rasová svatá válka – výzva k rasovému násilí.

Vojenské a teroristické skupiny

Lomené blesky    Totenkopf  Trigium

Lomené blesky – symbol jednotek SS.
Totenkopf – lebka (nebo též „smrtihlav“) používaná převážně na vojenských čepicích 
a stejnokrojích příslušníků fašistických divizí SS.
Trigium = Oregon – „Tři sedmičky“ – modifikace hákového kříže pocházejícího z Jižní Afriky 
a jeho variace. Dnes je označován jako symbol rasové segregace.
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Emblémy fašistických divizí

1. SS Panzer Division    6. SS Freiwilligen Gebirgs
„Leibstandarte Adolf Hitler“         Division „Princ Eugen“

2. SS Panzer Division   7. SS Freiwilligen Pz. Gren. „Das       
  Reich“      Division „Nordland“

3. SS Panzer Division   8. SS Panzer Division
„Totenkopf “     „Hitlerjungend“    

 

4. SS Panzer Division    9. SS Freiwilligen Pz. Gren.
„Leibstandarte Adolf Hitler“   „Nederland“

5. SS Panzer Division    10. SS Freiwilligen Gren. Div.
„Nord“    „Langemarck“ (främische Nr.1)

Všechny zobrazené symboly svým obsahem naplňují skutkovou podstatu trestného činu 
podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. 
Trestným činem jsou jakékoli veřejné projevy sympatie k fašismu nebo ke hnutí hlásajícímu 
podobné myšlenky. Trestný je i projev, ze kterého je zřejmý vnitřní postoj člověka. Pachatel 
přitom nemusí mít úmysl ovlivnit postoje a konání ostatních. Jde o fašistické symboly 
(svastika, oregon – tři sedmičky, runy používané jednotkami SS), symboly hnutí White Power 
(Bílá síla hlásající nadřazenost bílé rasy), Ku Klux Klanu, Hammer Skins (skřížená kladiva) 
a Blood and Honour (Krev a čest) – mezinárodní neonacistické organizace skinheads.

Kategorie „B“
• symbolika s latentním rasovým motivem;
• není jednoznačně známý samotný obsah symbolů;
•  jde o symboly, které mají zpravidla více významů, z historického hlediska nejsou 

negativisticky zaměřené.
Zástupné znaky kategorie „B“ mají zpravidla stejné skupinové vlastnosti jako kategorie „A“, 
rozdíl spočívá v míře obecného povědomí významu a charakteru znaku a v míře identifikace 
jednotlivce s obsahem a významem znaku. Pro mnohé občany zůstává ideový význam či 
obsah znaku (symbolu) skryt. Typickými představiteli této kategorie jsou např. symboly 
užívané hnutím BHS (Bohemia Hammer Skins) či odkaz na neonacistu Iana Stuarta – člena 
White Power kapely Skrewdriver.
 

 Keltský kříž         Leben rune  Hammer skins   Skrewdriver

Kategorie „C“
•  symboly, emblémy a jiné zástupné znaky, které jsou v různých podobách používány 

příznivci extremistických hnutí;
• z právního hlediska nejsou považovány za závadné;
•  všeobecně jsou zavrženíhodné z morálního hlediska – pro svůj obvykle vulgární nebo jinak 

nevhodný obsah a způsob prezentace (Jižanská vlajka – boj černochů za svobodu, skupina 
Skrewdriver spojovaná s prezentací neonacistických hudebních textů).

Thorovo kladivo  Zástava konfederace     Slovakia Hammer skins            Skrewdriver

White Power scéna – koncerty White Power (Bílá síla)

Produkce NS („nácionálně socialistické“) hudby – tzv. White Power Music 
 Stellar Winter  The Pagan Front     R.A.C.
Význam R.A.C. = Rock against communism = Rockem proti komunismu.

WP koncerty a White Pride Festy k získání finančních prostředků pro P.O.W.
P.O.W. = Prison of War. Jedná se o podpůrné akce (sbírky na právní pomoc apod., získání 
finanční podpory) krajní pravice pro uvězněné kamarády, tzv. “Vězení války“.
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Formy rasově motivované trestné činnosti

Skutkové podstaty trestné činnosti postihující projevy pravicových extremistů:15

• § 196, 197a TZ – násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci;
• § 198 TZ – hanobení národa, rasy a přesvedčení;
§ 198a TZ – podněcovaní k národnostní, rasové a etnické nenávisti;
• § 202 TZ – výtržnictví;
• § 219 odst. 2 písm.f) TZ – vražda;
•  § 221 odst. 2 písm. b) TZ – ublížení na zdraví na jiném pro jeho rasu, příslušnost k etnické 

skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání;
•  § 222 odst. 2 písm. b) – ublížení na zdraví s těžkou újmou na jiném pro jeho rasu, příslušnost 

k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání;
•  § 259 TZ – genocidium – úmysl zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, 

rasovou nebo náboženskou skupinu;
•  § 260, 261, 261a TZ – podpora a propagace hnutí (prokazatelně) směřujícího k potlačení práv 

a svobod člověka (popírání , zpochybňování, schvalování nebo snaha ospravedlnění nacistického 
nebo komunistického genocidia nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti);

• § 263a TZ – perzekuce obyvatelstva (vázáno k válečnému stavu).

Ideologie a proudy levicového extremismu
Levicový extremismus – klade do popředí princip rovnosti a snaží se jej rozšířit na všechny 
oblasti společenského života. Levicoví extremisté vycházejí z ucelených ideologií, jakými 
jsou anarchismus nebo komunismus. Ve zdůrazňování fundamentalní lidské rovnosti se 
sice tyto levicové ideologie shodují s demokratickým ústavním státem, ale vyvozují z tohoto 
duchovního státního základu důsledky, které jsou extremní. Zasazují se totiž o totální 
osvobození člověka od všech společenských (politických, ekonomických, kulturních) 
vlivů, odmítají dosavadní jednání lidstva a předpovídají „zrození nového člověka“, který se 

15 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

rozejde se všemi dosud známými formami společenského uspořádání a přivodí stav úplné 
spokojenosti a harmonie na Zemi.16

Mezi ideologie a proudy levicového extremismu patří:
• Anarchistické hnutí – ČSAF (Československá anarchistická federácia);
• Antifa CZ – Antfašistická akce Česko;
• 1155 – Kolektiv proti kapitálu;
• streetparty – Ulice lidem;
• Bloody Mary – Anarchofeministická skupina;
• ANTI NATO;
• hnutí PUNK;
• subkultura Graffiti;
• subkultura Squatteři;
• subkultura Techno;
• antiglobalisté;
• skupiny radikálních ekologů;
• Svaz mladých komunistů Československa - SMKČ;
• Komunistický svaz mládeže – KSM;
a celá řada dalších anarchoautonomních skupin – hnutí. 

Základními ideologiemi těchto hnutí jsou pak níže uvedená východiska.

Anarchistické hnutí – ČSAF – hnutí zdůrazňuje úplnou svobodu jednotlivce a úplné 
uplatňování svobodné vůle. Z těchto důvodů anarchisti odmítají vše, co brání jejich ideologii 
(hlavně stát, státní orgány, autoritu, disciplínu, pořádek a povinnosti).

Hnutí PUNK – také pankáči, pankeři (v překladu – mizerný, nesmyslný). Jeho příznivci 
se oblékají nápadně výstředním způsobem, často až šokujícím pro veřejnost. Používají 
extrémní účesy, střihy, zabarvené vlasy, vyholené obrazce na hlavě a dělnické boty s gumovou 
podrážkou. Oblékají si síťová trička, různobarevné ponožky, používají množství kovových 
cvoků, špendlíků, řetízků a řetězů. Propichují si vše od palců na nohou až po oční víčka, čím 
extrémnější, tím lepší.
 
Antiglobalisté – spojuje je hlavně zájem o boj proti tzv. „globalismu“, tj. proti současnému 
celosvětovému politickému systému a proti nadnárodnímu ekonomickému systému, jehož 
reprezentanty jsou mezinárodní obchodní organizace a nadnárodní společnosti.

Radikálni ekologové – propagují především pozitivní myšlenky, které mají podporu veřejnosti. 
Problémem je vyjadřování způsobu jejich nesouhlasu. Jejich cílem je ochrana životního 
prostředí, protože striktně odmítají například zdroje atomové, tepelné i vodní energie. 
Nenavrhují však konkrétní a realizovatelné projekty, což je jejich velkým nedostatkem.

Squatteři – squatt znamená nelegální, tj. bez souhlasu majitele, obsazení objektu komunitou 
nejčastěji mladých lidí. Jde o způsob společenského protestu.

Graffiti – vytvořili subkulturu, která má své vlastní umění, média, jazyk a životní styl. 
Exkluzivnějšími objekty jsou pro „graffiťáky“ vlaky, metro a prostředky veřejné dopravy osob.

16 Bastl (2001).
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Způsoby prokazování příslušnosti ke krajní levici (symboly a znaky)

příklad:   ČSFA – AFA – ANTIFA... A-Kontra

 

 

Identifikace k PUNK hnutí      Identifikace hnutí 

Skutkové podstaty trestné činnosti postihující projevy levicových extremistů:1717

•  § 187, 187a, 188 TZ – nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů 
(prekurzoru a obchodovaní s nimi);

• § 188a TZ – šíření toxikomanie;
• § 202 TZ – výtržnictví;
• §§ 257, 257b TZ – poškozovaní cizí věci (včetně graffiti);

17 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.

V krajním případě by mohlo ze strany levicových extremistů dojít ke spáchaní některých 
trestných činů proti základům republiky obsažených v prvním oddíle první hlavy trestního 
zákona: 
• § 92 TZ – rozvracení republiky;
• § 93 TZ – teroru;
• § 95 TZ – teroristického útoku;
• § 96 TZ – záškodnictví;
• § 97 TZ – sabotáže.

Projevy extremismu v České republice, protiextremistická 
politika našeho státu - prevence, represe

Projevy extremismu v České republice18

Problémy v oblasti extremismu jsou v České republice nejčastěji vnímány především 
v souvislosti s pravicově extremistickou scénou a jejími aktivitami. Jejími hlavními představiteli 
zůstávali v roce 2008, stejně jako tomu bylo i v předcházejících letech na neonacistické scéně, 
Národní odpor a radikálové z řad Autonomních nacionalistů. 

Na nacionalistické scéně se pak jednalo především o krajně pravicové aktivisty a stoupence 
Národní strany a Dělnické strany, která se však od roku 2007 de facto plně otevřela 
neonacistickému spektru a již nepokrytě počala spolupracovat s Národním odporem 
a Autonomními nacionalisty. Nejlepším dokladem této spolupráce byly nejen různé veřejné 
akce, ale především podzimní krajské volby, v nichž Dělnická strana umožnila kandidovat 
osobám spjatým s neonacistickými organizacemi.

Stručná charakteristika, rozdíl mezi Národní stranou (NS) a Dělnickou stranou (DS), 
Automními nacionalisty a Národním odporem:

Nacionalistický charakter DS vzhledem k její rostoucí spolupráci s neonacisty ustupoval 
v průběhu roku 2008 stále výrazněji do pozadí, a proto byla DS bezpečnostními složkami 
státu zařazena do krajně neonacistické scé ny.

Nejviditelnějším reprezentantem tradičního českého nacionalismu zůstala Národní strana. 
Její představitelé v roce 2008 pokračovali ve své strategii z předchozích let, a to udržet 
zájem veřejnosti a médií. K tomu využívali svou Národní gardu (NG), kterou prezentovali 
jako fungující „neozbrojený sbor organizovaný na vojenském principu“. Ve skutečnosti 
byl a je projekt NG, vzhledem k možnostem NS, jejíž členskou základnu tvoří pouze 
několik málo desítek osob, naprosto nerealistický. Proto lze NG charakterizovat jen jako 
virtuální organizaci. Její prezentování ve sdělovacích prostředcích bylo založeno výhradně 
na informacích představitelů NS, kterým se tak několik měsíců pomocí série dezinformací 
a mystifikací dařilo uměle vytvářet obraz NG jako masivní a fungující organizace. 

Ve skutečnosti se prakticky všechna prohlášení NS ohledně NG nezakládala na pravdě. 
Pokud někde vystupovali členové NG, jednalo se až na výjimky o členy NS, kteří byli zároveň 
členy NG.
18MV ČR, Zpráva o problematice extremismu na území ČR za rok 2008.
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Pokud se týká Dělnické strany, tato se po svém vzniku v lednu roku 2003 profilovala jako 
nacionalisticky orientovaný krajně pravicový subjekt. S vědomím své bezvýznamnosti 
se v letech 2003 až 2006 snažila spolupracovat s dalšími krajně pravicovými politickými 
stranami, nicméně neúspěšně. V důsledku toho si její představitelé patrně uvědomili, že 
pokud nemá jejich strana zůstat marginálním subjektem jako ostatní krajně pravicové strany, 
musí získat podporu neonacistů, kteří ji mohou významně posílit. Zprvu DS spolupracovala 
s krajně pravicovým uskupením Národní korporativismus (NK) a nově vznikajícími 
skupinami Autonomních nacionalistů. Od léta roku 2007 však docházelo i ke kontaktům 
představitelů DS s vedoucími představiteli Národního odporu (NO). Před veřejností DS tuto 
spolupráci až do jara 2008 utajovala z obavy, že bude s neonacisty přímo spojována, a tím 
i kompromitována. Poté, co se DS povedlo rozšířit a konsolidovat členskou základnu, začali 
se její představitelé zaměřovat i na oslovení voličské veřejnosti před podzimními krajskými 
volbami. Bylo jasné, že pokud DS nechce zůstat na pokraji zájmu české společnosti, musí 
veřejnost zaujmout a dostat své jméno do jejího povědomí, byť i v souvislosti s negativním 
ohlasem. Ve snaze zviditelnit se využili zástupci DS osvědčené téma problematického soužití 
s občany romského původu, které ke své medializaci využívá například Národní strana (NS). 
Proto se v letních měsících zapojili do řešení situace na janovském sídlišti v Litvínově, kde 
měli starousedlíci déletrvající problémy s některými nepřizpůsobivými sociálně slabými 
rodinami, zejména romského původu. 
V souvislosti s podzimními událostmi v Janově pravicoví extremisté poprvé pocítili, 
jaké to je, mít na své straně běžné občany. Pomoc místních obyvatel, jejich otevřenou 
podporu či dokonce přímou spolupráci hodnotili pravicoví extremisté jako hlavní úspěch 
protiromských akcí v Litvínově. To je utvrdilo v jejich stylizaci do role bojovníků za český 
národ a pořádek a posílilo jejich pocit hrdosti na to, co dělají. Radikalizace a politizace 
neonacistického spektra byly zejména v druhé polovině roku 2008 nejmarkan tnějšími 
změnami. Došlo však i k dalším. Jednou z nich byla změna taktiky a logistiky při pořádání 
veřejných akcí. Například potížím doprovázejícím ohlašování veřejných akcí se neonacisté 
v průběhu roku 2008 přizpůsobili a inspirováni německou pravicově extremistickou scénou 
uspořádali několik předem neohlášených tzv. spontánních akcí. Další novinkou byly pokusy 
pravicových extremistů šířit své názory mimo okruh svých sympatizantů. K tomu využívali 
např. veřejné výstavy, semináře či pouliční slavnosti, na nichž vždy jen několik aktivistů 
rozdávalo propagační materiály. Pouštěli se i do veřejných diskusí, v nichž kultivovaným 
způsobem prezentovali své názory nezávislým posluchačům. Výhodou tohoto postupu je pro 
pravicové extremisty skutečnost, že nemusí ohlašovat svou akci a čelit případnému zákazu. 
Ačkoli se extremisté snaží prezentovat své názory kultivovanější a přijatelnější formou než 
doposud, ideový základ jejich počínání a aktivity směrem dovnitř hnutí zůstávají neměnné 
a nadále společensky nebezpečné.

Národní odpor spolu s radikálními Autonomními nacionalisty jsou v současné době vnímáni 
jako nejtvrdší ultrapravicová uskupení na našem území. Jejich buňky působí v mnoha 
velkých městech republiky. Národní odpor je neregistrovaná neonacistická organizace, která 
je součástí mezinárodního neonacistického hnutí postaveného na myšlence nadřazenosti 
bílé rasy. 

Příznivci se otevřeně hlásí k myšlenkám Adolfa Hitlera a čekají na nového vůdce, který 
povede bílou rasu k vítězství. Pouze jeho teze o nadřazenosti Němců považují za překonané. 
Spolupracují s německou politickou krajně pravicovou stranou NPD (Národnědemokratická 
strana Německa), na jejíchž akcích v posledních dvou letech stále častěji zaznamenáváme 

i aktivisty z řad krajně pravicové Dělnické strany a Autonomních nacionalistů. Organizace 
může mít v současnosti podle některých odhadů nejméně pět stovek aktivních příznivců 
a další stovky aktivních či pasivních příznivců z řad Autonomních nacionalistů a části 
radikálů krajně pravicové Dělnické strany. 

Národní odpor, jakož i Autonomní nacionalisté jsou velice volnou strukturou, do které je 
člověk zapojen kvůli svému ideologickému přesvědčení. Nemá žádné organizované členství 
a zatím ani hlavního „vůdce“. U Autonomních nacionalistů se jedná spíše o jakýsi „mix“ 
neonacismu – nacionalismu a „anticiganismu“. Z internetových stránek Autonomních 
nacionalistů (www.nacionaliste.com) lze snadno vyčíst jejich hlavní cíle, jimiž jsou: „propagace 
vlasteneckých myšlenek a poukazování na problémy společnosti, spolu se snahou o jejich 
nápravu“. Nacionalisté tvrdí, že se pouze „snaží o rozpoutání diskusí o politicky nekorektních 
věcech, které ničí naši zemi“.

V roce 2008 byl završen proces celkové kvalitativní proměny, kterým pravicově extremistická 
scéna, resp. především její neonacistické spektrum, prošla. Zvýšila se zejména vzdělanostní 
úroveň samotných aktivistů, a to nejen nárůstem počtu sympatizantů ze střední vrstvy, 
ale oživila se i snaha nemalé části sympatizantů, jejichž hlavním cílem bylo a je dostat 
své respondenty „do politiky“. Krajně pravicoví nacionalisté se svými akcemi (např. 
demonstracemi na sídlišti Janov a následně demonstrací v městě Přerově) snažili o získání 
podpory veřejnosti. Své hnutí se snaží zpřístupnit širokému okruhu dalších sympatizantů 
a hledají citlivá témata vhodná k oslovení široké veřejnosti. Ve vztahu k uvedenému nelze 
jinak než konstatovat, že zejména v otázce získání podpory svých nacionálně zabarvených 
témat – zejména „anticiganismu“ či témat tzv. „rasismu naruby“ – se nacionalistům podařilo 
u nemalé části majoritního obyvatelstva získat jejich podporu. Společná akce nacionalistů, 
krajně pravicové Dělnické strany, jakož i Národního odporu dne 18. 10. 2008 byla svolána 
pod heslem „Zastavme cikánský teror v Litvínově“. Neonacisté z řad Národního odporu 
k předmětné demonstraci na svých webových strákách otevřeně hlásali tezi „NE teroru 
na původních obyvatelích Českých zemí“, a proto plně podpořili tento „veřejný protest proti 
cikánské nepřizpůsobivosti“. V obdobných intencích, avšak již s masivní podporou majoritní 
části obyvatelstva, na sídlišti v Janově proběhla následná akce krajně pravicových nacionalistů 
dne 17. 11. 2008. Na rozdíl od dalo by se říci „poklidné demonstrace síly“ tehdy vyústila 
mítinková demonstrace na náměstí ve spontánní pochod na sídliště Janov, kde pak došlo 
k přímé konfrontaci (násilným střetům) nacionalistů s policejním složkami.

Pokud se týká zmíněných aktivit krajně pravicové Dělnické strany, začala být v roce 2008 
stále více patrná jistá profesionalita, v k čemuž rovněž přispěla výměna zkušeností se 
zahraničními partnery, nejčastěji s krajně pravicovou NPD (Národnědemokratickou stranou 
Německa), a to nejen výměnou zkušeností, ale zejména pak aktivní účastí jejich leaderů 
na akcích jak v České republice, tak i v Německu. Tedy cestou legalizace nacionalistických 
akcí pod hlavičkou Dělnické strany. Dělnická strana na těchto akcích vystupovala pouze jako 
formální člen a od následných tzv. „doprovodných či spontánních akcí a událostí“ se posléze 
distancovala s odůvodněním, že jejich oficiální akce byla ukončena a s následnými násilnými 
střety nemá nic společného.

Od počátku roku 2008 proběhlo na území České republiky bezmála 36 zájmových demonstrací, 
pietních pochodů a shromáždění krajní pravice. Největší počet těchto krajně pravicových 
akcí lze podílově připsat hnutí Národní odpor, tři Národní straně a dvě Vlastenecké frontě. 
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Z bezpečnostního pohledu lze tyto akce rozdělit na akce utajené a tajné. Utajenou byla akce, 
kterou Národní odpor proti sionismu zorganizoval 1. 8. 2008 v rámci festivalu židovské kultury 
v Třebíči. Jednalo se o rychle provedený pochod s demonstrací v židovské čtvrti bez reakce 
státních orgánů. Co se týká „tajných spontánních akcí“, patřily k nim akce např. 16. 8. 2008 
ve Veselí nad Lužnicí, 10. 10. 2008 v Blansku, 12. 10. 2008 v Olomouci a v neposlední řadě 
nejznámější akce dne 10. 11. 2008 v Praze. Na spontánní akci Mladých národních demokratů 
neváhali krajně pravicoví nacionalisté společně s neonacisty jít do střetu se „systémem“ 
právní cestou (Pochod mladých národních demokratů Židovským městem pod názvem 
„Protest proti účasti ČR ve válce v Iráku“). Jednalo se de facto o připomenutí si událostí 
„Křišťálové noci“ (Nejvyšší správní soud rozhodl o nezákonnosti postupu úřadů, tedy snahy 
úřadů o zakázání tohoto pochodu). Na tomto příkladu je patrná snaha krajně pravicových 
nacionalistů umně využívat, resp. zneužívat práva a svobody, které jim demokratický stát 
zaručuje.

Aktivity krajně pravicové Dělnické strany a neonacistů, záměrně věnované každodenním 
problémům obyčejných lidí, mohou u části veřejnosti vzbudit falešný dojem, že jsou to právě 
„oni jediní, u nichž se domohou zastání“ – viz slova Tomáše Vandase, předsedy Dělnické 
strany. Sám Tomáš Vandas na svých vystoupeních otevřeně hlásá, že „stav v České republice 
se bude radikalizovat v souvislosti s krizí veřejných financí a větším přílivem uprchlíků 
a cizinců“, a říká: „Myslím, že náš čas určitě přijde.“ Jeho Dělnická strana vystupuje na obranu 
národních zájmů proti menšinám, přistěhovalcům a homosexuálům. K takovýmto akcím 
patřily akce organizované krajně pravicovou Dělnickou stranou 16. 8. 2008 v Hradci Králové 
pod názvem „Den svobody“ (politická a hudební setkání, tzv. „odpoledne“ po vzoru německé 
NPD – Fest der völker neboli Lidové festivaly), 6. 9. 2008 v Rokycanech s názvem „Proti 
černému rasismu“, provokační akce „Proti USA a Izraeli“ dne 15. 3. 2008 v Praze či radikálně 
militantní akce nazvaná „Proti homosexuálům“ dne 26. 8. 2008 v Brně. Rovněž tak nelze 
nevzpomenout neméně mediálně komentovanou akci ze dne 2. 8. 2008 v Ochozi u Brna 
či akci „Den svobody 2“ ze dne 27. 9. 2008 v Šardicích u Hodonína, kde se na „politicko-
hudebním setkání českých nacionalistů“ konala de facto hudební produkce hudebních kapel 
ve stylu „White Power Music“ (dále jen WPM). Takovýchto koncertů (hudebních setkání), 
jejichž významem je jednoznačná finanční podpora hnutí, šíření nacionalistické ideologie 
či distribuce nacionalistických a neonacistických materiálů, proběhlo v roce 2008 celkem 28 
(pro srovnání v roce 2006 celkově 19 a v roce 2007 pak 29 koncertů). Nově zaznamenávaným 
trendem těchto akcí byla přítomnost najatého právního poradce a zástupce jako ochrana před 
údajnou policejní perzekucí. Spoluprací  s najatými právníky chtějí organizátoři těchto akcí 
dosáhnout a získat právní ochranu před vstupem policejních složek na místa nebo do objektů, 
kde se tyto akce či setkání konají. K profesionalizaci, aktivizaci a relativnímu sjednocení 
neonacistické a krajně radikální autonomně nacionální scény tak paradoxně napomohl 
i dlouhodobý tlak ze strany státních orgánů. Ten vedl k tomu, že se extremisté utvrdili ve svém 
přesvědčení a posílili ve své nenávisti vůči státu a jeho institucím reprezentovaným v prvé 
řadě Policií ČR. Jako největší bezpečnostní riziko lze proto vnímat zejména skutečnost, že se 
v roce 2008 zvýšila podpora pravicových extremistů ze strany části české veřejnosti.

Protiextremistická politika našeho státu
V demokratické společnosti je politický extremismus a radikalismus vnímán jako 
antisystémový jev. Vůči němu a jeho příčinám stát postupuje státně mocenskými prostředky. 
Protiextremistická politika státu je v obecné rovině spojena s kategorií bezpečnostní politiky. 
Z hlediska politického extremismu ohrožujícího základní principy demokratického řádu 

se vlastně jedná o narušení vnitřní bezpečnosti státu, neboť jde o domácí opozici hodlající 
uchopit moc. Lze tedy konstatovat, že vnitřní bezpečnost státu může být v politické oblasti 
narušena ze strany pravicových či levicových extremistů kriminalitou s extremistickým 
podtextem, stejně jako je tomu v hospodářské oblasti prostřednictvím kriminality – korupce 
nebo v sociální oblasti prostřednictvím etnického či národnostního extremismu.

Legislativní pohled Úřadu vlády a Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR 
vychází z analýz a zpráv o problematice extremismu na území ČR v jednotlivých letech1919, 
které od roku 1998 na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 19. března 1998 každoročně 
informují o vývoji situace v oblasti extremismu v periodických vládních zprávách. Vláda 
a ministerstvo se od r. 2004 opírají také o zprávy v Informaci o problematice extremismu 
na území České republiky, která je samostatnou přílohou Zprávy o situaci v oblasti veřejného 
pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky. Dokumenty jsou předkládány 
ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tyto zprávy pojednávají o aktivitách 
celé státní správy v uplynulém roce a jsou veřejnosti dostupné na webových stránkách 
Ministerstva vnitra v české a anglické verzi (www.mvcr.cz/clanek/dokumenty-kriminality-
zprávy-o-extremismu.aspx).

Obecně lze konstatovat, že situace v oblasti extremismu na území České republiky se 
podstatně neliší od situace v ostatních zemích Evropské unie. Z „nových“ členských států EU 
patří Česká republika mezi ty, které formulovaly svou protiextremistickou politiku naposledy 
v roce 2009 přijetím Strategie ČR pro boj s extremismem. Podkladovým materiálem byla 
Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2008, která byla vládě ČR předložena 
ministerstvem vnitra jak na základě usnesení vlády č. 1506 ze dne 24. listopadu 2008 jako 
nedílná součást Strategie ČR pro boj s extremismem (dále jen „Strategie“), tak na základě 
usnesení vlády č. 549/2008 ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku na území ČR v roce 2007. Strategie vychází z řady opatření trvalého či dlouhodobého 
charakteru zaměřených jak do represivní oblasti, tak do preventivních programů. Opatření 
zabezpečují trvalý monitoring české a zahraniční extremistické scény a kriminálních projevů 
tohoto závažného společenského fenoménu.

Politika boje s extremismem je upravena řadou usnesení vlády, která jsou veřejně dostupná 
(http://www.vlada.cz), a interními akty řízení včetně metodických pokynů policejního 
prezidenta České republiky. V konečném důsledku jde o přijetí souhrnu legislativních 
opatření všech orgánů státní správy a samosprávy s cílem vytvoření jednotné koncepce 
protiextremistické politiky, jejímž úkolem je včas a efektivně reagovat na nové trendy a formy 
projevů extremismu. Ministerstvu vnitra a zejména jeho výkonné složce – Policii České 
republiky – zůstává důsledné odhalování a postih všech projevů extremismu. 

V následujícím období lze očekávat, že neonacističtí aktivisté budou pokračovat ve snahách 
dobýt si pozice na oficiální politické scéně za podpory určité části veřejnosti. Obdobně 
jako bylo zaznamenáváno v posledních dvou letech, lze předpokládat, že aktivisté zůstanou 
v ulicích. Stejně tak lze i dovodit, že bude pokračovat jejich radikalizace a budou vyhledávat 
střety se „systémem“, resp. s Policií ČR. Budou se soustřeďovat na další „problémové 
lokality“ s nespokojenými příslušníky majority podobné Janovu či Přerovu, případně se 
budou pokoušet využít ve svůj prospěch nepříznivou socioekonomickou situaci v některých 
lokalitách. Nemalým bezpečnostním rizikem je i skutečnost, že české krajně pravicové scéně 

19 Srovnej MV ČR, Zprávy o problematice extremismu na území ČR od roku 1998 do roku 2008.
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se v roce 2008 podařilo na svou stranu získat nemalou část české veřejnosti. Hlavními úkoly 
bezpečnostních složek českého státu do následujícího období budou nejen samotný boj 
s extremismem (extremisty), ale především důsledná analýza a vyhodnocování poznatků 
a zkušeností orgánů činných v trestním řízení s jeho potlačováním v okolních zemích, jakož 
i provedení legislativního ošetření této problematiky a z něho vyplývající národní právní 
možnosti postihu. 

Věcným gestorem problematiky extremismu je Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva 
vnitra ČR. Hlavním úkolem tohoto odboru není pouze identifikace bezpečnostních 
rizik v souvislosti s extremismem, ale i iniciace a přijímání vnitroresortních opatření 
v boji s extremismem. Při plnění úkolů úzce spolupracuje s Policií ČR, jejími specialisty, 
zpravodajskými službami, resorty zahraničních věcí, spravedlnosti, obrany, školství, mládeže 
a tělovýchovy, kultury, práce a sociálních věcí, Nejvyšším státním zastupitelstvím a Úřadem 
vlády ČR. Plní funkci výkonného sekretariátu Meziresortní komise pro boj s extremismem, 
rasismem a xenofobií, která je poradním orgánem ministra vnitra, a od roku 2004 je rovněž 
expertním zázemím styčného úředníka ČR pro kontakt s Evropským monitorovacím 
střediskem rasismu a xenofobie (European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
- EUMC), pod jehož monitoring ČR jako unijní stát spadá. Dále zabezpečuje spolupráci 
na úrovni Pracovní skupiny pro boj s extremismem V4 a Rakouska, pořádá semináře 
a kulaté stoly k vybraným tématům, spolupracuje s akademickou sférou, Federací 
židovských obcí, Židovskou obcí Praha a dalšími organizacemi. Z aktuálních aktivit 
odboru bezpečnostní politiky lze zmínit zaměření na výklad skutkových podstat trestných 
činů páchaných pravicovými extremisty a problémy související s jejich dokazováním, a to 
i ve spojitosti s pořádáním pravicově extremistických koncertů na území ČR. Problémem 
zatím zůstává, stejně jako v ostatních unijních státech, zneužívání počítačové sítě Internet 
k šíření extremistických idejí. Prostřednictvím internetové sítě si extremisté předávají nejen 
vzájemné kontakty, informují se o akcích typu pochodů, koncertů WPM, ale zveřejňují zde 
například také informace o svých „nepřátelích“ (příklad stránky REDWATCH = monitoring 
Židů, komunistů, zájmových osob krajní levice apod.). Jako na základ úspěšnosti boje 
s extremismem je
v koncepci kladen důraz na mezinárodní spolupráci, důsledný monitoring a analytickou 
činnost i včasnou reakci bezpečnostních složek státu k rizikovým akcím.
Neméně důležitým požadavkem koncepce je i profesní zvyšování znalostí předmětné 
problematiky policejními specialisty kriminální policie a jejich celoživotní vzdělávání, 
spolupráce s akademickou sférou, státními, nevládními či privátními organizacemi. 

Koncepce boje proti extremismu20

Problematika historie extremismu v ČR a jeho současných podob ve smyslu radikalizace 
české společnosti se v nějaké formě týká nás všech. Proto současná strategie a koncepce boje 
proti extremismu si především klade za cíl nastavení a přijetí legislativních mantinelů jeho 
existence v rámci demokratických mechanismů České republiky, tedy poskytnutí návodu, 
který pomůže orgánům státní správy a samosprávy najít účinné demokraticko-legislativní 
nástroje v boji s extremismem v podmínkách České republiky. Koncepce jako taková určuje 
základních pět pilířů, které blíže charakterizují dosažení stanoveného cíle pro budoucí 
období.

20 MV ČR, OBP, Strategie boje proti extremismu (2009).

Pět pilířů koncepce proti extremismu

1.  Síla extremistů vychází z lidské nevědomosti. Jedinou možností, jak bojovat s jejich 
štvavou propagandou, je komunikace, otevřenost a nabízení alternativy. 

Hlavním cílem je – komunikace proti demagogii.
Nejefektivnější zbraní současných extremistů je propracovaná a cílená propaganda. Její 
účinky jsou znásobeny tím, že v podstatě žádná instituce systematicky nedemaskuje její 
pravou podstatu. 

2.  Poučení lidé si dokáží vytvořit obranné mechanismy vůči nebezpečným myšlenkám. 
Výhodnost demokratické alternativy musí vysvětlovat škola. 

Hlavním cílem je pedagogické působení na mladou generaci – vědomostí proti 
totalitářům.

Pedagogické působení musí být vedeno s důrazem na kritické myšlení, aby žáci a studenti 
byli schopni na základě vlastního úsudku dospět k pochopení podstaty extremistických 
a v podstatě totalitářských ideologií a motivů jejich nositelů.

3.  Boj proti extremismu není jen záležitostí Ministerstva vnitra a Policie ČR, ale i dalších 
vládních i nevládních subjektů. Jenom spoluprací s nimi lze extremisty odsunout do role 
bezvýznamného hráče.

Hlavním cílem je - jednotná protiextremistická platforma.
Cílem je aktivně zapojit další resorty, ale i města a obce, akademickou sféru a nevládní 
subjekty, a tím vyslat pozitivní signál české veřejnosti.

4.  Specialisté, kteří bojují proti extremismu, musí vědět, co mají dělat, a dostat k tomu 
dostatečný prostor. Profesionalizace je výhodnější než paušální represe.

Hlavním cílem je – odbornost a imunita.
Cílem je příprava odborníků, kteří mají dostatečné zázemí pro výkon svých pravomocí. 
Profesionalita nesmí být narušena snahou extremistů infiltrovat bezpečnostní sbory 
a zneužívat získané know-how pro vlastní potřeby.

5.  Konkrétní pachatele trestné činnosti je nutné nekompromisně postihovat za efektivního 
využití stávajících prostředků a mechanismů.

 Efektivně a konkrétně proti násilí – úspěchem může být jen cílený a tvrdý postih jedinců, 
kteří se dopouštějí porušování zákona, a prevence takové činnosti.

Gestory těchto úkolů a cílů by měly být dle předmětného materiálu Úřad vlády, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ad. (ministerstva - kultury, práce a sociálních věcí, jakož i vládní 
a nevládní subjekty, jakými jsou občanská sdružení, neziskové organizace apod.).

Bezpečnostní rizika 
Oproti roku 2007 došlo v roce 2008 na území České republiky k výraznému nárůstu počtu 
veřejných akcí pořádaných krajně pravicovými skupinami v důsledku vzrůstající tíživé 
socioekonomické situace v některých lokalitách České republiky, jakož i zvýšenému počtu akcí 
proti stávajícímu systému vlády a vládnutí. Současné akce krajní pravice jsou charakteristické 
zvýšenou podporou doposud neradikální části českého obyvatelstva. S počtem účastníků akcí 
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vzrůstá počet radikálů nebo těch, kteří využívají tzv. anonymitu davu, a následně se zvětšuje 
riziko či připravenost ke konfrontaci s českou policií. Dominantní úlohu krajně pravicového 
spektra sehrála v roce 2008 krajně pravicová Dělnická strana, na jejíchž akcích participovali 
nejen radikální nacionalisté, ale i neonacistický Národní odpor. 

Lze předpokládat, že: 
1.  bude pokračovat příklon neonacistů k násilným akcím a konfrontaci s policejními 

složkami, 
2.  výše uvedené skupiny budou pokračovat v úsilí o získání sympatií a podpory majoritního 

obyvatelstva v problémových lokalitách,
3. budou se snažit prosadit ve veřejném životě a vstoupit do politiky. 

Jako hlavní možná bezpečnostní rizika lze vnímat: 
1. pokračující radikalizaci, 
2. možnou přeměnu virtuálních polovojenských organizací v reálné subjekty, 
3. snahu o proniknutí do bezpečnostních sborů, především do Policie ČR, 
4. akceptaci extremistických idejí širší veřejností. 

Akce krajní levice v roce 2008 kopírovaly, stejně jako tomu bylo v roce 2007, všechny 
nejdůležitější akce krajní pravice. Zvýšený nárůst útoků militantní levicové organizace 
Antifa na přední aktivisty krajní pravice byl zaznamenán zejména v souvislosti s akcemi 
Autonomních nacionalistů v Praze, Plzni a dále proti militantním jedincům Anti-Antifa 
v Pelhřimově. Nejčastěji jsou aktivity krajní levice zaznamenávány především při akcích 
neonacistů Národního odporu, kde opakovaně dochází ke vzájemným násilným střetům 
a kde se protivníkem často stává i Policie ČR, která se snaží oběma táborům zabránit v jejich 
vzájemných střetech.

Vymezení činností sociálního kurátora v oblasti prevence 
a spolupráce

Boj proti extremismu není jen záležitostí Ministerstva vnitra a Policie ČR. Cílem je 
aktivně zapojit další resorty, ale i města a obce, akademickou sféru a nevládní 
subjekty. Tím dojde k vyslání pozitivního signálu veřejnosti a zvýší se schopnost reagovat 
na posun, který nastal na extremistické scéně. 

V oblasti prevence a práce s klienty by se sociální kurátor měl zaměřit na: 
1.  podporu mediálních aktivit v oblasti prevence rasistických, xenofobních a extremistických 

postojů, výchovy k toleranci a respektování lidských práv zájmových klientů;
2.  cíleně oslovit všechny věkové skupiny – klienty se zvláštním zaměřením na osoby ohrožené 

sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu;
3.  osoby – klienty, jejichž předchozí způsob života – jde-li o „extremistu“ – může opakovaně 

vést ke konfliktu se společností;
4.  koordinaci svého působení – práci s klienty společně s Vězeňskou službou ČR, MPS, 

pracovíky SPOD a spolupráci s tzv. policejními preventisty, ale i s veřejnou sférou, tedy 
nevládními organizacemi a dalšími subjekty;

5.  intenzivnější spolupráci s rodinou klienta – „extremisty“ s cílem obnovit nebo zlepšit 
vzájemné vztahy.

Cílem všech uvedených aktivit je pomoc při zmírnění dopadu vlivu rizikových skupin 
(osob) na klienta s extremistickou minulostí, zmírnění nebezpečí, které její exponenti 
představují, a pomoc s činnostmi, které v souvislosti s tímto nebezpečím ministerstvo vnitra 
a policie v rámci služby veřejnosti vykonávají. 
 

Závěr

Předmětem tohoto materiálu bylo seznámit skupinu sociálních kurátorů se změnami na české 
extremistické scéně, se současnými právními problémy souvisejícími s extremismem a dále 
s trestněprávními aspekty. Problematika extremismu v rámci Policie ČR je zabezpečena jak 
na celorepublikové, tak na krajské a okresní úrovni. 
Celorepublikovou gesci za problematiku extremismu na území ČR má oddělení 
extremismu odboru terorismu a extremismu Útvaru pro odhalování organizovaného 
zločinu služby kriminální policie. Metodická činnost vůči cca 155 specialistům kriminální 
policie ze specializovaných pracovišť krajských ředitelství policie a jejich územních odborů 
služby kriminální policie a městských ředitelství byla převedena do působnosti odboru 
obecné kriminality Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR. 
Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR bylo v dubnu a listopadu 2008 
v rámci předsednictví České republiky Visegrádské čtyřce zorganizováno uzavřené jednání 
Pracovní skupiny pro boj s extremismem zemí V4, Rakouska, Švédska a Německa, kde 
se po souhrnném vyhodnocení stávající bezpečnostní situace účastníci shodli na tom, že 
nedošlo v oblasti extremismu v roce 2007 k takovým změnám, které by signalizovaly reálnost 
ohrožení demokratických základů těchto států ze strany protagonistů extremismu. I přes 
tuto skutečnost stanovili účastníci jednání prioritní témata pracovní skupiny na období 
2008/2009, v nichž vyjádřili potřebu uskutečňování vzájemných pracovních stáží na úrovni 
ministerstev vnitra a policejních složek.

SLOVNÍČEK 21

Anarchismus
- politické hnutí zdůrazňující naprostou svobodu a volnost jednotlivce a naprosté uplatňování 
svobody vůle;
- pro tento cíl je odmítáno vše, co těmto ideálům brání (stát, autorita, disciplína, pořádek, 
povinnost apod.).
Anarchisté
- přívrženci myšlenkového směru charakteristického odmítáním funkcí státu, případně 
i samotné existence státu;
- uspořádání společnosti spatřují ve vytvoření malých svépomocných komunit, kolektivně 
vlastnících výrobní prostředky;
- jsou známy dva základní proudy: první, jehož stoupenci připouštějí násilí jako prostředek 
k dosažení cíle, druhý, jehož stoupenci násilí odmítají;
- současní anarchisté spatřují fungující společenství v odmítání konformity společnosti 
a v alternativním způsobu života, který je však pro většinu obyvatelstva nepřijatelný.

21 Srovnej Slovník cizích slov, Encyklopedický dům, Praha 1996, Chmelík, J. 2001 a závazný pokyn policejního
prezidenta č. 110/2008.
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Antisemitismus
- je specifický projev nesnášenlivosti k Židům, k sionismu, k tzv. „židovství“ (judaismu). 
Literatura rozlišuje např. katolický antijudaismus, sociální antisemitismus, nacionalistický 
antisemitismus, rasový nebo biologický antisemitismus. V širším slova smyslu znamená 
odpor vůči všem národům semitského původu, tedy i Arabům.
Extremismus
- v obecném pojetí jde o výrazné odchýlení se od obecně uznávaných a v aktuální době 
přijímaných norem;
- v rovině sociologické lze extremismus vymezit jako souhrn určitých sociálně patologických 
jevů vytvářených více či méně organizovanými skupinami osob a přívrženci těchto skupin 
s dominujícím odmítáním základních hodnot, norem a způsobů chování platných v aktuální 
společnosti;
- v politice je takto označován krajně radikální nebo výstřední postoj;
- někdy je také označován jako ultrapravicový nebo ultralevicový postoj;
- extremismus nehodnotí reálně politickou situaci, jeho stoupenci nesouhlasí s kompromisy, 
charakteristickým znakem je radikalizace řešení vztahu občan a stát.
Politický extremismus
- jedná se o extremismus, jehož odchýlení od obecně zavedených a v aktuální době přijímaných 
norem má podobu politického programu s výraznými prvky názorové nesnášenlivosti 
a odmítání kompromisních řešení;
- je manifestován jako radikální až militantní odmítání politiky státu anebo ústavního 
pořádku, a to i za použití násilí.
Náboženský extremismus 
- jde o extremistické jednání členů nebo příznivců skupin (zejména sekt), případně 
náboženských hnutí, ovlivněné náboženským zaměřením, které se projevuje zejména 
v psychické manipulaci s lidmi, psychickým násilím nebo jinou formou násilí či jiným 
závažnějším porušováním právního řádu či jednáním označovaným za sociálně patologické 
nebo sociálně nežádoucí.
Extremistická skupina
- jde o strukturovanou skupinu osob s obecně stejnou ideologií a zaměřením na tzv. politický 
extremismus.
Fašismus (nacismus, neonacismus, neofašismus)
- otevřeně militantní a nacionalistické hnutí, ideově i v praxi nahrazující parlamentní 
demokracii totalitní diktaturou a zaměřené proti všem demokratickým ústavním institucím 
a svobodám;
- jiná definice jej charakterizuje jako nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené 
s totalitní formou vlády. Má mnoho odrůd, z nichž nejznámější je nacismus jako německá 
varianta (1920-1945).
Hnutí (extremistické hnutí)
- neoficiální, více či méně pevné sdružení občanů stejných nebo podobných extrémních 
názorů na společenské vztahy, postavení národa, člověka, náboženství 
ve společnosti; usiluje o prosazení svých názorů a cílů za využití různých i protiprávních 
prostředků.
- Nejvyšší soud České repubiky ve svém rozhodnutí sp. zn. Tpjn 302/2005 konstatuje:
 „Za hnutí ve smyslu § 260 odst. 1 tr. zák. se považuje skupina osob alespoň částečně 
organizovaná, byť třeba formálně neregistrovaná, směřující k potlačení práv a svobod člověka 
nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině 
osob. Pro naplnění znaků této skutkové podstaty je nutné, aby hnutí existovalo v době, kdy je 

pachatel podporoval či propagoval, a to byť v jeho modifikované podobě (např. neofašistické 
nebo neonacistické hnutí apod.).“
„Každá forma organizace v sobě již zahrnuje i určitou strukturu hnutí, a proto ji není třeba zvlášť 
zdůrazňovat, a to i vzhledem k tomu, že u hnutí postačí i jen částečná organizovanost.“
„Existujícím hnutím tedy v tomto smyslu může být i takové hnutí, které navazuje 
v modifikované podobě na již neexistující hnutí (např. neofašistické nebo neonacistické hnutí 
apod.), pokud využívá např. ideologie, symbolů, pozdravů a dalších atributů již zaniklého 
hnutí.“
„Existenci takového konkrétního hnutí, identifikovatelného alespoň v hrubých rysech 
v době, kdy je pachatel podporoval či propagoval, bude nutno v trestním řízení prokazovat 
prostřednictvím důkazů dokumentujících existenci nebo konkrétní činnost hnutí. Těmito 
důkazy mohou být vedle výpovědí svědků například letáky nebo jiné písemné materiály 
takových hnutí, jejich internetové stránky, videozáznamy či zvukové záznamy akcí hnutí 
nebo projevů jejich představitelů, ale také zprávy orgánů monitorujících jejich činnost, 
znalecké posudky apod.“ 
(NS ČR Tpjn 302/2005)
Kriminalita s extremistickým podtextem
- rozumí se protiprávní jednání páchané v souvislosti s extremismem, působením sekt nebo 
diváckým násilím, které naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu nebo přestupku.
Nacionalismus
- přisuzuje zásadní význam komunitě tvořené národem, který je povýšen na vrchol hodnotové 
stupnice. Respektuje tradiční hodnoty společnosti, ve které existuje, často slouží k jejímu 
vyburcování a stabilizaci. Nacionalismus obvykle ústí do požadavku, aby každá národnost 
byla organizována ve svrchovaném státě;
- politický směr, podle kterého vlastní národ je základní společenskou jednotkou, nadřazenou 
nad ostatní; 
- politický směr typický pro nacismus (nacionální socialismus), který byl základní ideologií 
Adolfa Hitlera.
Politické hnutí
- obecně chápáno ve významu právnické osoby, vznikající na základě zákonem stanovených 
podmínek daných zákonem o sdružování v politických stranách a hnutích.
Politický radikalismus
- jde o politický extremismus s absencí prvků násilí jak v jednání, tak i v proklamacích. 
Jde o politické postoje, které nevedou k odstranění demokratického systému společnosti 
a pohybují se v rámci daného ústavního systému.
Rasa
- velká skupina lidí lišící se od jiné různými typickými znaky, které se týkají vzhledu, tvaru 
nosu, rtů, temperamentu, kultury apod.
Rasismus
- je nevědecká teorie, která předpokládá, že biologický a etnický původ určuje kulturní, 
psychickou (mentální) povahu populací, které se vzájemně dělí na „vyšší“ a „nižší“, což bylo 
převzato ideologiemi, které zdůrazňují nadřazenost bílé rasy nad ostatními „méněcennými 
rasami“;
- rasismus se projevuje jako přesvědčení o biologické výjimečnosti a převaze určitého etnika, 
např. bílé rasy. Bílá rasa stojí podle těchto stoupenců na vrcholu vývoje druhů a jejími 
nejdokonalejšími představiteli jsou árijci, zejména Germáni. Argumentem jsou rasově 
antropologické teorie poloviny minulého století (Globineau, Chamberlain), z nichž čerpali 
ideologové hitlerovské Třetí říše. Největším zločinem dle této ideologie je míšení bílé rasy 
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s ostatními. Nejmilitantnější rasisté pak hovoří o nutném vypuknutí rasové svaté války – 
„RAHOWA“ (RAHOWA – mytologicky znějící anglická zkratka symbolizující rozhodující 
boj bílého plemene za přežizí – jinak též Rasová svatá válka).
Rasově motivovaná trestná činnost
- může být charakterizována jako společensky nebezpečné trestné jednání, kterým pachatel 
verbálně, graficky nebo fyzickým násilím útočí na rasou, národností, vyznáním nebo 
politickým přesvědčením odlišné občany, potlačuje jejich zaručená práva a svobody pro 
jejich rasovou, etnickou, národnostní nebo náboženskou odlišnost nebo je jinak zastrašuje, 
terorizuje.
Rasismus naruby
- jde o termín uplatňovaný v souvislosti s násilím menšin vůči majoritní skupině obyvatelstva, 
nebo také s násilím minorit vůči majoritám, které je také vykládáno ve společnosti jako 
projev rasové nesnášenlivosti.
Trestná činnost organizovaného charakteru
- organizované páchání úmyslné trestné činnosti více osobami vzájemně propojenými 
v relativně dočasné organizační struktuře s rozdělenou dělbou funkcí a činností.
Xenofobie
- nedůvěra ke všemu cizímu, novému, charakteristické jsou projevy odporu, nepřátelství. 
Nejčastějším projevem je odpor vůči občanům jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, 
náboženství, kultury, projevující se nepřátelstvím proti cizincům, imigrantům, uprchlíkům. 
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VĚZEŇSTVÍ
Iva Günzlová

V každé společnosti má vězeňská služba nádech něčeho tajemného, neprobádaného, přestože 
všechny postupy zde uplatňované musí být v souladu se zákony a jsou ze strany poslanců, 
veřejného ochránce práv a Českého helsinského výboru kontrolovány a monitorovány. Tento 
vzdělávací modul pro sociální kurátory má přiblížit nejen legislativní rámce činností odborných 
zaměstnanců, kteří se spolupodílí na resocializaci a reintegraci vězněných osob, ale především 
představit diagnostiku, vyhodnocení rizik a potřeb s popisem cíleného odborného působení 
prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit s vězněnými osobami. 
Koncepční kroky a způsoby zacházení, dodržování požadovaných pravidel a spolupráce 
se zástupci dalších státních či nestátních organizací, i to patří ke každodenním pracovním 
činnostem zaměstnance Vězeňské služby ČR, který společně se sociálními kurátory sleduje 
kroky a usnadňuje svým působením a cílenou angažovaností přechod klienta z vězeňského 
prostředí do běžného života. Nejen sociální kurátor, ale i zástupci nevládních neziskových 
organizací,se spolupodílí v prvních kritických dnech po propuštění na začleňování napraveného 
jedince do odcizené společnosti. Příklady z praxe se prolínají volným výkladem právních norem, 
upravujících výkon vazby a trestu. 
Vzdělávací modul má sociálním kurátorům zpřístupnit informace o vězeňské službě pro lepší 
orientaci ve velkém množství interních předpisů. Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
je garantem jednotných přístupů a postupů v zacházení s vězněnými osobami ve vazebních 
věznicích a věznicích České republiky, kde svými metodickými a kontrolními mechanismy zajišťuje 
optimální podmínky pro přechodný pobyt vězněných osob bez svobody, ale s empatií personálu 
vždy a kdykoliv pomoci v krizových situacích. Česká vězeňská pravidla pro zacházení s vězněnými 
osobami jsou postavena na humánních principech, ale stále ještě vzdálena Evropským vězeňským 
pravidlům. Sociální kurátoři si najdou z již osvědčených nebo zvolí jiné vhodné a navazující 
sociální postupy a programy, jež by svou kompatibilitou s programy realizovanými ve vazebních 
věznicích a věznicích přispívaly k sociální stabilitě klientů bez recidiv. 

 

Historie vězeňství

K zestátnění věznic dochází až v 50. letech 19. století, do této doby podléhaly vrchnosti, 
stejně jako soudy. Začíná tím doba reformování vězeňského systému. Nařízením ministerstva 
státního a ministerstva práv z 25. října 1865 č. 109 ř. z. bylo vězeňství podřízeno ministerstvu 
spravedlnosti. Podle rakouského trestního zákona z roku 1852 se rozlišovalo mezi trestem 
vězení, které bylo ukládáno za přečiny a přestupky, a trestem žaláře, který byl ukládán 
za spáchané zločiny. 
 
Trest vězení se vykonával ve věznicích okresních soudů, trest žaláře do jednoho roku 
ve věznicích tzv. sborových soudů první instance, tj. krajských, resp. zemských soudů, 
a pokud trest žaláře přesahoval jeden rok, tak v samotných trestnicích. 

V Čechách byly tři trestnice mužské a jedna ženská. Trestanci byli diferencováni do tří tříd, 
které byly odstupňovány různými výhodami. Vzdělávání bylo povinné pro trestance, kteří 
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neměli elementární vzdělání a nepřekročili určitý věk. Stravování bylo ve vlastní režii. Výtěžek 
práce vězňů připadal výhradně státu. Vězňům se připisovala určitá částka (pensum), jejíž 
výše se řídila třídou, ve které byl trestanec zařazen, a zručností a schopnostmi trestance splnit 
požadovanou pracovní normu. Polovinu tohoto nadvýdělku mohl trestanec užít sám pro sebe 
a druhá část se mu vyplácela při ukončení trestu. Poněkud zvláštním jevem bylo to, že určitých 
výsad bylo uznáno politickým vězňům. Této specifické skupině vězňů byla určena plzeňská 
trestnice. V roce 1889 bylo zřízeno v trestnici pražské a mariborské zvláštní oddělení pro 
mladistvé, kteří měli povoleny i delší vycházky (u dospělých trestanců to byla hodina denně).

Po vzniku samostatného Československa bylo po první světové válce vězeňství na úpadku. V roce 
1921 se započalo s přípravou nových právních předpisů, kdy byl připraven i vzdělávací kurz pro 
dozorce. V roce 1918 měla republika sedm trestnic určených k odpykání trestů delších než jeden 
rok a doživotních a státní polepšovnu Komenského ústav v Košicích pro chlapce odsouzené 
k polepšovací výchově nebo dodané tam pro mravní pochybení bez soudního rozsudku, ale 
na žádost příslušného úřadu nebo rodičů. Dále měla 36 věznic sborových soudů určených 
k odpykání trestů od jednoho měsíce do jednoho roku a 388 věznic soudů okresních, určených pro 
vězně, kteří si  odpykávali krátké tresty přestupkové. Všechny tyto ústavy byly zastaralé, zchátralé 
a mnohé nevyhovovaly vězeňským potřebám. Od roku 1922 ovšem začala klesat zločinnost, a tak 
se vězeňskému systému ulevilo. Do 30. let 20. století došlo k velkému pokroku vězeňství a mohli 
jsme se v tomto ohledu rovnat s ostatními evropskými vyspělými státy.

Po druhé světové válce dochází ke stagnaci se zachováním starých úvah o trestu jako 
represivním nikoliv nápravném prostředku.

Od roku 1989 prochází naše vězeňství etapou změn, které souvisí s přeměnou našeho 
totalitního státu v demokratický a právní systém. S tímto přístupem souvisí i nové vnímání 
trestu, který nemá být odplatou, ale má mít svoji regulativní povahu. Především se má 
zabývat osobou pachatele a jeho chováním po opětovném propuštění na svobodu (zda je pro 
společnost akceptovatelné). Je nutné zaujmout nové pojetí trestní politiky ve vztahu k deliktu 
a trestu za něj, dochází k humanizaci vězeňství.

Legislativa

Organizací vězeňství a zajištěním výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody je  
ze zákona pověřena Vězeňská služba České republiky. Tato organizace vznikla na základě 
zákona České národní rady č.555/1992, o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 
namísto zrušeného Sboru nápravné výchovy České republiky.

Vězeňská služba České republiky je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Řídí ji generální 
ředitel Vězeňské služby ČR, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Generální 
ředitel odpovídá ministru spravedlnosti za činnost Vězeňské služby ČR. Orgánem, který má 
na starosti řízení a kontrolu Vězeňské služby ČR a zároveň plní funkci ústředního orgánu 
státní správy pro vězeňství, je Generální ředitelství Vězeňské služby ČR.

Základními organizačními jednotkami Vězeňské služby ČR jsou generální ředitelství, vazební 
věznice, věznice a Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR se sídlem ve Stráži pod Ralskem.1 

1 České vězeňství č.1/2003, str.4.

Později ke stávajícím organizačním jednotkám přibyly zotavovny Vězeňské služby ČR 
a v roce 2008 s účinností od 1. ledna 2009 došlo ke zřízení ústavů pro výkon zabezpečovací 
detence v Brně a Opavě.2

Ve vazebních věznicích nebo ve zvláštních odděleních věznic, které jsou k tomuto účelu 
určené, je realizován výkon vazby. Vazba se vykonává v klasickém celovém režimu nebo 
ve zmírněném, tzv. polovolném režimu, ve kterém se obvinění mohou volně pohybovat 
a setkávat se s ostatními obviněnými zde umístěnými, což výrazně zmírňuje psychickou 
zátěž. Tento režim je upraven dle důvodu uvalení vazby podle § 67a–c zákona č. 141/1961 Sb.,  
o trestním řízení soudním. 

Výkon trestu odnětí svobody se vykonává ve věznicích nebo v samostatných odděleních 
vazebních věznic. Diferenciace výkonu trestu odnětí svobody se člení podle míry vnější 
ostrahy, zajištění bezpečnosti a způsobu uplatňování programů zacházení s odsouzenými 
do čtyř základních typů – výkon trestu odnětí svobody s dohledem, s dozorem, s ostrahou, 
se zvýšenou ostrahou. Dále je zřízen zvláštní typ věznice nebo zvláštní oddělení věznice pro 
mladistvé odsouzené k výkonu trestního opatření, kteří nepřekročili 18. rok věku.3

Vězeňská služba ČR v  rámci své činnosti plní zejména následující úkoly: 
•  spravuje a střeží věznice a vazební věznice a odpovídá za dodržování zákonem stanovených 

podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody;
•  střeží, předvádí a eskortuje obviněné a odsouzené;
•  vytváří předpoklady pro převýchovu odsouzených a jejich zapojení do občanského života 

po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody;
•  zabezpečuje úkoly při předcházení trestné činnosti obviněných a odsouzených;
•  provádí výzkumnou činnost v oboru penologie a využívá její výsledky a vědecké poznatky 

při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody;
•  vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost obviněných a odsouzených;
•  zajišťuje pořádek a bezpečnost v soudních budovách, v jiných místech činnosti soudů 

a ministerstva spravedlnosti;
•  vede evidenci osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody na území České 

republiky;
•  provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody, případně i osob ve výkonu vazby;
•  poskytuje zdravotní péči osobám ve výkonu vazby, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, 

příslušníkům a občanským zaměstnancům Vězeňské služby ČR.4

Vězeňská služba ČR je zavázána plnit ještě i další úkoly, které jí stanovují zvláštní právní 
předpisy, např. zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, zákon č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Uvěznění představuje jeden z  nejzávažnějších zásahů do lidských práv a svobod, proto je 
nezbytně nutné, aby byly stanoveny konkrétní zákonné normy, které jasně vymezují, v čem 
zásah spočívá, jaká s sebou nese omezení a práva pro vězněné osoby a jaká práva a povinnosti 
vymezuje pro osoby zacházející s vězněnými. Právní normy upravující uvěznění osob,  

2 Nařízení ministra spravedlnosti č. 6/2008.
3 Oddělení určená pro výkon trestu odnětí svobody mladistvých jsou zřízena pro mladistvé ženy ve věznici 
Světlá nad Sázavou a pro mladistvé muže ve věznici Všehrdy. Zdroj: Statistika Vězeňské služby ČR.
4 Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, § 2.



175 176

tzn. výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, musí být plně v souladu se základními 
zásadami a požadavky našeho právního řádu.

Právní normy, které upravují uvěznění osob a související normy:
•  zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění,
•  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění 
  § 67–74 výkon vazby
  § 320–334 výkon trestu odnětí svobody,
•  zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (§76– 79), v platném znění,
•  zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, v platném znění,
•  zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, v platném znění,
•  vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, 
•  zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění,
•  vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu 

odnětí svobody, 
•  zákon České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, v platném 

znění.

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a zákon o výkonu vazby jsou hlavními předpisy, 
které upravují pobyt ve vězení. Řád výkonu trestu odnětí svobody a řád výkonu vazby 
konkrétněji upravují podmínky výkonu trestu a výkonu vazby, práva a povinnosti obviněných 
a odsouzených, postavení příslušníků a občanských pracovníků Vězeňské služby ČR. Zákon  
o výkonu trestu odnětí svobody a Řád výkonu trestu odnětí svobody upravují podmínky 
výkonu trestu odnětí svobody. Definují práva a povinnosti odsouzených, sledují dosažení 
účelu výkonu trestu odnětí svobody, tj. dříve více používaný výraz resocializační program 
s cílem, aby odsouzený po propuštění z výkonu trestu nepáchal trestnou činnost a bylo 
na něho v průběhu výkonu trestu soustavně působeno tak, aby vedl po propuštění řádný 
život občana.

Česká republika je zavázána při zacházení s vězni respektovat i mezinárodní právní normy, 
jako je např. Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 
nebo trestání. Každý stát, který ratifikoval tuto úmluvu, schválenou Organizací spojených 
národů v roce 1982, má systematicky zkoumat pravidla, instrukce, metody a praxi výslechu, 
podmínky zadržení a uvěznění osob, aby bylo zabráněno ponižování a mučení.

Další mezinárodní normou jsou Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni. 
Záměrem tohoto dokumentu, schváleného Radou Organizace spojených národů roku 
1957, je vyjádření obecných zákonitostí a zásad pro zacházení s vězni, pro vedení věznic 
a doporučení pro budování vězeňských systémů členských států.
  
Poslední důležitou normou jsou Evropská vězeňská pravidla, vyhlášená rezolucí Rady Evropy 
č. 5 v roce 1973. Jedná se o přepracovanou evropskou verzi Standardních minimálních 
pravidel pro zacházení s vězni. Jejich záměrem je formou doporučení stanovit minimální 
zásady pro všechny oblasti vězeňské správy. Klade důraz na zachování důstojnosti člověka, 
na vedení personálu k přijetí postojů odpovídajících etice profese a společenské funkci.

Organizační struktura, typy věznic

Od 1. ledna 2009 byly zřízeny nařízením ministra spravedlnosti5 na návrh generálního 
ředitele Vězeňské služby ČR ústavy zabezpečovací detence, a to v organizačních jednotkách 
Brno a Opava.
Věznice je místo, kde je vykonáván trest odnětí svobody odsouzeného. Místem výkonu trestu 
odnětí svobody může být také zvláštní oddělení vazební věznice. Věznice je oprávněn zřizovat 
a zrušovat ministr spravedlnosti. Výkon správy je svěřen vězeňské službě.
Ministr spravedlnosti může zřídit věznici i v jiném objektu, než který je ve správě vězeňské 
služby, pokud s tím vlastník takového objektu souhlasí a uzavře smlouvu o zřízení věcného 
břemene. Objekt, ve kterém je věznice zřízena, spravuje a provozuje vlastník objektu na základě 
smlouvy uzavřené s vězeňskou službou. Vězeňská služba však odpovídá za střežení, zacházení 
s odsouzenými a dodržování zákonných podmínek výkonu trestu.

Rozmístění vazebních a věznic v České republice

5 Nařízení ministra spravedlnosti č. 6/2008 o zřízení ústavů zabezpečovací detence.
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Trest u mladistvých, kteří nepřekročili 18. rok svého věku, se vykonává odděleně od ostatních 
odsouzených, a to ve věznicích nebo zvláštních odděleních pro mladistvé s uplatňováním 
vnitřní diferenciace. 
V České republice existují čtyři základní typy věznic pro odsouzené osoby. Jejich členění 
vyplývá ze způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti. Rozlišujeme věznice s dohledem, 
věznice s dozorem, věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou. Vedle základních 
typů věznic se zřizují ještě zvláštní věznice pro mladistvé. V rámci jedné věznice mohou být 
zřízena oddělení různých typů, pokud tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Výkon vazby

V souladu se zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, a pozměňovacími zákony  
(zák. č. 208/2000 Sb., 258/2000 Sb., 3/2002 Sb., 218/2003 Sb., 52/2004 Sb., 539/2004 Sb., 7/2009 
Sb., 41/2009 Sb.) jsou upraveny podmínky výkonu vazby v trestním řízení a stanoveny práva 
a povinnosti osob ve vazbě včetně postavení příslušníků a občanských pracovníků Vězeňské 
služby ČR a dalších osob při zajišťování výkonu vazby.

Dokud není pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze 
na obviněného hledět, jako by byl vinen. V průběhu výkonu vazby je obviněný podroben 
jen takovým omezením, která jsou nutná ke splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu, tj. 
důsledně se dodržují taková režimová pravidla, aby byl zachován stanovený vnitřní pořádek 
a bezpečnost bez ponižování lidské důstojnosti, nátlaku fyzického a psychického. 
 
Ostrahu obviněných a další úkoly vyplývající z výkonu vazby zajišťuje Vězeňská služba ČR, která je 
oprávněna použít pouze taková omezení a donucovací prostředky, které jsou v souladu se zákonem. 
Každé použití takových omezení a donucovacích prostředků oznamuje vězeňská služba krajskému 
státnímu zastupitelství, které provádí dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby.
 
Při výkonu práv obviněných Vězeňská služba ČR spolupracuje se státními orgány, orgány 
územní samosprávy a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů, kde jsou 
především uvedeny způsoby takovéto spolupráce. Vazba se vykonává ve vazební věznici 
nebo ve zvláštním oddělení věznice, kde je obviněnému umožňována účast na preventivně 
výchovných, vzdělávacích, zájmových a sportovních aktivitách.

Příjem obviněných
Do výkonu vazby se přijímají obvinění nepřetržitě, a to na písemný příkaz soudu vydaný 
na základě rozhodnutí o vzetí do vazby. Při přijetí do výkonu vazby je obviněný prokazatelně 
seznámen se svými právy a povinnostmi (vyplývajícími ze zákona, řádu výkonu vazby 
a vnitřního řádu věznice). První dopis na náklady věznice odesílá obviněný zpravidla 
příbuzným nebo zaměstnavateli.

Umísťování obviněných
Při umísťování obviněných do cel se dbá na to, aby byl dodržen účel vazby, aby byli umístěni 
odděleně: 
1. obvinění dle důvodů vazby, 
2. komplicové,

3. prvotrestaní (tj. obvinění bez záznamu v RT),
4. již pravomocně odsouzení od obviněných,
5. nedbalostní trestné činy od závažných trestných činů,
6. při podezření infekční nebo duševní poruchy,
7. muži od žen, 
8. dospělí od mladistvých, 
9. kuřáci od nekuřáků apod.
S predikcí mravního nebo jiného ohrožení obviněných.
 
Obviněný si může požádat o umístění do samostatné cely, což se provádí pouze po kladném 
stanovisku ze strany ředitele věznice, který rozhoduje na základě doporučení (nedoporučení) 
odborného zaměstnance věznice, zpravidla psychologa (po provedené diagnostice vyloučí 
sebepožkození u žádajícího). V odůvodněných případech může obviněný požádat o umístění 
do jiné cely.
 
Při rozhodování o umísťování obviněných do cel je třeba respektovat pokyn soudu 
a v přípravném řízení i státního zástupce k oddělenému umístění obviněných a podle 
možnosti přihlížet též k dalším hlediskům a skutečnostem, zejména k věku obviněných, 
stupni jejich narušení, životním návykům a osobním vlastnostem. Agresivní jedinec nebo 
jedinec soustavně porušující řád výkonu vazby nebo vnitřní řád vazební věznice se umístí 
ve zvláštní (krizové) cele.
 
Na základě zákona o výkonu vazby, ale především oprávněné kritiky ze strany veřejnosti, 
Českého helsinského výboru a veřejného ochránce práv jsou ve větší míře zřizovány oddělení 
výkonu vazby se zmírněným režimem, kam jsou umísťováni obvinění, u nichž není ohrožen 
účel vazby. V oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem mají ubytovaní obvinění možnost 
využívat společná sociální a kulturní zařízení, kde se v určeném čase mohou volně pohybovat 
a stýkat se s dalšími obviněnými tohoto oddělení. Do oddělení výkonu vazby se zmírněným 
režimem nelze umístit obviněného, který soustavně porušoval v průběhu výkonu vazby 
stanovený pořádek a kázeň nebo nemůže být do tohoto oddělení umístěn z bezpečnostních 
důvodů. Rovněž se do oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem neumístí obviněný, 
u něhož to nedoporučil lékař vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, a obviněný, u kterého toto 
umístění nedoporučil na základě provedené diagnostiky psycholog.
 
Základní vybavení cel
Každý obviněný má mít v cele lůžko a skříňku na uložení osobních věcí. V cele je stolek 
a židle pro každého zde umístěného obviněného a sociální zařízení, oddělené od zbývajícího 
prostoru cely neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení 
a signalizační zařízení, které se používá pouze v naléhavých případech k přivolání příslušníka 
vězeňské služby.

Propouštění obviněných
Věznice neodkladně propustí obviněného z výkonu vazby, jestliže obdržela
písemný příkaz: 
a) vydaný soudem na základě jeho rozhodnutí,
b)  vydaný státním zástupcem na základě jeho rozhodnutí v případech stanovených zvláštním 

zákonem nebo při výkonu dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby,



179 180

c) o udělení milosti prezidenta republiky nebo ministra spravedlnosti,
d)  na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti v řízení o mimořádných opravných 

prostředcích nebo v řízení o vydání do ciziny.
 
Práva a povinnosti obviněných
Věznice poskytuje obviněným pravidelnou stravu za podmínek a v hodnotách, které 
odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jejich zdravotnímu stavu a věku, kulturním 
požadavkům a náboženským tradicím.

Obviněný má právo používat ve výkonu vazby vlastní oděv, spodní prádlo a obuv 
za předpokladu, že splňují podmínky hygienické a estetické nezávadnosti včetně zajištění 
jejich pravidelné výměny z vlastních finančních zdrojů (zasílání čistých a odesílání špinavých 
oděvů prostřednictvím balíků, dostatečná finanční hotovost ve vazební věznici na zaplacení 
prádelních služeb). V případě, že obviněný není schopen zajistit pravidelnou výměnu nebo 
praní oděvů, tak používá vězeňský oděv, prádlo a obuv, které se pravidelně vyměňuje. Vlastní 
oděv, prádlo a obuv je odevzdáno do úschovy věznice. Do vlastního oděvu se zpravidla 
převléká před soudním jednáním nebo před propuštěním z výkonu vazby.
 
Obviněný může přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení bez omezení. 
Korespondence podléhá kontrole, která má za úkol seznámit se s obsahem písemností. Je-li 
obviněný v „koluzní vazbě“ podle § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu z obavy, že bude mařit 
objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, provádí orgán činný v trestním řízení 
ve lhůtě 14 dnů kontrolu korespondence (lhůta se počítá ode dne přijetí korespondence 
ke kontrole orgánem činným v trestním řízení). V ostatních případech je oprávněna kontrolu 
provádět vězeňská služba. Orgán Vězeňské služby ČR má povinnost korespondenci zadržet 
a předat orgánům činným v trestním řízení v takovém případě, kdy obsah odpovídá podezření 
z trestné činnosti nebo svým obsahem může být účel vazby mařen. Zadržená korespondence 
se založí do trestního spisu a nezávadná část jejího obsahu se oznámí adresátovi. Kontrola 
korespondence je nepřípustná mezi obviněným a jeho obhájcem, mezi obviněným a státními 
orgány České republiky, diplomatickou misí anebo konzulárním úřadem cizího státu, příp. 
mezi obviněným a mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká 
republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. 
Tato korespondence se adresátovi odesílá a obviněnému doručuje neprodleně. Obviněnému, 
který neumí nebo nemůže číst nebo psát, vězeňská služba prostřednictvím zaměstnance 
zajistí přečtení došlých dopisů a poskytne pomoc při sepisování žádostí, podání a stížností 
státním orgánům a při dopisování s obhájcem.
 
Dalším právem obviněných je možnost telefonování v případě, kdy u konkrétního obviněného 
není důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní 
stíhání. V odůvodněných případech se obviněnému umožní použití telefonu ke kontaktu 
s osobou blízkou. V závažném důvodu lze obviněnému povolit použití telefonu ke kontaktu 
s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí obviněný. 
Nejde-li o telefonáty s obhájcem, státními orgány, diplomatickou misí, konzulárním úřadem 
cizího státu, mezinárodní organizací, která je podle mezinárodní úmluvy, jíž je Česká 
republika vázána, příslušná k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv, je 
vězeňská služba oprávněna seznamovat se formou odposlechu s telefonáty a pořizovat jejich 
záznam. Kontroly pořizovaných záznamů provádí dozorový státní zástupce a kontrolní 
orgány ministerstva spravedlnosti a generálního ředitelství vězeňské služby.

Obviněný má právo na přijetí návštěvy v počtu nejvýše 4 osob jednou za 2 týdny v trvání 
devadesáti minut. V odůvodněných případech může ředitel věznice povolit přijetí návštěvy 
většího počtu osob nebo za dobu kratší než 2 týdny, případně na dobu delší než devadesát 
minut. U obviněných, u nichž je důvodem vazby obava, že budou mařit objasňování 
skutečností závažných pro trestní stíhání, podmínky pro uskutečnění návštěvy, kterými 
jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného v trestním řízení, 
v přípravném řízení určuje státní zástupce, v řízení před soudem příslušný soudce.
U osob v předběžné, vydávací nebo předávací vazbě stanoví podmínky pro uskutečnění 
návštěvy, kterými jsou zejména termín návštěvy, okruh osob a přítomnost orgánu činného 
v trestním řízení, v rámci předběžné vazby státní zástupce, v rámci vydávací nebo předávací 
vazby příslušný soudce.
  
Návštěvy probíhají v návštěvních místnostech za přítomnosti zaměstnanců vězeňské služby. 
U koluzních, předběžných, vydávacích nebo předávacích vazeb i za přítomnosti orgánu 
činného v trestním řízení. V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že 
z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od obviněného 
oddělen přepážkou. Zaměstnanec vězeňské služby nebo přítomný zástupce orgánu činného 
v trestním řízení je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže obviněný 
nebo návštěvníci přes upozornění porušují vnitřní pořádek nebo ohrožují bezpečnost 
ve věznici. 
Obviněný má právo přijímat ve věznici návštěvy obhájce neomezeně, tj. po celých 24 hodin. 
Přijetí návštěvy advokáta, který ho zastupuje v jiné věci, musí v případě koluzní vazby 
(obvinění dle § 67 odst. 1 písm. b) trestního řádu) povolit orgán činný v trestním řízení. 
V případě, že je třeba ověřit podpis obviněného, může se návštěvy zúčastnit i notář. 

Duchovní a sociální služby
Obviněnému je v průběhu výkonu vazby zajištěno právo na poskytování duchovních služeb. 
Poskytování těchto služeb ve věznici se nepovažuje za nárokové návštěvy (ve smyslu § 14 
zákona č. 293/1993 Sb.). K výkonu duchovní služby ve vazebních věznicích a věznicích 
jsou oprávněny pouze registrované církve a náboženské společnosti. Duchovní služby se 
poskytují obviněným formou individuálních rozhovorů, pastoračních návštěv a konání 
bohoslužeb pro zájemce z řad obviněných, vedením studijních hodin k výkladu náboženských 
textů, zajišťováním duchovní, náboženské literatury a zpěvníků. Na částečné úvazky jsou 
zaměstnáni vězeňští kaplani nejpočetněji zastoupených církví v České republice, zpravidla 
církve katolické, pravoslavné, adventistů sedmého dne a československé husitské. Zástupce 
dalších církví může koordinátor pro spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi 
dané věznice oslovit a požádat ho o návštěvu konkrétního obviněného, v případě koluzní 
vazby za předpokladu schválení této návštěvy ze strany orgánu činného v trestním řízení. 
Po dohodě s ředitelem věznice lze vnitřním řádem upravit a realizovat jiné vhodné formy 
přispívající k uplatnění práva obviněného svobodně projevovat své náboženství nebo víru. 
Běžně se ve vazebních věznicích připravuje pro muslimy strava vyhovující jejich zvyklostem 
a víře. Např. ve Vazební věznici Praha-Ruzyně, kde kromě obviněných a odsouzených osob 
jsou umístěni vyhoštění jedinci po výkonu trestu, mají muslimové k dispozici místnost, která 
je vybavená orientálními koberci a jinou arabskou výzdobou a slouží jako modlitebna.

Po dohodě s církvemi vazební věznice nebo věznice zřizuje prostory pro duchovní služby. 
Církví pověřené osoby správa vazební věznice nebo věznice prokazatelně poučí o povinnosti 
dodržovat právní předpisy pro výkon vazby a respektovat vnitřní řád věznice. Vazební 
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věznice nebo věznice je oprávněna odepřít možnost výkonu duchovní služby osobám, které 
se v minulosti dopustily porušení povinností vyplývajících z právních předpisů pro výkon 
vazby nebo vnitřního řádu věznice. Požádá-li obviněný o umožnění návštěvy církví pověřené 
osoby, je věznice povinna jí tuto skutečnost neprodleně oznámit a vytvořit podmínky 
k nerušené realizaci duchovní služby.

K zajišťování sociálních služeb obviněným věznice vyčlení potřebný počet sociálních 
zaměstnanců vězeňské služby, kteří úzce spolupracují především s příslušnými koordinátory 
péče o občany společensky nepřizpůsobené, orgány sociálně právní ochrany dětí, orgány 
státní správy a územní samosprávy, taktéž se zájmovými sdruženími občanů. 
Sociální služby jsou zabezpečovány především:
a) poskytováním sociálního poradenství,
b) pomocí při řešení obtížné sociální situace obviněných a jejich rodin,
c)  spoluprací se všemi ostatními zaměstnanci věznice při zajišťování a realizaci práv 

a oprávněných zájmů obviněných.

Nákup potravin a věcí osobní potřeby, přijímání balíčků a peněz
Obviněný má právo na nákup potravin a věcí osobní potřeby nejméně jednou týdně  
ve standardním sortimentu, který stanoví vnitřní řád vazební věznice nebo věznice. Nákup 
se uskutečňuje zpravidla formou bezhotovostní platby.

Obviněný má právo jedenkrát za 3 měsíce přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní 
potřeby do hmotnosti 5 kg. Zakázán je příjem věcí obsažených v balíku, a to ve skleněných 
obalech, tlakových nádobách, narušených obalech, potravin rychle podléhajících zkáze 
apod. Poučení o zakázaných věcech k zasílání v balíku je poskytovateli zasíláno společně 
s „balíčenkou“, což je povolení k příjmu balíčku konkrétním obviněným. Omezení, co se 
hmotnosti týče, se nevztahuje na balíčky obsahující oblečení zasílané za účelem jeho výměny, 
knihy, denní tisk, časopisy a hygienické potřeby. Vždy musí být na balíku písemně vyznačen 
obsah: např. „hygiena“ nebo „civil“. Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. 
Obviněnému se nepředají věci, které odporují účelu vazby nebo které není dovoleno mít 
podle řádu výkonu vazby v cele, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní 
nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady obviněného.
 
Obviněný může přijímat bez omezení peníze zpravidla formou poštovních poukázek nebo 
bezhotovostním převodem (na poštovní poukázce nad 300 Kč musí být uvedeno za jménem 
příjemce–obviněného jeho datum narození nebo rodné číslo, obdobně se postupuje i při 
zasílání finančních prostředků bezhotovostním bankovním převodem, kde se v poznámkách 
pro příjemce uvede jméno, datum narození nebo rodné číslo obviněného–příjemce, v případě 
neuvedení požadovaného bude poukazovaná částka vrácena zpět odesílateli). Vazební 
věznice nebo věznice je povinna u přijatých finančních prostředků zajistit jejich převod 
na účet obviněného, tak aby mohl s finančními prostředky volně nakládat. 
 
Uspokojování kulturních potřeb
Obviněný má právo objednat si na svůj náklad knihy, denní tisk a časopisy, včetně 
zahraničních, pokud jsou distribuované v tuzemsku. Může si půjčovat a hrát společenské 
hry a karty, z vězeňské knihovny si půjčovat beletrii a odborné publikace, včetně právních 
předpisů, výkladových a překladových slovníků.

Obviněný může mít u sebe v cele i vlastní přenosný radiopřijímač a televizor, pokud jsou 
tyto přístroje napájeny z vlastního zdroje nebo je obviněný ochoten platit za odběr elektrické 
energie stanovenou paušální částku za kalendářní měsíc. Před vlastním používáním přístrojů 
na cele je za poplatek 80–150 Kč, zaplacený ze strany obviněného, provedena kontrola 
technických parametrů ke zjištění, zda nebylo instalováno nežádoucí zařízení. 

Práva obviněných
Pobyt obviněného ve výkonu vazby zakládá jeho právo: 
a) na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku, 
b)  každodenně se účastnit vycházky ve vymezeném prostoru věznice v trvání nejméně jedné 

hodiny. (Zákon umožňuje ve výjimečných případech vycházku omezit nebo zrušit.) 
c)  u nemocných obviněných a u obviněných těhotných žen se vycházky konají se souhlasem 

ošetřujícího lékaře a podle jeho doporučení, 
d)  na zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem  

s přihlédnutím k omezením vyplývajícím z účelu vazby,
e)  na zaměstnávání, které u obviněných probíhá na základě vlastní žádosti obviněného a v rámci 

pracovních možností vazební věznice nebo věznice, kde je obviněný umístěn (nemůže kvůli 
pracovnímu zařazení žádat o přemístění do jiné vazební věznice nebo věznice),

f)  podávat státním orgánům České republiky žádosti a stížnosti, které je vazební věznice 
nebo věznice povinna neprodleně odeslat,

g)  na základě žádosti obviněného je mu bez zbytečného odkladu umožněna rozmluva  
s ředitelem vazební věznice (věznice) nebo s jeho zástupcem.

Povinnosti obviněných
Pobyt obviněného ve výkonu vazby zakládá jeho povinnost:
a)  na podrobení se preventivní vstupní, periodické a výstupní (popřípadě i mimořádné) 

lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem, včetně nezbytných diagnostických 
a laboratorních vyšetření a očkování; jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči, 
kterou není možno zajistit ve věznici, poskytne se mu ve vězeňské nemocnici (Praha-
Pankrác, Brno) nebo ve zdravotnickém zařízení mimo věznici; ostrahu obviněného 
v takovém případě zajišťuje věznice nejbližší místu dočasného pobytu obviněného;

b)  uhrazení způsobené škody vězeňské službě za zvýšené náklady na střežení, dopravu 
a předvedení do zdravotnického zařízení (v případě, kdy úmyslně způsobil sobě nebo 
jinému újmu na zdraví anebo se opakovaně dopustil porušování léčebného režimu, zneužil 
zdravotní péče předstíráním poruchy zdraví nebo se z vlastního rozhodnutí nepodrobil 
lékařskému zákroku, se kterým původně souhlasil); rozhodnutí o povinnosti nahradit 
škodu a zvýšené náklady vydá ředitel věznice; proti rozhodnutí ředitele může obviněný 
do 3 dnů od oznámení podat stížnost, o níž rozhoduje generální ředitel vězeňské služby 
nebo jím zmocněný zaměstnanec vězeňské služby;

c)  dodržovat řád výkonu vazby a vnitřní řád věznice, plnit příkazy a pokyny vězeňské služby, 
šetřit majetek věznice a ostatních obviněných a chovat se slušně ke všem osobám, se 
kterými přijde do styku; 

d)  nesmí navazovat nedovolené styky s jinými obviněnými nebo s osobami na svobodě, 
vyrábět, přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, vyrábět 
a přechovávat předměty, které by mohly být použity k ohrožení bezpečnosti osob a majetku 
nebo k útěku (patří sem i tetování); 
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e)  podrobit se osobní prohlídce při přijetí do vazby, při přemístění mimo věznici nebo při 
podezření, že má u sebe věc, jejíž držení je ve vazbě zakázáno; zakázaná věc se vezme 
po dobu trvání výkonu vazby do úschovy vazební věznice nebo věznice;

f)  umožnit zaměstnancům vězeňské služby kontrolu svých osobních věcí a strpět úkony, 
které souvisejí s jeho identifikací;

g)  ohlásit neprodleně onemocnění, úraz, zranění nebo okolnosti způsobující vážné ohrožení 
bezpečnosti své osoby, obviněných, zaměstnanců vězeňské služby nebo vazební věznice/
věznice za využití světelné a zvukové signalizace umístěné na cele;

h)  podrobit se opatřením, která jsou nezbytná k zamezení případné výroby, držení nebo 
zneužívání omamných a psychotropních látek a jedů ve vazební věznici/věznici;

i) dodržovat zásady hygieny;
j)  uhradit náklady na zdravotní péči provedenou v zájmu zachování nebo zlepšení jeho 

zdravotního stavu nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně 
zdravotních regulovaných poplatků; v případě, že obviněný není vybaven dostatečnou výší 
finančních prostředků, podepíše „přiznání dluhu“ za konkrétní provedený lékařský úkon;o 
finanční náročnosti je předem prokazatelně informován. 

K zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vazební věznici/věznici jsou orgány vězeňské 
služby oprávněny použít proti obviněnému odmítajícímu plnit své povinnosti zákonem 
povolené donucovací prostředky. O každém použití musí být sepsán záznam včetně jmen 
svědků.
 
Kázeňské přestupky obviněných
Chování a jednání v rozporu s povinnostmi obviněného se nazývá kázeňským přestupkem 
a obviněnému za něj může být uložen kázeňský trest. Méně závažný kázeňský přestupek 
lze vyřídit napomenutím nebo převedením obviněného z oddělení pro výkon vazby se 
zmírněným režimem do standardního oddělení výkonu vazby s běžným režimem. Výkonem 
kázeňského trestu není dotčena povinnost obviněného uhradit způsobenou škodu na věcech 
a majetku věznice.
 
Kázeňskými tresty jsou:
a) důtka,
b) pokuta do výše 1000 Kč,
c)  zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb) až na dobu 

jednoho měsíce,
d) propadnutí věci,
e) umístění do samovazby až na 10 dní.
 
Uložený kázeňský trest musí být úměrný závažnosti kázeňského přestupku. 

Do tohoto konstruktu zapadá Jedličkův postoj k trestání a odsouzení:6 „Když výchovný 
pracovník musí potrestat nebo odsoudit nějaký čin, který je v rozporu s vnitřním řádem 
věznice, má být jasně patrné, že zavrhuje konkrétní skutek a nikoli lidské jedince. Vězněné 
osobě by mělo být jasné, že výchovný pracovník věří v možnou nápravu a bude-li se o ni 
snažit, může se spolehnout na jeho podporu.“ 
 

6 jedlička (2000).

Samovazbou se rozumí umístění obviněného do zvláštní cely. K uložení tohoto kázeňského 
trestu je nezbytné předchozí posouzení lékaře, že obviněný je zdravotně způsobilý podrobit 
se jeho výkonu. Po dobu umístění v samovazbě nesmí obviněný přijímat návštěvy s výjimkou 
obhájce a advokáta zastupujícího obviněného v jiné věci, nemá právo na přijetí balíčku, 
nákup potravin a věcí osobní potřeby (s výjimkou hygienických potřeb). Je mu dovoleno 
čtení pouze právnické, vzdělávací nebo náboženské literatury. Zákaz se vztahuje i na hraní 
společenských her, karet a používání vlastního přenosného radiopřijímače a televizoru. 
Obviněný smí přijímat a odesílat korespondenci a je mu dovoleno čtení denního tisku. 
(Kázeňský trest umístění do samovazby nelze uložit těhotné ženě a obviněnému, u něhož by 
výkonem takového trestu bylo ohroženo jeho zdraví.)
 
O uložení kázeňského trestu musí být rozhodnuto a toto rozhodnutí obviněnému oznámeno 
do 15 dnů ode dne, kdy se orgán oprávněný k jeho uložení o spáchání přestupku dozvěděl, 
nejpozději však do jednoho měsíce od porušení stanoveného pořádku a kázně. Uložením 
kázeňského trestu obviněnému se nevylučuje jeho trestní stíhání, je-li skutek trestným činem.

Proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu může obviněný do tří dnů od jeho oznámení 
podat stížnost. 
V případě, kdy obviněný po výkonu kázeňského trestu po dobu nejméně 6 týdnů řádně plní 
své povinnosti, může ředitel věznice nebo jím pověřený orgán vězeňské služby rozhodnout 
na základě oznámení o zahlazení kázeňského trestu.
 
Odlišnosti výkonu vazby u mladistvých
Patří sem výkon vazby obviněného, který nedovršil 18. rok svého věku. 

Mladiství se umísťují do cel odděleně od ostatních obviněných. Umístit mladistvého do cely 
společně s dospělými obviněnými je možné pouze ve výjimečných případech, kdy je umístění 
s dospělým obviněným vhodnější. Přihlíží se k osobnostním poruchám a závažnosti trestného 
činu, ze kterého je obviněn. Sporné umístění lze konzultovat s dozorovým státním zástupcem 
z krajského státního zastupitelství.

Mladistvý má právo na přijetí návštěvy ve věznici jednou za týden na 90 minut.

Kázeňský trest zákaz nákupu potravin a věcí osobní potřeby nesmí u mladistvého přesáhnout 
dobu jednoho týdne, umístění do samovazby lze uložit nejdéle na dobu pěti dní. V jejím 
průběhu smí přijímat a odesílat korespondenci a je mu dovoleno čtení denního tisku 
a knih. 
 
Věznice umožní zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu 
pověřeného zajišťováním sociálně právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění navštěvovat 
mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. 

Mladistvý má právo na přijetí balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti  
5 kg jedenkrát za 2 měsíce.
 
Mladistvému, který má plnit povinnou školní docházku, věznice zabezpečí její plnění 
na základě písemného nebo telefonického zjištění u kurátora pro mládež nebo ředitele školy, 
kterou mladistvý obviněný před výkonem vazby navštěvoval.
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Uložením kázeňského trestu obviněnému se nevylučuje jeho trestní stíhání, je-li skutek 
trestným činem.

V případě, kdy byla mladistvému nařízena ochranná výchova a je-li zajištěn její výkon, 
dodá po propuštění z výkonu vazby vězeňská služba mladistvého do příslušného školského 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Pakliže byla mladistvému 
nařízena ústavní výchova a je-li zajištěn její výkon, vězeňská služba informuje o propuštění 
mladistvého z vazby příslušné školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy, do těchto zařízení se zpravidla dodávají prostřednictvím diagnostických ústavů 
v daném regionu.
 
Dozor nad výkonem vazby
Dozor nad výkonem vazby a dodržováním právních předpisů při výkonu vazby provádí 
krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu je výkon vazby vykonáván. Při výkonu dozoru je 
státní zástupce oprávněn kdykoliv navštěvovat místa, kde se provádí výkon vazby, nahlížet 
do dokladů, podle nichž jsou obvinění drženi ve vazbě, hovořit s obviněnými bez přítomnosti 
třetích osob, prověřovat, zda příkazy a rozhodnutí vězeňské služby ve věznici, týkající se 
výkonu vazby, odpovídají zákonům a jiným právním předpisům, žádat od zaměstnanců 
vězeňské služby ve věznici potřebná vysvětlení, předložení spisů, dokladů, příkazů 
a rozhodnutí, týkajících se výkonu vazby. Dále dozorový státní zástupce vydává příkazy 
k zachovávání předpisů platných pro výkon vazby, nařizuje u osob, které jsou ve vazbě 
v rozporu s příslušným rozhodnutím orgánu činného v trestním řízení nebo bez takového 
rozhodnutí, ihned propuštění.Vězeňská služba je povinna příkazy státního zástupce bez 
odkladu provést.

Vzdělávání ve výkonu vazby

Neformální vzdělávání ve výkonu vazby
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve své novele zákona č. 52/2004 Sb. stanovuje vazebním 
věznicím povinnost nabídnout obviněným osobám účast na preventivně výchovných, 
vzdělávacích, zájmových a sportovních programech. Toto velmi významnou měrou ovlivňuje 
práci s vazebně stíhanými osobami. 

Ve výkonu vazby není ze strany vězeňské služby poskytováno vzdělávání v rámci školského 
vzdělávacího střediska (dále jen „ŠVS“). Tato praxe souvisí s tím, že výkon vazby je pouze 
zajišťovací institut pro řádný průběh trestního řízení a měl by trvat nejkratší možnou dobu. 
Průměrná doba výkonu vazby je v současné době 153 dnů. Vzdělávání obviněných však 
ve vazebních věznicích probíhá a vede i k získání dokladu o absolvovaném vzdělání. V první 
řadě se jedná o plnění zákonné povinnosti ukončit povinnou školní docházku u mladistvých 
obviněných.

Vzdělávací aktivity ve vazebních věznicích 
Činnost vzdělávacích aktivit se ve vazebních věznicích a věznicích řídí týdenním plánem 
akcí programu zacházení, který zpracovává příslušný speciální pedagog. Vzdělávací činnosti 
probíhají dle zpracovaných týdenních rozvrhů v místnostech k tomuto účelu určených 

(v učebnách, ateliérech, klubovnách, vycházkových dvorech, knihovnách, počítačových 
učebnách, terapeutických místnostech apod.). Většina vazebních věznic se díky nárůstu 
vězňů potýká s problémem velkého prostorového omezení. 

V současné době probíhají vzdělávací aktivity s obviněnými osobami pod záštitou odborných 
zaměstnanců (speciálních pedagogů, vychovatelů–terapeutů, vychovatelů, pedagogů 
volného času, ale i duchovních a sociálních pracovníků) v rámci programů zacházení. 
Nejvíce jsou zastoupeny jazykové kurzy, výuka českého jazyka, dále kurzy zaměřené 
na zeměpisné a přírodní zajímavosti. Mezi nejčastěji navštěvované aktivity obviněnými patří 
např. matematika, práce na PC, kulturně vzdělávací kroužky, pravidla silničního provozu, 
všeobecně vzdělávací cykly, základy práva, kroužek přátel vědy a techniky, kroužek teorie 
výtvarných technik, filmový klub, rockový diskusní klub, čtenářský kroužek, biblické hodiny, 
protidrogová osvěta, základy přípravy stravy apod. 

Nejvyšší časovou dotaci mají aktivity pro cílovou skupinu obviněných mladistvých, kde je ze 
strany odborných zaměstnanců kladen důraz na vzdělávací aktivity, které rozvíjejí a kultivují 
osobnost mladistvých v oblasti českého jazyka, matematiky, zeměpisu, přírodopisu atp. 
Do vzdělávacích aktivit jsou zařazovány prvky sociálně psychologického výcviku, práce 
na PC, hudební a výtvarná výchova. Formou individuálního vzdělávacího programu probíhá 
doplňování povinné školní docházky u mladistvých, kteří nemají základní vzdělání ukončené. 
Dále se pracuje s mladými dospělými obviněnými na odděleních se zmírněným režimem 
v různých krátkodobých vzdělávacích kurzech. Účelem je zapojit obviněné a umožnit 
jim smysluplné činnosti s cílem vést je k odpovědnosti za své současné a budoucí jednání 
a chování.

Vzdělávací aktivity ve vazebních věznicích zaštiťují především odborní zaměstnanci oddělení 
výkonu vazby a trestu (nejen pro obviněné, ale i pro odsouzené). 

Příklady realizace: 
Ve Vazební věznici Ostrava probíhá rekvalifikační kurz Pánský kadeřník, po jehož absolvování 
provádějí rekvalifikovaní odsouzení tuto činnost v ostatních věznicích. Ve věznici dále probíhá 
rekvalifikační kurz Školení elektrotechnika dle vyhlášky 50/78. Vysvědčení o ukončení povinné 
školní docházky získávají mladiství obvinění (v roce 2008 obdrželi dva mladiství obvinění). 

Ve Vazební věznici Praha-Ruzyně v současné době probíhá rekvalifikační kurz pro cílovou 
skupinu odsouzených žen s názvem Sanitářský kurz sv. Zdislavy z Lemberka. Jeden odsouzený 
studuje kurz Europium na vysoké škole a dva odsouzení studují bakalářský studijní program 
na dvou vysokých školách. 

Ve Vazební věznici Teplice speciální pedagog a vychovatel vyučují opakováním učiva ze ZŠ 
obviněné mladistvé s ukončenou školní docházkou. Pravidelné vyučování probíhá u mladistvých 
obviněných s neukončenou školní docházkou, kde osnovy schválila kmenová škola, která 
zapůjčuje knihy a pracovní sešity a spolupodílí se na vyhodnocení závěrečných testů.
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Specifické skupiny obviněných ve výkonu vazby

Výkon vazby cizinců
Cizinec je bezprostředně po přijetí do výkonu vazby poučen o svých právech ve svém mateřském 
jazyce nebo v jazyce, který ovládá velmi dobře. Poučení o svých povinnostech a právech (písemná 
forma) ve výkonu vazby, v jeho mateřském jazyce nebo v jazyce, kterému rozumí, po přečtení 
podepíše. V poučení je mu vysvětleno, že se musí obracet na diplomatickou misi a konzulární úřad 
státu, jehož je státním občanem. Uprchlíci a bezdomovci se poučí o právu obracet se na diplomatickou 
misi státu pověřeného chránit jejich zájmy nebo na mezinárodní orgány, jejichž posláním je tyto 
zájmy chránit. O umístění konkrétního obviněného do výkonu vazby má orgán činný v trestním 
řízení povinnost vyrozumět zastupitelský orgán státu, jehož je obviněný občanem.

Obviněný cizinec se dále poučí o právu na přijetí konzulární návštěvy. Obvinění ve vazbě 
z důvodů uvedených v § 350c trestního řádu, pokud neporušují stanovený pořádek a kázeň, 
vykonávají vazbu v oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem.
 
Výkon vazby matek nezletilých dětí
Obviněná žena, které se během výkonu vazby narodí dítě, může mít toto dítě u sebe a starat 
se o ně, pokud toto dítě nebylo soudem svěřeno do péče jiné osoby. Výkon vazby matek 
s kojenci zajišťuje organizační jednotka vězeňské služby Světlá nad Sázavou, kde jsou 
vytvořeny optimální podmínky pro zdravý vývoj dítěte.

O narození dítěte během výkonu vazby obviněné ženy věznice neprodleně informuje okresní 
soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí. 
S orgánem činným v trestním řízení konzultuje vhodnost přemístění obviněné s dítětem 
za předpokladu splnění dalších podmínek do Věznice Světlá nad Sázavou, kde je zřízeno 
zatím jediné oddělení pro výkon vazby obviněných matek s dítětem.
 
Na žádost obviněné ženy ve výkonu vazby ředitel věznice rozhodne, zda obviněná žena může 
mít u sebe své dítě a starat se o ně, zpravidla do jednoho roku jeho věku, pokud toto dítě nebylo 
soudem svěřeno do péče jiné osoby, popřípadě řízení v této věci před soudem neprobíhá, 
a k vyhovění žádosti je brán v potaz prospěch dítěte. Před rozhodnutím si ředitel vyžádá 
posouzení ošetřujícího lékaře obviněné, lékařské posouzení pediatra a orgánu sociálně právní 
ochrany dětí, příslušného podle místa dosavadního bydliště nezletilého dítěte (zpravidla 
shodné s trvalým bydlištěm matky). O rozhodnutí ředitele informuje pověřený zaměstnanec 
věznice (referent správního oddělení věznice nebo sociální pracovník) neprodleně okresní 
soud, v jehož obvodu se věznice nachází, a orgán sociálně právní ochrany dětí.
 
Věznice umožňuje příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí pravidelně docházet 
za obviněnou a sledovat vývoj dítěte, o které obviněná matka ve věznici celodenně pečuje. 

Výkon trestu odnětí svobody

Zákon č. 169/1999 Sb. upravuje výkon trestu odnětí svobody ve věznicích a ve zvláštních 
odděleních vazebních věznic. Výkonem trestu má být dosaženo účelu trestu odnětí svobody 
ve smyslu trestního zákona prostředky stanovenými v tomto zákoně. Výkonem trestu se 

rozumí též výkon trestního opatření odnětí svobody uloženého mladistvému, kdy výkonem 
sledujeme dosažení účelu stanoveného zákonem o soudnictví ve věcech mládeže.

Střežení odsouzených, dozor nad nimi, metody zacházení s odsouzenými a stanovené 
podmínky výkonu trestu zajišťuje vězeňská služba.

K uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými s cílem dosáhnout účelu 
výkonu trestu zřizuje ředitel věznice poradní sbor. Členy poradního sboru jsou odborníci, 
kteří nejsou zaměstnanci vězeňské služby. 

Přijímání odsouzených do výkonu trestu
Do výkonu trestu lze přijmout odsouzeného pouze na základě písemného nařízení výkonu 
trestu vyhotoveného soudem. 
Při přijetí do výkonu trestu musí být odsouzený prokazatelně seznámen se svými právy 
a povinnostmi podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, a řádu výkonu 
trestu včetně vnitřního řádu věznice.
 
Umísťování odsouzených
Odděleně se umísťují odsouzení muži od odsouzených žen a dále zpravidla odsouzení:
a) mladiství od dospělých,
b) recidivisté od odsouzených, kteří jsou ve výkonu trestu poprvé,
c) za úmyslně spáchané trestné činy od odsouzených za trestné činy z nedbalosti,
d) trvale pracovně nezařaditelní,
e) s poruchami duševními a poruchami chování a
f) s uloženým ochranným léčením.
 
Typy věznic
Věznice se člení podle způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti do čtyř základních typů: 
• s dohledem,
• s dozorem,
• s ostrahou,
• se zvýšenou ostrahou.
 
V rámci jedné věznice může být více oddělení různých typů. Pro mladistvé jsou zřízeny 
zvláštní věznice, v ČR je taková umístěna ve Všehrdech u Chomutova pro mladistvé muže, 
ve Světlé nad Sázavou a v Opavě pro mladistvé ženy. 
 
O zařazování odsouzených k výkonu trestu do jednotlivých typů věznic rozhoduje soud. 
Ten rozhoduje o tom, do které věznice odsouzeného svou výzvou k nástupu trestu vyšle. 
O umísťování do jednotlivých věznic po nástupu odsouzeného rozhoduje Generální 
ředitelství Vězeňské služby ČR.

O přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu během výkonu trestu rozhoduje místně 
příslušný soud pro konkrétní věznici. Ředitel věznice je povinen podat soudu návrh 
na přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice, má-li za to, že přeřazení přispěje k dosažení 
účelu výkonu trestu. 
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K návrhu na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu věznice připojuje hodnocení 
průběhu výkonu trestu a účinnost programu zacházení s odsouzeným, pojmenovává rizika 
a potřeby odsouzeného, které mají přispět k relevantnímu rozhodnutí soudu. Návrh k soudu 
na své přeřazení do jiného typu věznice může podat i odsouzený. Ředitel věznice i bez 
výzvy zašle soudu požadované přílohy uvedené v § 11 odst. 2 zákona o výkonu trestu odnětí 
svobody (dále jen „ZVTOS“). 

Ministr může zřídit věznici i v jiném objektu, než který je ve správě vězeňské služby, pokud 
s tím vlastník takového objektu souhlasí a uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene. Objekt, 
ve kterém je věznice zřízena, spravuje a provozuje vlastník objektu na základě smlouvy 
uzavřené s Vězeňskou službou ČR. Vězeňská služba však odpovídá za střežení, zacházení 
s odsouzenými a dodržování zákonných podmínek výkonu trestu. Takovéto zařízení je např. 
umístěno v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích, kde je umístěno oddělení 
výkonu trestu žen. Jedná se o dohledový a dozorový typ věznice.
Odsouzené zde umístěné a pracovně zařazené pomáhají zajišťovat chod zařízení, které je 
určeno pro dlouhodobě nemocné seniory. 

Pro každou věznici stanoví její ředitel se souhlasem Generálního ředitelství Vězeňské 
služby ČR vnitřní řád věznice, kterým se stanoví denní rozvrh chodu věznice a činnosti 
odsouzených. 
 
Práva odsouzených
Sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotní péče jsou totožné s výkonem vazby 
(viz kapitola 4. Výkon vazby) a rozšířené o poskytování sociálního kapesného ve výši alespoň 
100 Kč za kalendářní měsíc. V současné době se připravuje metodické usměrnění k využití 
sociálního kapesného přednostně na hygienické a psací potřeby, poštovní známky, zhotovení 
fotografií na osobní doklad atp.

Korespondence, užívání telefonu a návštěvy probíhají v souladu se ZVTOS a vnitřním 
řádem věznice obdobně jako ve výkonu vazby. Rozdíl je pouze ve frekvenci přijímání návštěv 
ve věznici. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu může ředitel 
věznice odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob, v odůvodněných případech 
může povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení 
hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak. Ředitel 
věznice může povolit i uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly 
zaměstnanců vězeňské služby (tzv. nadstandardní návštěva). Odsouzenému lze povolit 
v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, pakliže nebude ohrožen účel výkonu trestu.

Duchovní a sociální služby
Odsouzeným se zajišťuje právo na poskytování duchovních a dalších obdobných služeb. 
Věznice umožňují konat společné náboženské obřady odsouzených. Dobu a místo konání 
společných náboženských obřadů vymezuje vnitřní řád věznice.

Duchovní služby v oddělení výkonu trestu jsou oprávněny vykonávat pouze registrované 
církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto práva. 
 
Naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovních služeb probíhá ze strany 
registrovaných církví, a to prostřednictvím:
• bohoslužeb,

• individuálních rozhovorů, pastoračních návštěv, 
• vedení studijních hodin k výkladu náboženských textů,
• zajišťování duchovní a náboženské literatury a zpěvníků,
• pořádání přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, koncertů,
• při přípravě odsouzených k jejich propuštění např. zajišťováním extramurálních aktivit.
 
Věznice umožňují obecním úřadům obcí s rozšířenou působností poskytovat odsouzeným 
sociální služby, které mají za cíl pomáhat odsouzeným při vytváření příznivých podmínek 
pro jejich budoucí samostatný život na svobodě.

Uspokojování kulturních potřeb probíhá ve stejném režimu jako v oddělení pro výkon vazby. 
Odsouzený má přístup k dennímu tisku, časopisům, knihám, a to formou zápůjček z vězeňské 
knihovny nebo mohou být zasílány příbuznými nebo na dobírku.

Odsouzený má právo na používání dalších věcí, půjčovat si a hrát společenské hry. Má 
možnost zakoupení nebo zaslání dalších věcí k dalšímu vzdělávání, programu zacházení 
a zájmovým činnostem, pokud budou v přiměřeném množství a bez negativního dopadu 
na ubytovací prostor, zdraví jeho nebo ostatních odsouzených. 

Nákup potravin a věcí osobní potřeby probíhá jednou týdně v prodejně věznice, kde je přístup 
k nákupu potravinářského, drogistického a průmyslového zboží. Minimální sortiment zboží 
stanovuje vnitřní řád věznice. Ředitel věznice stanovuje nejvyšší peněžní částku, za kterou 
může odsouzený jednorázově nakoupit. 
 
Přijetí balíčku, peněz a nakládání s nimi
Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, 
přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Obsah balíčků 
podléhá kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Odsouzenému se odeberou věci, které 
odporují účelu výkonu trestu. Buď jsou odeslány na náklady odsouzeného zpět odesílateli, 
nebo jsou uloženy ve skladu věznice s tím, že budou předány odsouzenému při návštěvách 
k odevzdání příbuzným, nebo mu budou vydány při propuštění z věznice. 

Na balíčky obsahující prádlo, oděv a potřeby k realizaci programu zacházení, pro vzdělávání 
nebo zájmovou činnost se nevztahuje hmotnostní, výše uvedené omezení. 

Pokud byly odsouzenému do věznice zaslány peníze, převedou se na jeho účet zřízený 
a vedený věznicí a ta o tom odsouzeného prokazatelně vyrozumí. Nesouhlasí-li odsouzený 
s přijetím peněz, peníze se vrátí odesílateli na náklady odsouzeného. Prvních 500 Kč přijatých 
odsouzeným ve věznici je zablokováno na cestovné a stravné pro výdej v den propuštění. 
Nadlimitní finanční částku může využít k nákupům potravin a dalších věcí, k úhradě 
nadstandardních lékařských úkonů apod.
 
Omezení a zbavení některých práv a svobod
Po dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni podrobit se omezením některých práv a svobod: 
1. nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, 
2. svoboda pohybu a pobytu, 
3. zachování listovního tajemství a tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv, 
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4. právo svobodné volby povolání,
5. právo na stávku, 
6. výkon práva sdružovat se ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích, 
7. zakládat odborové organizace a výkon práva sdružovat se v nich, 
8. právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, 
9. právo svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení,
10. zakládat politické strany nebo politická hnutí, vykonávat právo sdružovat se v nich,
11. vykonávat volené a jiné veřejné funkce.
 
Základní povinnosti odsouzených
Odsouzený je ve výkonu trestu povinen dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny 
a příkazy zaměstnanců vězeňské služby, pracovat, pokud je mu přidělena práce a není uznán 
dočasně práce neschopným nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým 
k výkonu práce, plnit úkoly vyplývající z programu zacházení, šetrně zacházet se svěřenými 
věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž 
přichází do styku, a zachovávat ustanovení vnitřního řádu věznice. Povinnosti a zákazy jsou 
obdobné jako v bodě 4. Výkon vazby.

Zaměstnávání odsouzených

Odsouzený, který byl zařazen do práce, je povinen pracovat, pokud je k práci zdravotně 
způsobilý. Při zaměstnávání a vzdělávání odsouzených věznice zajišťuje:
•  zařazování odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti s přihlédnutím 

k jejich odborným znalostem a dovednostem,
• odměňování odsouzených za práci,
•  vytváření podmínek pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat si svoji pracovní 

kvalifikaci a rozšiřovat si svoji všeobecnou informovanost.

Věznice vytvářejí podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého provozu, vlastní 
výroby nebo v rámci tzv. střediska hospodářské činnosti nebo smluvně u jiných státních nebo 
soukromých subjektů. K zaměstnávání odsouzeného u jiného subjektu, jehož zřizovatelem 
nebo většinovým vlastníkem není stát, je třeba jeho předchozího písemného souhlasu. 
Odsouzený může tento souhlas odvolat prohlášením učiněným vůči vězeňské službě, která 
s tímto subjektem podepsala smlouvu. Odvolání souhlasu odsouzeným nelze považovat 
za odmítání práce.
 
Zákaz některých prací
Je zakázáno zařazovat odsouzené k výkonu prací s výbušninami. Obezřetně je nutno umísťovat 
odsouzené na práci, kde se přichází do styku s omamnými a psychotropními látkami nebo 
jedy anebo s jinými látkami, které mohou vyvolat zvýšené nebezpečí újmy na zdraví nebo 
škody na majetku. 
 
Pracovní postavení a podmínky odsouzených
Pracovní podmínky, pracovní doba a podmínky pro uložení přesčasové práce u odsouzených 
se řídí zvláštními právními předpisy vztahujícími se na zaměstnance v pracovním poměru 

(viz zákoník práce). Do pracovní doby se nepočítá úklidová a další obdobná činnost potřebná 
k zajištění každodenního provozu věznice, kterou provádějí zpravidla všichni odsouzení, 
a pracovní terapie, pokud je součástí programu zacházení. Odsouzení jsou povinni tyto 
práce provádět bez nároku na pracovní odměnu a nesmějí být nařízeny na úkor doby nutné 
k odpočinku odsouzených.

Pracovní odměna odsouzených
Odsouzeným přísluší odměna podle vykonané práce a pracovního zařazení. Nařízením 
vlády je stanovena výše této odměny a podmínky pro její poskytování. Pracovní odměna 
odsouzeného se pro účely srážek daní a pojistného na sociální zabezpečení nebo zdravotní 
pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti. Z této odměny se po srážce zálohy na daň 
a pojistného provedou i další srážky, jednak k úhradě výživného pro děti, kterým je odsouzený 
povinen poskytovat finanční prostředky na výživu, včetně příspěvku na úhradu nákladů při 
péči o dítě v ústavní nebo ochranné výchově, a jednak k úhradě nákladů výkonu trestu. Rozsah 
a pořadí dalších srážek z pracovní odměny odsouzeného stanovuje vyhláška ministerstva 
spravedlnosti7, kde je přihlédnuto k zabezpečení výživy dětí odsouzeného a oprávněným 
nárokům poškozených trestným činem. Část pracovní odměny odsouzeného, která zbývá 
po provedení povinných srážek, se rozdělí na kapesné a úložné. Odmítne-li odsouzený bez 
závažného důvodu pracovat, kapesné mu nenáleží.

Povinnost hradit náklady výkonu trestu
Odsouzený je povinen hradit náklady výkonu trestu. Nelze-li tyto náklady srazit z odměny 
za práci, může věznice k jejich úhradě použít peněžní prostředky, které má odsouzený 
uložené ve věznici. V ojedinělých případech může ředitel věznice dluh za náklady výkonu 
trestu na základě žádosti odsouzeného (případně již propuštěného) a přiložených dokumentů 
týkajících se důvodu žádosti odpustit. 

Od povinnosti platit náklady výkonu trestu je osvobozen odsouzený (ZVTOS):
a)  který nebyl nezaviněně zařazen do práce a neměl v období kalendářního měsíce jiný 

příjem nebo jinou hotovost,
b) který nedovršil 18. rok věku,
c) po dobu poskytování ústavní (nemocniční) péče, 
d)  po dobu zařazení do vzdělávacího nebo terapeutického programu s dobou výuky nebo 

terapie nejméně 21 hodin týdně (specializovaná oddělení),
e) po dobu přerušení výkonu trestu,
f) po dobu účasti na soudním jednání v postavení svědka nebo poškozeného,
g) po dobu dočasného předání do ciziny,
h) je-li na útěku.
 
Od vymáhání nákladů výkonu trestu je upuštěno v případech, kdy odsouzený zemřel 
a nezanechal majetek nebo byl vydán či předán do ciziny nebo byl po propuštění z výkonu 
trestu vyhoštěn a je zřejmé, že další vymáhání pohledávky bude neúspěšné. 
 
 

7 Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu
 trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních 
 výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů.
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Zacházení s odsouzenými

Program zacházení
Během výkonu trestu je odsouzený povinen respektovat v plném rozsahu vnitřní řád věznice, 
který kromě jiného vymezuje druh a obsah činností, které jsou pro skupiny odsouzených 
buď povinné, nebo dobrovolné. Program zacházení obsahuje konkrétní činnosti, které je 
odsouzený povinen absolvovat. K dosažení účelu výkonu trestu věznice je stanoven pro 
každého odsouzeného program zacházení v základní formě cílevědomého a komplexního 
působení na odsouzeného. Program se nezpracovává v případech, kdy odsouzený má vykonat 
trest nebo jeho zbytek do délky 3 měsíců.
 
Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy o odsouzeném s ohledem 
na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny trestné činnosti. Komplexní zpráva je 
shrnutím výsledků psychologického, pedagogického, sociálního, případně lékařského 
posouzení k osobě odsouzeného. Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný 
cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle, 
způsob a četnost hodnocení. Vždy se s odsouzeným zachází tak, aby byly v maximální 
míře ošetřeny rizika a potřeby. Pravidelnou součástí programu zacházení je určení způsobu 
zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní 
činnosti směřující k vytvoření předpokladů pro jeho samostatný způsob života. 

Nejméně 3 měsíce před propuštěním se odsouzenému vytvářejí podmínky pro jeho 
samostatný způsob života, tj. jsou zvažovány a po odsouhlasení ředitelem věznice realizovány 
extramurální aktivity. Při stanovení úkolů v programu zacházení věznice dle potřeby 
spolupracuje s příslušnými orgány sociálního zabezpečení.
Na naplňování účelu trestu se mohou podílet po dohodě s generálním ředitelem vězeňské 
služby, případně ředitelem věznice, registrované církve a náboženské společnosti, zájmová 
sdružení občanů, nevládní organizace a další orgány a instituce, se kterými odsouzený 
udržuje styk a které mohou přispět k plnění účelu výkonu trestu. K postupům před započetím 
spolupráce jsou vydány generálním ředitelstvím interní předpisy a metodická usměrnění 
(Metodický list vydaný ředitelem odboru výkonu vazby a trestu generálního ředitelství 
vězeňské služby č. 11/2008).
 
Odsouzení se mohou podílet na řešení otázek souvisejících s jejich životem ve věznici 
předkládáním návrhů a připomínek zaměstnancům vězeňské služby.
 
Kázeňské odměny
Odsouzenému, který chováním a jednáním projevuje odpovědný přístup k plnění stanovených 
povinností a spolupracuje při naplňování účelu výkonu trestu, lze navrhnout a na základě 
schválení ředitele věznice i udělit odměnu.
 
Formy kázeňské odměny (viz § 45 ZVTOS):
a) pochvala,
b) mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin,
c)  povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak 

tyto nákupy nemůže provádět,
d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců,

e) věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000 Kč,
f) rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce,
g) povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení,
h) přerušení výkonu trestu.

Přerušení výkonu trestu
Při plnění programu zacházení a dosahování účelu výkonu trestu může ředitel věznice formou 
odměny přerušit výkon trestu odsouzenému až na 20 dnů během kalendářního roku. Pro 
naléhavé rodinné důvody může ředitel věznice přerušit odsouzenému výkon trestu až na 10 
dnů během kalendářního roku. Přerušení výkonu trestu za odměnu je odsouzenému, který 
si plní všechny povinnosti, zpravidla navrhováno po vykonané jedné třetině trestu a nejdříve 
po vyhodnocení dvou období (např. u dozoru 4 měsíce a ostrahy 6 měsíců).
 
Potřebuje-li odsouzený neodkladnou zdravotní péči, kterou nelze zajistit ve věznici nebo 
ve specializovaném zdravotnickém zařízení vězeňské služby, může ředitel věznice na nezbytně 
nutnou dobu výkon trestu odsouzenému přerušit. 

Kázeňské tresty
Kázeňským přestupkem je zaviněné porušení zákonem stanovené nebo uložené povinnosti, 
pořádku nebo kázně během výkonu trestu.
Kázeňský trest se neuloží v případě, kdy samotným projednáním kázeňského přestupku 
s odsouzeným bylo dosaženo sledovaného účelu.
 
Formy kázeňských trestů (viz § 46 ZVTOS):
a) důtka,
b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců,
c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce,
d) pokuta až do výše 1 000 Kč,
e) propadnutí věci,
f)  umístění do uzavřeného oddělení až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění 

určených úkolů programu zacházení včetně pracovního zařazení,
g) celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 20 dnů,
h) umístění do samovazby až na 20 dnů,
i) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.
 
Výkon kázeňských trestů uvedených pod písm. f) a g) lze uložit též podmíněně se zkušební 
dobou až na 6 měsíců. 
Uložený kázeňský trest musí být úměrný závažnosti spáchaného kázeňského přestupku 
a musí být v souladu se zájmem k dosažení účelu trestu. Kázeňský trest nelze uložit, jestliže 
od spáchání kázeňského přestupku uplynula doba jednoho roku a více.
Před uložením kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení a umístění 
do samovazby je nezbytné předchozí lékařské posouzení zdravotní způsobilosti odsouzeného 
k výkonu kázeňského trestu. V průběhu kázeňského trestu je odsouzený minimálně jedenkrát 
v týdnu prohlédnut lékařem. Při kázeňském trestu umístění do samovazby odsouzený 
nepracuje, neúčastní se programu zacházení, není mu dovoleno kouřit, číst denní tisk, knihy 
nebo jiné publikace s výjimkou právnické, vzdělávací nebo náboženské literatury. Též mu 
není umožněno nakupovat potraviny a věci osobní potřeby s výjimkou hygienických potřeb, 
odpočívat na lůžku mimo dobu k tomu vnitřním řádem určenou. 
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Odsouzený má právo do 3 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o uložení kázeňského trestu 
podat proti němu stížnost. O stížnosti rozhodne do 5 pracovních dnů od jejího podání ředitel 
věznice nebo k tomu zmocněný zaměstnanec vězeňské služby. O stížnosti proti rozhodnutí 
ředitele věznice rozhodne generální ředitel vězeňské služby.
 
Prominutím kázeňského trestu a upuštěním od výkonu jeho zbytku se kázeňský trest považuje 
za vykonaný. Jestliže po výkonu kázeňského trestu odsouzený splní podmínky pro udělení 
kázeňské odměny, lze mu místo jejího udělení zahladit kázeňský trest. Uložením kázeňského 
trestu odsouzenému se nevylučuje jeho trestní stíhání, je-li skutek trestným činem.

Výkon ochranného léčení
Během výkonu trestu lze vykonávat uložené ochranné léčení. Umožňuje-li to výměra 
uloženého trestu nebo jeho zbytku, započne se s výkonem ochranného léčení uloženého  
v ambulantní formě bezprostředně po nástupu výkonu trestu. V případě soudně uloženého 
ochranného léčení v ústavní formě, jež bylo uloženo vedle výkonu trestu a nebylo vykonáno, 
je možné takové léčení v podmínkách výkonu trestu neodkladně provádět ve specializovaném 
oddělení, a to co nejdříve po nástupu výkonu trestu.

Výkon trestního opatření odnětí svobody u mladistvých

Během výkonu trestu odsouzeného, který nedovršil 18. rok věku, se věznice především zaměří 
na jeho výchovu a přípravu na budoucí povolání. Mladistvému, který má plnit povinnou 
školní docházku, věznice zabezpečí její plnění. Při stanovení obsahu programu zacházení 
s mladistvým se vždy sleduje zabezpečení jeho pracovní kvalifikace a samostatný způsob 
života.
 
K formě a obsahu přípravy mladistvého na budoucí povolání věznice vždy požádá o vyjádření 
zákonného zástupce mladistvého, pokud s mladistvým ve výkonu trestu udržuje styk, 
a příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí. K zařazení mladistvého do práce se vyjádření 
zákonného zástupce mladistvého ani orgánu sociálně právní ochrany nevyžaduje. Pro 
mladistvého je účast na určené formě vzdělávání a dalších stanovených aktivitách programu 
zacházení povinná, v době výuky se mladistvý nezařazuje do práce a jeho vzdělávání se 
uskutečňuje formou denního studia.
Mladistvý má právo přijímat návštěvy na dobu 5 hodin během jednoho kalendářního měsíce. 
Sám si určí, zda tyto hodiny budou rozděleny na 2 návštěvy v měsíci, nebo přijme návštěvu 
na celých pět hodin jednou měsíčně. Významnou roli v jeho rozhodování hraje vzdálenost 
bydliště blízkých (návštěvníků) od věznice a jejich finanční možnosti.
 
Věznice umožní zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazenému do obecního úřadu 
pověřeného zajišťováním sociálně právní ochrany dětí při výkonu jeho oprávnění navštěvovat 
mladistvého a hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby. 
 
Příjem balíčku
Mladistvý má právo čtyřikrát ročně přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby 
do hmotnosti 5 kg. I zde platí dříve popsané omezení, tj. bez skleněných a tlakových nádob, 
neporušené obaly atd.

Kázeňské odměny a tresty u mladistvých
Formy kázeňských odměn:
a) pochvala,
b)  mimořádné zvýšení doby trvání návštěv během jednoho kalendářního měsíce až na 8 hodin,
c)  povolení jednorázového nákupu potravin a věcí osobní potřeby mladistvému, který jinak 

tyto nákupy nemůže provádět,
d) zvýšení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 3 kalendářních měsíců,
e) věcná nebo peněžitá odměna až do výše 1 000 Kč,
f) mimořádné povolení balíčku,
g)  rozšíření osobního volna na sportovní, kulturní nebo jiné zájmové aktivity až na dobu 1 měsíce,
h)  povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem 

zacházení s mladistvým,
i) přerušení výkonu trestu.
 
Kázeňské tresty ukládané mladistvým:
a) důtka,
b) snížení kapesného nejvýše o jednu třetinu až na dobu 2 kalendářních měsíců,
c) zákaz přijetí jednoho balíčku v kalendářním roce,
d) propadnutí věci,
e)  umístění do uzavřeného oddělení až na 14 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění 

určených úkolů programu zacházení s mladistvými,
f) celodenní umístění do uzavřeného oddělení až na 10 dnů,
g) umístění do samovazby až na 10 dnů,
h) odnětí výhod vyplývajících z předchozí kázeňské odměny.
 
Výkon výše uvedených kázeňských trestů lze uložit též podmíněně se zkušební dobou až na 6 
měsíců, a to za předpokladu přiměřenosti a cíleného působení na mladistvého odsouzeného 
s pozitivním dopadem na průběh výkonu trestu.

Přerušení výkonu trestu u mladistvých 
Probíhá ve stejných intencích jako u dospělých odsouzených. V případě, že byl mladistvý 
odsouzený do věznice dodán, ředitel mu zpravidla tuto nejvyšší kázeňskou odměnu 
neudělí.

Výkon trestu specifických skupin odsouzených
 
Výkon trestu žen–matek nezletilých dětí
V případech hodných zvláštního zřetele, jako je např. nemožnost zajištění výchovy druhým 
rodičem nebo zdravým prarodičem, je odsouzené ženě–matce umožněno na základě její 
žádosti vykonávat trest a starat se o své dítě zpravidla do 3 let jeho věku (výjimečně do 5 let 
věku dítěte). Před rozhodnutím o umístění takové odsouzené do specializovaného oddělení, 
v současné době je v České republice pouze ve Věznici Světlá nad Sázavou, si ředitel věznice 
vyžádá posouzení pediatra, klinického psychologa a orgánu sociálně právní ochrany dětí, zda 
je takový postup ve prospěch dítěte.
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Proti rozhodnutí ředitele věznice si může odsouzená žena podat do 3 dnů od jeho oznámení 
stížnost, o které rozhoduje generální ředitel vězeňské služby. V případě zamítnutí žádosti 
může odsouzená žádost zopakovat po 3 měsících od právní moci rozhodnutí.

V tomto specializovaném oddělení je pouze 15 míst pro odsouzené ženy, proto se na umístění 
zpravidla čeká. Doporučuji tedy zažádat o výkon trestu ženy s dítětem již po narození dítěte, 
kdy soud do roku dítěte přeruší odsouzené matce výkon trestu proto, aby s ročním dítětem již 
mohla do specializovaného oddělení pro výkon trestu matek s dětmi nastoupit.
 
Přerušení výkonu trestu u odsouzených žen
Odsouzené ženě, která před nástupem výkonu trestu řádně pečovala o své nezletilé dítě (žádá se 
vyjádření orgánu sociálně právní ochrany dětí), lze prodloužit dobu, po kterou je přerušen výkon 
trestu, až o 10 dnů v kalendářním roce k návštěvě dítěte, které se nachází v péči jiné osoby.
 
Výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných
Odsouzeným trvale pracovně nezařaditelným je odsouzený, který je starší 65 let, byl uznán 
plně invalidním nebo jeho zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení (zdravotní 
klasifikace E a F).

Trvale pracovně nezařaditelným odsouzeným lze ukládat jen kázeňské tresty, které jsou ze 
zákona ukládány mladistvým. 
 
Výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování
Jedná se o odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, s poruchou osobnosti 
a chování způsobenou užíváním psychotropních látek nebo odsouzené s mentální retardací. 
Odborný personál má problémy při výběru vhodných forem a metod pro zacházení 
s odsouzenými s kombinovanými vadami. S těmito jedinci zpravidla pracují odborní 
zaměstnanci specializovaných oddělení individuálně, tak jak je to uvedeno ve vnitřním 
řádu věznice. Přihlíží se k závěrům odborného lékařského posouzení u těchto odsouzených 
a zkušenostem z předcházejících pobytů v psychiatrických léčebnách a jiných zařízeních, kde 
byli před výkonem trestu umístěni. 

Výkon doživotního trestu
Pro výkon trestu doživotně odsouzených jsou určeny věznice s ostrahou a zvýšenou ostrahou. 
V současné době je v českých věznicích umístěno 38 doživotně odsouzených, a to ve Valdicích, 
Mírově, Karviné, Horním Slavkově, Opavě (ženy) a Rýnovicích. Jako tzv. průběžky mohou 
být dočasně doživotně odsouzení umístěni i v některé vazební věznici.

Návštěvy, vycházky a výkon kázeňských trestů probíhají odděleně od ostatních odsouzených, 
ubytováni jsou samostatně, po jednom. Odsouzenému k doživotnímu trestu nelze přerušit 
výkon trestu nebo mu udělit kázeňskou odměnu spočívající v povolení dočasně opustit 
věznici v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení.
 
Výkon trestu cizinců
Při umísťování odsouzených, kteří nejsou státními občany České republiky, se postupuje tak, aby 
cizinci téhož státního občanství nebo hovořící stejným jazykem byli ubytováni společně a mohli 

spolu komunikovat. Cizincům je umožňován přístup k četbě knih v jazyce, který ovládají, popřípadě 
v závislosti na délce trestu se jim vytváří vhodné podmínky pro výuku českého jazyka.
 
Cizinec se bezprostředně po přijetí do výkonu trestu poučí o právu obracet se na diplomatickou 
misi a konzulární úřad svého státu. Uprchlíci a osoby bez státního občanství se poučí 
o právu obracet se na diplomatickou misi státu pověřeného chránit jejich zájmy nebo 
na jiné mezinárodní orgány a mezinárodní organizace, které jejich zájmy chrání. Po přijetí 
do výkonu trestu jsou cizinci tzv. koordinátory pro styk s cizinci v dané věznici informováni 
o možnosti podání žádosti o předání k výkonu trestu do státu, jehož jsou státními občany. 
Věznice samozřejmě poučí cizince o jejich právech a povinnostech v mateřském jazyce nebo 
v jazyce, jemuž rozumí. Toto poučení cizinec podepíše.
 

Propuštění z výkonu trestu

Věznice propustí odsouzeného z výkonu trestu, jestliže uplynula doba trestu stanovená v pravomocném 
a vykonatelném rozhodnutí soudu a vězeňské službě nebylo doručeno nařízení soudu k výkonu 
dalšího trestu, případně vězeňská služba obdržela písemný příkaz, aby odsouzený byl propuštěn 
na svobodu, a tento příkaz vydal soud na základě svého rozhodnutí. Propuštění může nařídit i státní 
zástupce při výkonu dozoru nad výkonem trestu nebo o propuštění rozhodne prezident republiky při 
udělování milosti nebo ministr spravedlnosti při výkonu svých oprávnění podle trestního řádu.
Odsouzenému je před výstupem z věznice vydáno potvrzení o výkonu trestu a potvrzení 
o finanční částce, kterou při propuštění obdržel. 

Spolupráce s orgány sociálního zabezpečení

Po dobu výkonu trestu se všichni zaměstnanci věznice snaží vedením svých aktivit 
vytvářet předpoklady pro plynulý přechod odsouzených do samostatného způsobu života 
po propuštění z výkonu trestu. Přitom úzce spolupracují s příslušnými orgány sociálního 
zabezpečení, zejména jim poskytují včas potřebné informace a umožňují jim průběžný 
kontakt s odsouzeným.
 

Dozor nad výkonem trestu

Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu provádí pověřený státní 
zástupce krajského státního zastupitelství, v jehož obvodu se věznice pro výkon trestu 
nachází.Vězeňská služba je povinna příkazy státního zástupce bez odkladu provést.
 
 

Tvorba a realizace programů zacházení a vzdělávání 
odsouzených

Programy zacházení jsou definovány v zákonu č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody, jako „základní forma cílevědomého komplexního působení na odsouzené“. 
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V programu zacházení je stanoven okruh konkrétních činností, které jsou odsouzenému 
povinně stanoveny, a aktivity, které si může vybrat dle svého uvážení. Program zacházení 
je předepsán na základě zpracované komplexní zprávy, kde jsou vždy zohledňovány rizika 
a potřeby odsouzeného v průběhu výkonu trestu. Při stanovení cíle jsou respektována 
doporučení odborných zaměstnanců věznice. Program zacházení obsahuje konkrétně 
formulovaný cíl, který je zaměřen na individualitu odsouzeného, a metody (vzdělávací, 
speciálně výchovné a zájmové) zacházení s odsouzeným směřující k dosažení konkrétního 
cíle. Vzhledem k účelu výkonu trestu odnětí svobody je nesmírně důležitou zásadou umožnit 
odsouzenému výběr z alternativ programů zacházení, které přicházející v úvahu a které jsou 
určeny pro každého odsouzeného s ohledem na délku trestu, charakteristiku jeho osobnosti 
a příčiny jeho trestné činnosti. Plnit úkoly vyplývající z programů zacházení je jednou ze 
základních povinností odsouzeného.
 
Ve všech věznicích je základní nabídka aktivit programu zacházení dostatečně 
pestrá, vyhovující naplňování účelu výkonu trestu odnětí svobody. Aktivity probíhají 
jak ve skupinových, tak v individuálních formách, dle možností jednotlivých oddělení 
a charakteru aktivit, a to jak ve standardních odděleních, tak i ve specializovaných odděleních. 
Škála a zaměření nabízených aktivit se liší v jednotlivých typech věznic i jednotlivých 
prostupných skupinách vnitřní diferenciace. 

Ve věznicích a vazebních věznicích přetrvává velký zájem o jakékoliv řízené i individuálně 
zaměřené studium, počínaje různými rekvalifikačními kurzy, učebními obory 
a středoškolským i vysokoškolským vzděláváním konče. Studující odsouzení tuto vězeňskou 
službou nabízenou možnost v době ekonomické krize vnímají jako velice užitečnou aktivitu, 
která jim umožní plynulejší přechod z výkonu trestu odnětí svobody do občanskému života 
se zvýšenou šancí na zaměstnatelnost.

Vzdělávání vězněných osob má formální stránku – tj. ve spolupráci se školskými vzdělávacími 
středisky SOU a OU VS ČR (dále jen „ŠVS“) jde o doplňování povinné školní docházky, 
které probíhá ve spolupráci s příslušnými vzdělávacími instituty v místě dislokace věznice, 
středoškolské a vysokoškolské vzdělávání. Neformální stránkou jsou programy zacházení 
ve výkonu trestu odnětí svobody a programy zacházení ve výkonu vazby. 

Neformální vzdělávání ve výkonu trestu odnětí svobody
Vzdělávání a výchova odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody nekončí u vzdělávání 
v jakékoliv formě denního či kombinovaného studia v rámci vzdělávací instituce, ale 
intenzivně pokračuje vzděláváním v rámci stanoveného programu zacházení, kde je výchovou 
a vzděláváním odsouzený směrován k vedení řádného a samostatného života, ke správně 
nastavenému žebříčku společenských hodnot a plnění své společenské funkce. 

Převážná část vzdělávacích aktivit v rámci programu zacházení směřuje v současné době 
do oblastí odborných, zejména krátkodobých specializačních kurzů. Ze všeobecně vzdělávacích 
kurzů se organizují především kurzy výuky cizích jazyků, kurzy základního vzdělání, kurzy 
právního minima, práce na PC, společenského chování, ale i jazykové kurzy češtiny pro cizince. 
Některé z těchto kurzů jsou ukončeny závěrečným dokladem o absolvování (např. kurz obsluhy 
nízkotlakých kotlů, základy práce s PC, kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků, školení svářečů, 
kurz obsluhy motorové pily a křovinořezu apod.). Vězeňská služba v této oblasti úspěšně 
navazuje a rozšiřuje spolupráci s některými školskými subjekty mimo vězeňskou službu.

Úroveň vzdělávání je v jednotlivých vazebních věznicích a věznicích rozdílná. Ovlivněna je 
řadou jak objektivních (finanční a prostorové možnosti, regionální situace), tak i subjektivních 
faktorů (např. schopnostmi, charakterem a temperamentem odsouzeného). V roce 2009 je 
patrný mírný pokles realizací krátkodobých a specializačních kurzů, který je zapříčiněn 
zhoršenými finančními možnostmi. 

Vysokoškolské a středoškolské studium odsouzených
Vysokoškolské a středoškolské vzdělávání mimo ŠVS je v současné době koncipováno jako 
vzdělávání dálkové s tím, že náklady na vysokoškolské studium si odsouzení hradí sami. 
Maturitní zkoušky skládají uvnitř areálů věznic či vazebních věznic, podobně i některé 
semestrové nebo státní závěrečné zkoušky vysokých škol. Zákon však odsouzeným umožňuje 
studovat dálkově nebo prezenčně, případně i skládat zkoušky přímo ve školách za dodržení 
určitých podmínek a splnění daných kritérií.

Odsouzeným vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, věznici s dozorem nebo ve věznici 
pro mladistvé, může ředitel věznice (v rámci extramurálních aktivit) mimořádně povolit 
volný pohyb mimo věznici k docházce do školy. Toto mimořádné povolení získá odsouzený 
za předpokladu, že se chová slušně, řádně plní své povinnosti, pravidelně se zúčastňuje aktivit 
programu zacházení, nemá žádné kázeňské přestupky. Většina vězňů však zpravidla studuje 
uvnitř věznic a vazebních věznic, kam za nimi odborníci z firem a škol docházejí. 
 
Příklady realizace: 
Ve Věznici Vinařice provozuje svoji činnost soukromé střední odborné učiliště ve dvouletém 
učebním oboru s názvem Provoz společného stravování. Ve školním roce 2009/2010 se 
předpokládá přijetí 105 odsouzených do 1. ročníku a 63 jich bude pokračovat ve 2. ročníku. 
Výuka probíhá uvnitř areálu věznice.
V únoru 2008 generální ředitel vězeňské služby schválil Návrh možného vysokoškolského 
vzdělávání v rámci celé VS ČR. Tento doklad doporučuje tři základní centra vysokoškolského 
vzdělávání, a to v Brně (Vazební věznice Brno, kde již tento projekt úspěšně probíhá), v Praze 
(Vazební věznice Praha-Ruzyně a Praha-Pankrác) a v Plzni (Věznice Plzeň). 
Ve spolupráci Vazební věznice Brno s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity 
v Brně vznikl v roce 2004 projekt, který je jediný v celé republice. Vycházel z možnosti odsouzených 
osob se středním vzděláním zvyšovat si během výkonu trestu odnětí svobody kvalifikaci studiem 
na vysoké škole. Výuka probíhá přímo v prostorách Vazební věznice Brno v rámci uzavřené 
dohody o spolupráci. Vazební věznice zajišťuje koordinaci výuky a vstup lektorů, vybudovala 
také studovny s počítači a intranetem pro studující odsouzené. Vězňům jsou zapůjčeny počítače, 
které jsou vybaveny mimo jiné jazykovými programy, odbornou literaturou a LCD monitorem 
pro výukové programy. Odsouzení si školné hradí z vlastních finančních zdrojů. Poplatek činí 
15 000 až 18 000 Kč za semestr v závislosti na ekonomické náročnosti studovaného oboru. 
Odsouzení si hradí i provoz intranetové linky. Ve vazební věznici studují ve svém volném čase 
po vykonání zaměstnání a splnění dalších povinností vyplývajících z výkonu trestu odnětí 
svobody. V současné době zde studuje 10 odsouzených mužů a 1 odsouzená žena. Ve školním 
roce 2009/2010 fakulta plánuje přijetí osmi nových studentů z řady odsouzených, kteří mají 
o tento typ studia zájem. 
Ve spolupráci Vazební věznice Praha-Ruzyně s Katolickou teologickou fakultou Univerzity 
Karlovy mohou odsouzení studovat v bakalářském studijním programu Úvod do teologických 
nauk. Studium probíhá formou placeného celoživotního vzdělávání, na které po třetím ročníku 
navazuje jeden rok bezplatného kombinovaného bakalářského studia. Přihlášky ke studiu 
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odsouzení zasílali do 31. 8. 2009, přijímací řízení bude uzavřeno k  30. 9. 2009. 
Ve Vazební věznici Praha-Pankrác skončila jednání s Vysokou školou Karla Engliše neúspěšně, 
vysokoškolské vzdělávání zde v současné době neprobíhá.
Ve Věznici Plzeň skončila jednání se Západočeskou univerzitou neúspěšně, vysokoškolské 
vzdělávání zde v současné době neprobíhá.   
Na vzdělávání odsouzených se např. ve Věznici Valdice podílejí také vězeňští kaplani, kteří 
zajistili spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou JABOK 
na středoškolském vzdělávání odsouzených. Dálkové studium na Biskupském gymnáziu 
Bohuslava Balbína v Hradci Králové a Střední podnikatelské škole v Jičíně jsou pro odsouzené 
dalšími možnostmi zvýšení vzdělání a následně po VTOS snadnějšího získání zaměstnání.

Struktura vzdělávání ve Vězeňské službě ČR

Formální Neformální

Školská vzdělávací střediska SOU  
a OU VS ČR

Programy zacházení ve výkonu  
trestu odnětí svobody

Středoškolské vzdělávání Programy zacházení ve výkonu vazby

Vysokoškolské vzdělávání

 

Vzdělávací aktivity 
Stávající nabídka vzdělávacích aktivit vedených především speciálními pedagogy, pedagogy 
volného času, vychovateli–terapeuty a vychovateli je dostatečně pestrá a odsouzeným 
nabízí dostatek vhodných vzdělávacích aktivit pro vlastní realizaci. Pozitivním zjištěním je 
pokračující nárůst zájmu o jazykové kurzy – a to především anglického, německého, italského, 
francouzského, ale i latinského, ruského a španělského jazyka. Odsouzení cizinci navštěvují 
kroužky českého jazyka a kroužky kulturních odlišností pro cizince (multikulturní výchova). 
Téměř ve všech věznicích je velký zájem o probíhající aktivity zaměřené na rozvoj počítačové 
dovednosti, výuku zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, ekonomie. Velký zájem je i o kroužky 
společenského chování, kurz vaření a stolování, zdravého životního stylu, matematiky, 
právního minima, sociálně právního poradenství, dopravní výchovy, hry na hudební nástroje, 
kroužky zahradnické a pěstitelské práce, kurz komunikace a etiky, populární je také kurz 
moderní žena a výchova k rodičovství pro mladé romské odsouzené ženy.

Kromě vzdělávacích aktivit v rámci programu vzdělávání probíhají ve věznicích různé 
zaškolovací a rekvalifikační kurzy, které jsou především využívány k zajištění vnitřního 
provozu věznice, a jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a získáním certifikátu o absolvování, 
ze kterého není patrné místo získání.

Příklady realizace:
Ve Věznici Bělušice v současné době probíhá rekvalifikační kurz  keramického oboru Keramik 
a Smaltované šperky, dále Obsluha křovinořezu, benzinové sekačky a přenosné řetězové 
motorové pily. 
Věznice Drahonice pořádá rekvalifikační kurz Malířské a lakýrnické práce a Školení topičů 

nízkotlakých kotlů, ve Věznici Heřmanice probíhá tříměsíční kurz Program počítačové 
gramotnosti Start, Svařování v ochranné atmosféře, Řezání kyslíkem, plazmou, ve Věznici Jiřice 
probíhaly kurzy Základy práce na PC I. a II., ve Vazební Věznici Liberec Rekvalifikační kurz se 
zaměřením na obsluhu vysokozdvižného vozíku a získání svářečského průkazu. Věznice Nové 
Sedlo realizovala Záuční kurz v oboru kuchař–-číšník, Věznice Odolov Kurz práce s motorovou 
pilou. Věznice Oráčov uskutečnila akreditované kurzy Práce s křovinořezem, motorovou 
sekačkou a motorovou pilou a Kurz manipulace s vysokozdvižným vozíkem. Vazební Věznice 
Ostrava realizovala kurzy Pánský kadeřník a Školení elektrotechniky. Věznice Plzeň nabídla 
rekvalifikační Svářečský kurz, kurz Obsluha manipulačních vozíků, Kurz jeřábníků a vazačů. 
Ve Věznici Příbram proběhly kurzy, jejichž absolventi získali certifikát o absolvování, a to 
Kurz základů obsluhy PC I, II a Kurz jednoduché obsluhy pro zařízení restauračního typu, 
Řidič vysokozdvižného vozíku a Obsluha kotle–topič. Ve věznici Znojmo proběhl další běh 
rekvalifikačního kurzu Kuchař. 

Rekvalifikační kurzy jsou hrazeny z účelově vázaných prostředků poskytovaných ministerstvem 
spravedlnosti na prevenci kriminality, z Evropských strukturálních fondů (bez finanční 
účasti věznice), státního rozpočtu ČR. Ve věznicích, kde působí školská vzdělávací střediska, 
probíhají kurzy v rámci jejich působení a jsou hrazeny z rozpočtu vězeňské služby.

Společným cílem formálního i neformálního vzdělávání je příprava vězněných osob pro život 
na svobodě. Obvinění a odsouzení se během pobytu ve vězení často odcizují společnosti natolik, 
že po opětovném získání svobody se nedovedou přizpůsobit společenskému životu a vracejí 
se opět k páchání trestné činnosti. Vězeňská populace je z penologického, psychologického 
a kriminologického hlediska velmi rozdílná. Častým problémem vězněných osob v jejich 
předchozím životě na svobodě je neúplné nebo nedostatečné vzdělání. V současném 
vězeňském režimu a v osobní výchově každého vězně musí hrát vzdělávání jednu z klíčových 
rolí. Pokud ho získá, má po opuštění věznice nejen jiné možnosti zapojit se do společenského 
života, ale účast na vzdělání by měla přirozeně podporovat i takové postoje a dovednosti, 
které by mu měly usnadnit znovu a lépe se zařadit do společnosti. Cílem vězeňské služby je 
přispět k vypěstování seberegulace a zralých forem chování, zanést do výkonu vazby a trestu 
princip reality, kde je kladen důraz na samostatnost, svobodné a odpovědné rozhodování. 
Snahou výchovných pracovníků je podpora co nejširšího kontaktu vězněných osob s jejich 
blízkými, což jim napomáhá v překonání vnitřních problémů ve výkonu vazby i výkonu trestu. 
Utváření a prohlubování vnějších vztahů je pro vězněné osoby silně motivující. Být získán 
a být motivován pro celoživotní vzdělávání, mít radost z učení, uvědomovat si významnost 
vlastního života a skrytých motivací, to jsou klíče k smysluplnému životu. Radost z učení 
by měla být založena na jakékoliv individuální schopnosti poskytnout vězněným osobám 
vnímání vlastního vlivu a odpovědnosti.

Některé věznice mají pro realizaci vzdělávacích aktivit dostatek prostoru, některé naopak 
mají vzhledem ke stáří a architektonické struktuře věznice a současné přeplněnosti věznic 
ztížené možnosti k vytváření nových prostor, které by bylo možno využít jako učebny nebo 
místnosti pro specializované zacházení. Pokud se podaří takové prostory ve věznicích nalézt, 
jsou zpravidla využívány jako prostory pro zvýšení ubytovací kapacity věznice. 

Vnitřní diferenciace odsouzených
Výkon trestu odnětí svobody probíhá ve třech prostupných skupinách vnitřní diferenciace, 
které jsou jedním z prostředků motivace odsouzených k aktivnímu a důslednému plnění 
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jednotlivých oblastí programů zacházení. Diferencovaný způsob realizace práv a povinností 
je základním motivačním činitelem při zacházení s odsouzenými. Program zacházení je 
v souladu s řádem členěn na pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové aktivity 
a dále na oblast utváření vnějších vztahů.

Příklad realizace: 
Přehled oblastí zacházení s odsouzenými ženami, které jsou umístěny v oddělení výkonu trestu 
Domova sv. Karla Boromejského (dohledový a dozorový typ věznice):

Pracovní aktivity
Odsouzené jsou pracovně zařazeny uvnitř i vně oddělení. Nejrozsáhlejší pracovní příležitosti 
vytváří Domov, kde jsou odsouzené zařazeny v kuchyni, prádelně, při úklidu, ale i jako pomocné 
síly ve stanicích (patrech, kde jsou na přechodnou i trvalou dobu umístěni omezeně pohybliví 
pacienti–senioři). Odsouzené mají možnost absolvovat Sanitářský kurs sv. Zdislavy z Lemberka 
a následně zde pracovat jako kvalifikované ošetřovatelky. Zejména při ošetřovatelské činnosti 
dochází k reálnému kontaktu se životem ve stáří, bezmocností a umíráním, což vede jednoznačně 
k přehodnocení dosavadních priorit a postojů odsouzených žen. Vlídný přístup, práce v příjemném 
prostředí a osvojení si pracovních návyků jsou základními kameny účinné resocializace. 
Odsouzené jsou zaměstnávány nejen v Domově, ale i u dalších zaměstnavatelských subjektů. 
Jedná se o Generální ředitelství VS ČR a Místní úřad pro Prahu 17-Řepy. V souvislosti 
s pracovním zařazením mimo věznici je odsouzeným udělován volný pohyb při plnění 
pracovních povinností.

Vzdělávací aktivity
Oblast vzdělávání reprezentuje Sanitářský kurz sv. Zdislavy z Lemberka, na jehož realizaci 
se podílí Domov a vězeňská služba. Úspěšné absolventky získávají osvědčení pro činnost 
kvalifikovaných ošetřovatelek, které je uplatnitelné i v civilním sektoru a umožňuje snadnější 
pracovní uplatnění po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
V posledním období se ze strany odsouzených zvýšil zájem o umožnění dalšího vzdělávání 
formou dálkového studia na některých specializovaných školách a vysokých školách, které je 
vazební věznicí podporováno.
 
Speciálně výchovné aktivity a zájmové aktivity
V této oblasti se činnost personálu zaměřuje na individuální nebo skupinové aktivity, jako jsou 
např. psychologická skupina, relaxační cvičení, diskusní klub.
Při zacházení s odsouzenými je věnován také dostatečný prostor zájmovým aktivitám, jako 
jsou např. kroužek zeměpisný, zahrádkářský, sportovní, dramatický, výtvarný, vaření, pečení, 
pletení, háčkování, vyšívání, šití, reportérský a literární, chovatelský, hudební, zdravotnický, 
historický, turistický, výuky cizích jazyků, práce na PC, křesťanský, pastoračních rozhovorů, 
hry na klavír, sborového zpěvu, sociální tolerance aj. V této oblasti je podporována charitativní 
a veřejně prospěšná činnost odsouzených nejen pro Domov sv. Karla Boromejského. Významná 
je spolupráce se Speciální mateřskou školou v Praze-Čimicích. Odsouzené ženy pro děti vyrábějí 
různé dárky, hračky, ošacení (pletené i šité), opravují i jejich poškozené oblečení a pořádají 
pro ně u příležitostí svátků a dne dětí zábavné odpoledne, kde divadelní kroužek nastuduje 
pohádkové představení. Každoročně je pro řepské děti pořádána Dětská pouť, organizovaná 
ve spolupráci s Domovem a dalšími civilními subjekty. O pozitivním ohlasu svědčí celková účast 
cca 500 dětí a 1 000 dospělých.
 

oblast utváření vnějších vztahů 
Koncepce oddělení je směřována především na podporu extramurálních vztahů, udržování 
pozitivních vazeb s dětmi, rodinami a přáteli, popř. pomoc při obnovování těchto vazeb, k jejichž 
narušení mohlo dojít nástupem do výkonu trestu. Při podpoře těchto vazeb je využívána především 
možnost udělení volného pohybu mimo věznici v souvislosti s návštěvou a přerušení výkonu trestu.  
Vznikem oddělení výkonu trestu Řepy v Domově sv. Karla Boromejského došlo k realizaci zcela 
ojedinělého projektu, který spojuje velmi rozdílné světy nemocných, řádových sester, civilního 
personálu a odsouzených žen. 

Sociální práce ve věznici

Odboru výkonu vazby a trestu bylo ještě před účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, doručeno písemné vyjádření ředitele Odboru sociálních služeb Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR Mgr. Žárského, kde se uvádí: „Sociální pracovník ve vězeňské službě, 
ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., nevykonává sociální poradenství, ale 
sociálně právní poradenství a další odborné činnosti sociální práce, které jsou vykonávány 
mimo oblast sociálních služeb. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se na oblast 
spravovanou Vězeňskou službou ČR vztahuje pouze v části osmé, kde v § 110 jsou stanoveny 
předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka.“ Z tohoto vyjádření tedy vyplývá 
pracovní činnost sociálního pracovníka věznice.

Pracovní činnost sociálního pracovníka
Sociální pracovník standardně vykonává činnosti uvedené v nařízeních generálního 
ředitele, kterými jsou stanoveny úkoly občanských zaměstnanců a příslušníků VS ČR při 
zabezpečení výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby. Je odborným zaměstnancem, 
jehož základním úkolem je samostatná sociální práce, která je zaměřena zejména na plynulý 
přechod odsouzených do řádného občanského života. Při její realizaci sociální pracovník 
dbá na zajištění a dodržení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb při práci 
s vězněnými osobami, plní samostatným a tvůrčím způsobem zejména tyto úkoly:
•  vypracovává sociální posouzení, sociální diagnózu a individuální socioterapeutický plán 

v rámci komplexní zprávy s příslušným doporučením pro program zacházení, přičemž 
výběr diagnostických metod je na jeho uvážení;

•  podílí se na vytváření koncepce zacházení s odsouzenými, programů zacházení 
a na zpracování návrhu vnitřní diferenciace odsouzených;

•  zpracovává společně s ostatními odbornými zaměstnanci konkrétní programy zacházení 
svěřených odsouzených, přitom podle potřeby spolupracuje s příslušnými orgány sociálního 
zabezpečení; 

•  podílí se na vyhodnocení účinnosti programů zacházení v oblasti své působnosti, navrhuje 
jejich změny;

•  poskytuje samostatné sociálně právní poradenství, provádí výchovnou a poradenskou 
činnost;

•  spolupracuje se sociálním kurátorem nebo zaměstnancem pověřeným zajišťováním 
sociálně právní ochrany dětí při odstraňování obtížné situace obviněných a jejich rodin, 
u mladistvých obviněných si vždy vyžádá opis zprávy orgánu péče o mládež, s nímž je 
v kontaktu;

•  je garantem kontinuální sociální práce, v jejímž rámci udržuje přímé pracovní kontakty 
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s orgány státní správy, církvemi, charitativními a zájmovými občanskými sdruženími, a to 
jak v místě věznice, tak i podle potřeby v místě trvalého pobytu odsouzených; zprostředkuje 
příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí pravidelné sledování vývoje dítěte, o které 
odsouzená žena pečuje ve věznici;

•  podílí se na řešení rodinných problémů, navazuje potřebné kontakty s blízkými osobami 
svěřených odsouzených, podílí se na řešení sociálních problémů, u mladistvých odsouzených 
žádá o opis zprávy orgán péče o mládež; 

•  podílí se na výběru odsouzených k zařazení do práce, vzdělávání a rekvalifikace;
•  spolupracuje se sociálními kurátory, zařízeními ústavní a ochranné výchovy, s orgány obcí, 

školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, 
charitativními a jinými vládními i nevládními organizacemi; 

•  analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů, spolurozhoduje o zařazení 
odsouzených do seznamu objektů možného napadení či ohrožení, provádí vytipování 
konfliktních a psychicky labilních vězňů, navrhuje a podílí se na realizaci preventivních 
opatření;

•  spolupodílí se na zkoumání příčin vzniku mimořádných událostí a navrhuje příslušná 
opatření k jejich předcházení a eliminaci ze sociálního hlediska;

•  vede nejméně jednu průběžnou aktivitu s obviněnými, zpravidla z oblasti preventivně 
výchovných nebo vzdělávacích programů (se zaměřením na získávání sociálních 
dovedností);

•  sleduje kvalitu účasti svěřených odsouzených v programu zacházení a změny v jejich 
chování, vhodné změny podněcuje a upevňuje;

•  v rámci individuálního a skupinového zacházení s odsouzenými má jeho práce charakter 
sociální terapie směřující k sociální rehabilitaci;

•  zúčastňuje se aktivně jednání poradních orgánů ředitele věznice včetně poradny drogové 
prevence a odborných komisí, předkládá odborná stanoviska k přeřazování odsouzených 
v rámci vnitřní diferenciace, v návaznosti na změny v chování a jednání jemu svěřených 
odsouzených navrhuje umístění odsouzených do krizového, výstupního, specializovaného 
oddělení, oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením a do bezdrogové 
zóny;

•  podílí se na návrhu k rozhodování o udělení přerušení výkonu trestu, povolování volného 
pohybu mimo věznici, dočasného opuštění věznice, účasti odsouzených na akcích mimo 
věznici, povolování návštěv bez zrakové či sluchové kontroly a přeřazování odsouzených 
do jiného typu věznice nebo jejich přemístění;

•  podává, v souladu s příslušnými předpisy, návrh výše sociální výpomoci při výstupu 
z výkonu trestu nebo výkonu vazby.

 
Ve vazebních věznicích a věznicích České republiky pracuje v současné době 116 sociálních 
pracovníků pro 22 000 vězněných osob. V průměru tedy má 1 sociální pracovník na starost 
189 vězněných osob, v nástupním oddělení včetně diagnostikování, ve standardních 
odděleních zajišťuje skupinové sociálně právní poradenství a ve výstupních odděleních se 
podílí s dalšími odbornými zaměstnanci na extramurálních aktivitách. Prohlubuje spolupráci 
s docházejícími sociálními kurátory, pracovníky středisek Probační a mediační služby ČR, 
zástupci nevládních neziskových organizací, kteří pokračují v úsilí sociálních pracovníků 
po propuštění odsouzených z výkonu trestu, a vytvářejí tak pro ně optimální podmínky 
pro běžný život bez páchání trestné činnosti.

Činnost výstupního oddělení

Výstupní oddělení jsou ve věznicích zřízena pro odsouzené, kteří se v rámci důležité fáze 
před očekávaným skončením výkonu trestu potřebují intenzivněji připravovat na život 
na svobodě (zpravidla délka trestu nad 3 roky). Z výzkumů vyplývá, že první den, příp. 
týden po propuštění je z hlediska recidivující trestné činnosti u propuštěných osob z výkonu 
trestu nejrizikovějším obdobím, a to je důvod proč je ve výstupních odděleních ze strany 
odborných zaměstnanců (psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů) kladen důraz 
na „naplánování prvního dne a týdne po případném propuštění, hodinu po hodině“. 
Samozřejmě čím delší doba pobytu ve vězeňském zařízení, tím horší adaptabilita nově 
propuštěného na běžný život, v případě nefunkčního sociálního zázemí to platí dvojnásob. 
Pro lidi bez zkušeností s omezením svobody je nepředstavitelné, že recidivující odsouzení 
při individuálních pohovorech pokládají za výrazně psychicky náročné např. cestování 
v hromadných dopravních prostředcích, nákup v hypermarketu nebo oslovení pracovníka 
úřadu práce. Proto aktivity provozované ve výstupním oddělení, ať už pod vedením odborných 
zaměstnanců věznic, nebo zástupců nevládních neziskových organizací, kteří za účelem 
zabránění recidivy ve výstupních oddělení navazují spolupráci s vězněnými osobami, aby 
po propuštění mohli v kontinuální sociální práci pokračovat, jsou zaměřeny především 
na nácvik běžných sebeobslužných a komunikačních činností a na vytvoření příznivých 
podmínek pro samostatný způsob života s minimalizací možných rizik opětovného páchání 
trestné činnosti. Významným prostředkem k přechodu odsouzených do běžného života je 
jejich účast na extramurálních aktivitách.

Sebeobslužnou činností se rozumí aktivní podíl odsouzených osob především  
na úklidu, přípravě stravy, praní a žehlení prádla, rozhodování o estetické úpravě ložnic 
a společných prostor tohoto výstupního oddělení.
 
Extramurálními aktivitami jsou všechny činnosti odsouzeného nebo s odsouzeným s vlastní 
realizací mimo věznici, ať už za přímého dohledu zaměstnance, nebo bez něho.

Ve věznicích s dohledem a ve zvláštních odděleních ve vazebních věznicích je 
výstupní oddělení zpravidla zřízeno jako vyčleněná ložnice. Kapacitní podmínky  
pro ubytování jsou nastaveny na 2 až 4 osoby v jedné ložnici. Prostředí je přizpůsobeno 
obvyklému internátnímu ubytování. Pro výstupní oddělení je vyčleněna kulturní místnost, 
kuchyňka s prostorem určeným pro stolování a kuřárna, dále jsou zde prostory pro praní, 
žehlení a sušení osobního prádla odsouzených. Do vybavení výstupního oddělení patří 
i knihovna s vhodnou literaturou určenou ke vzdělávacím a zájmovým činnostem.

Na základě návrhu odborné komise ředitel věznice může z řad odsouzených určit tzv. 
koordinátora výstupního oddělení, který se podílí na pomocných činnostech, zejména 
v nepřítomnosti vychovatele, a to na základě pokynů příslušných zaměstnanců věznice. 

Činnosti výstupního oddělení jsou stanoveny ve vnitřním řádu věznice včetně garantovaného 
programu zacházení. Vnitřní diferenciace odsouzených se ve výstupním oddělení zpravidla 
neuplatňuje.

Ve výstupním oddělení pracuje stabilní tým zaměstnanců, za skladbu, úroveň a obsah aktivit 
programu zacházení odpovídá speciální pedagog.
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Každá věznice má vytvořen přehledný systém vytipovávání vhodných odsouzených 
k umístění do výstupního oddělení, tj. každý vychovatel z běžného úseku oddělení výkonu 
trestu si vede seznam odsouzených, které na základě termínu konce trestu a lhůt pro jednání  
o podmíněném propuštění navrhne odborné komisi k zařazení do výstupního oddělení. 
Odsouzení se do tohoto oddělení umísťují zpravidla 6 měsíců před koncem trestu nebo 
před jednáním o podmíněném propuštění. O umístění do výstupního oddělení v konečné 
fázi řízení rozhoduje ředitel věznice na návrh odborné komise, jejímiž členy jsou vedoucí 
oddělení výkonu trestu, psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a vychovatel.

O vyřazení odsouzeného z výstupního oddělení rozhoduje ředitel věznice na návrh odborné 
komise. Důvodem k vyřazení může být:
• úmyslné porušení zákona,
•  odmítání účasti na povinných aktivitách programu zacházení nebo jeho neplnění v průběhu 

dvou měsíců,
• na vlastní žádost odsouzeného,
• pominutí důvodů, pro které byl odsouzený do výstupního oddělení umístěn.

Program zacházení se ve výstupním oddělení skládá z:
a)  komunitního setkávání s dalšími odsouzenými za účelem vyhodnocení předchozích 

období a řešení aktuálních problémů včetně projednání připomínek zúčastněných osob 
s cílem vést odsouzeného k samostatnosti a odpovědnosti,

b) sebeobslužných činností,
c)  sociálně právního poradenství, které se skládá z metodické a odborné pomoci při řešení 

sociálních problémů souvisejících např. se zaměstnáním, ubytováním po propuštění 
s ohledem na porozumění platným právním předpisům,

d) psychosociálního poradenství a vzdělávací činnosti,
e) pracovní činnosti vedoucí k upevňování základních pracovních návyků,
f)  zájmové činnosti, která je zaměřena především na relaxační a uvolňovací techniky, 

sportovní a výtvarné činnosti, 
g)  extramurálních aktivit, které podporují praktický nácvik sociálních dovedností mimo 

vězeňské zařízení.

V zájmu udržení a obnovování pozitivních rodinných vazeb se realizují návštěvy bez zrakové 
a sluchové kontroly, dále mají odsouzení možnost se účastnit hromadných kulturních 
a sportovních akcí pořádaných ve věznici.

Odsouzeným ve výstupním oddělení je dán prostor pro využití legislativních možností 
k realizaci podmíněného propuštění s dohledem, což v praxi znamená zprostředkování kontaktu 
se zástupci Probační a mediační služby ČR, školami, školskými, církevními, zdravotnickými 
zařízeními i zájmovými sdruženími, nadacemi a dalšími institucemi zaměřujícími se  
na humanitární cíle.

Příprava na podmíněné propuštění

Z dosavadních zkušeností a praxe probačních úředníků a pracovníků vězeňské služby při 
přípravě podkladů pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu 
trestu odnětí svobody vyplývá, že praxe je v rámci jednotlivých okresů ČR značně odlišná. 

Případné rozdíly týkající se samotné práce ve věznicích směřující k přípravě odsouzeného  
na podmíněné propuštění jsou v současné době sjednocovány prostřednictvím interního 
metodického materiálu – metodického listu odboru výkonu vazby a trestu generálního 
ředitelství č. 15/2007 k  hodnocení odsouzeného. Přetrvávající odlišnosti ale zůstávají 
v rozhodovací praxi soudců, kteří žádosti o podmíněné propuštění projednávají. Zpracování 
podkladů týkajících se osoby odsouzeného, jeho trestní minulosti, průběhu výkonu trestu 
ve věznici i jeho připravenosti zařadit se zpět do života na svobodě a řešit následky trestného 
činu, které pro potřeby soudu připravuje Vězeňská služba ČR a v některých případech 
i Probační a mediační služba ČR, jsou ve svém obsahu, kvalitě i zpracování stále rozdílné. 
Soudce tak pro účely svého rozhodování v žádostech o podmíněné propuštění využívá té 
podoby podkladů, která je založena na stávající praxi a spolupráci věznice a soudu.

Výsledek současné praxe a rozdílných přístupů justičních orgánů zapojených do procesu 
přípravy a rozhodnutí o podmíněném propuštění je takový, že v rámci některých soudních 
okresů místně příslušných věznicím je pravděpodobnost podmíněného propuštění 
větší než v jiných okresech. Srovnání statistických údajů týkajících se počtu podmíněně 
propuštěných 
(s dohledem i bez uložení dohledu) ukazuje tuto přetrvávající rozdílnost již několik let. 
K narovnání udíleného institutu by měl přispět i pilotní projekt Komise pro podmíněné 
propuštění. 

Pilotní projekt Komise pro podmíněné propuštění
Cílem pilotního působení Komise pro podmíněné propuštění je vytvoření podkladů pro 
věcný návrh legislativních změn na základě výstupů z  pracovních seminářů organizovaných 
Českým helsinským výborem. Projekt ověřuje uplatnitelnost a efektivnost inovativního 
způsobu práce s odsouzeným v rámci dosud neaplikovaného multipersonálního přístupu 
a zároveň nabízí příslušnému soudu usnadnění rozhodování o podmíněném propuštění 
v použitelném celorepublikovém pojetí s prokázáním horizontu možných legislativních 
změn v této oblasti. V celospolečenském měřítku je předpokladem zvýšení počtu podmíněně 
propuštěných s ošetřením rizik a potřeb, které skýtá jejich podmíněné propuštění. Zapojením 
dalších subjektů, státních a nestátních institucí, do této činnosti pak doloží platnost nových 
postupů a napomůže celkovému zlepšení obrazu práce s vězni u laické i odborné veřejnosti. 

Realizace pilotního projektu nyní probíhá ve Vazební věznici Praha-Ruzyně a ve Věznici 
Stráž pod Ralskem, kde v průběhu roční pilotáže bude do projektu zařazeno 20 odsouzených 
dobrovolníků v každé věznici. Dílčí průběžné hodnocení bude zpracováváno po uzavření 
pěti případů bez časového termínování.

Každá Komise pro podmíněné propuštění má stálé složení, a to určeného probačního úředníka 
a odborného zaměstnance věznice (sociálního pracovníka nebo speciálního pedagoga). 
Tito členové se vždy v prvopočátku dohodnou na přizvání dalších členů komise, např. 
Vazební věznice Praha-Ruzyně má přizvané sociálního kurátora z Obvodního úřadu Praha 
6 a policejního důstojníka ve výslužbě. Pro tuto komisi se nepočítá s účastí asistenta oběti. 
Ve Věznici Stráž pod Ralskem je do realizačního týmu přizván asistent oběti a zaměstnanec 
Probační a mediační služby ČR. Dalšími stálými členy komise jsou odborníci, a to sociální 
kurátor z Magistrátu města Liberec a vedoucí oddělení z Úřadu práce Česká Lípa. 
Výběr odsouzeného provádí stálá komise na základě zvolených kritérií, jimiž jsou 
odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody, kteří splňují zákonné předpoklady pro možnost 
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podmíněného propuštění a mají ve výkonu trestu odbytý alespoň 1 rok. Samozřejmě podepisují 
svůj souhlasný postoj k zařazení do pilotního projektu včetně zpřístupnění dokumentace pro 
členy, kteří nejsou zaměstnanci vězeňské služby. Kritéria nastavená realizačním týmem pro 
zařazení odsouzených do projektu: 
1.  byli odsouzeni za závažnější trestné činy, zejména za trestné činy související s násilím nebo 

poškozením oběti – fyzické osoby (úmyslná nebo nedbalostní trestná činnost),
2. jsou ve výkonu trestu odnětí svobody minimálně 1 rok s délkou trestu 2 roky,
3. souhlasí se svým zařazením do projektu,
4. zaváží se k podání žádosti o podmíněné propuštění,
5. vysloví souhlas se spoluprací s Probační a mediační službou ČR. 
 
Komise využívá dostupné podklady a dokumenty z osobního spisu odsouzeného a informace 
z Vězeňského informačního systému, ale i další vyžádané materiály, kterými bude např. 
stanovisko sociálního kurátora, nevládní neziskové organizace, poškozeného, pozůstalých 
po oběti apod. V případě potřeby si komise pořídí kopie dokumentů a s těmi bude nakládat 
v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Složku dokumentace je možné uložit 
stejně, jako je ukládána dokumentace sociálních pracovníků – tzn. pod uzamčením, případně 
zapečetěním. Dokumentace je přístupná všem členům komise. 
Po předběžném jednání o výběru odsouzených stanoví stálí členové komise termín prvního 
zasedání. Jednání komise jsou minimálně dvě, v případě potřeby a usnesení komise jich lze 
vykonat více. V průběhu jednání komise se jednou uskuteční parolové slyšení odsouzeného 
za přítomnosti jeho vychovatele a podporovatele, kterého si vybírá odsouzený zpravidla ze 
zaměstnanců vězeňské služby (kaplan, psycholog, vychovatel–terapeut apod.). Po parolovém 
slyšení Komise pro podmíněné propuštění, která je poradním orgánem ředitele věznice, 
doporučuje, případně nedoporučuje soudci prostřednictvím ředitele věznice, po ošetření 
rizik a potřeb odsouzeného, podmíněné propuštění na základě předložených relevantních 
podkladů.

Oslovení poškozeného či pozůstalých po oběti trestného činu je velmi citlivá záležitost, je 
třeba velmi pečlivě zvažovat metody a formy spolupráce, proto k těmto úkonům byli přizváni 
psychologové z Probační a mediační služby ČR, kteří mají několikaleté zkušenosti s přístupem 
a prací s poškozenými a pozůstalými po obětech. 

Po ukončení práce s konkrétním odsouzeným dojde k založení veškeré dokumentace 
vytvořené pro práci Komise pro podmíněné propuštění do příslušného spisu odsouzeného. 

S konečným vyhodnocením projektu spolu s návrhem na další opatření bude seznámeno 
vedení Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Ministerstvo spravedlnosti 
ČR. V rámci konferencí a jiných setkání se předpokládá prezentace tohoto pilotního projektu 
odborné veřejnosti. 

Spolupráce s institucemi a organizacemi 

Nejužší spolupráce vězeňského personálu je především se sociálními kurátory a kurátory 
pro mládež, od kterých při nástupu sociální pracovníci požadují u mladistvých obviněných 
a odsouzených opis zprávy, ze které lze vyčíst, zda má konkrétní mladistvá vězněná osoba 

ukončenou školní docházku nebo který ročník úspěšně absolvovala. V průběhu výkonu 
vazby a trestu se sociální pracovníci se sociálními kurátory a kurátory pro mládež setkávají 
při návštěvách u svěřených vězněných osob. Mnohdy společnými silami zabezpečují osobní 
doklady obviněných a odsouzených, pakliže o vydání osobního dokladu projeví vězněná 
osoba zájem.8

Další frekventované návštěvy zajišťují pracovníci příslušných středisek Probační a mediační 
služby ČR, kteří více přicházejí do výstupních oddělení, aby s odsouzenými, kteří mají 
o spolupráci s PMS zájem, byla započata spolupráce před vlastním soudním jednáním 
o podmíněném propuštění. 
V oblasti podpory neziskového sektoru Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR realizuje 
dotační řízení, jehož cílem je přispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných 
nestátními neziskovými organizacemi. Dotační řízení je vyhlašováno každoročně, proto se 
některé nevládní neziskové organizace obracejí na vězeňskou službu s žádostí o spolupráci 
při realizaci reintegračních projektů. Chtějí svými kroky zahájit podporu a pomoc skupinám 
ohroženým sociálním vyloučením, takže cílovou skupinou se stávají prvotrestaní, recidivující 
odsouzení, příslušníci romské komunity, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, 
osoby bez přístřeší apod. 
Ve spolupráci s některými organizacemi přispívají odborní zaměstnanci vězeňské služby 
ke snížení recidivy u odsouzených osob, kde se společnými silami personál věznic 
a zástupci organizací snaží v maximální míře zapojit některé vybrané skupiny odsouzených 
do sociálních a vzdělávacích programů s predikcí šance na nový začátek v rodině, zaměstnání 
i ve společnosti.

Příklad realizace:
a)  SaRPo 1 – Souhrnná analýza Rizik a Potřeb – multidisciplinární tým dokončil v roce 2006 

první verzi nástroje, vypracoval manuál, schéma školení a celkovou strukturu a organizaci 
odzkoušení nástroje. Posléze v roce 2007 vybral a vyškolil ve třech týdenních bězích přes 50 
hodnotitelů z VS ČR a PMS ČR. V dubnu 2007 byla spuštěna v 16 věznicích a v 19 probačních 
střediscích z celé republiky roční pilotáž nástroje, který byl představen v elektronické 
podobě (v programu Access). Hodnotitelé vybírali dle kritérií odsouzené před podmíněným 
propuštěním (VS ČR) a po udělení podmíněného propuštění s dohledem (PMS ČR). Cíle 
dosáhnout vzorku celkem 500 hodnocení bylo dosaženo. S doc. PhDr. Jiřím Buriánkem, CSc., 
vedoucím katedry sociologie Univerzity Karlovy v Praze, pokračuje spolupráce při dalším 
vyhodnocování sebraných dat. Právě skončil modul č. 1 analýzy a připravuje se analýza č. 
2. s realizací v roce 2009. VS ČR chce používat nástroj již od začátku nástupu odsouzeného 
do výkonu trestu, což znamená přizpůsobit nástroj tomuto požadavku. Za tím účelem vznikla 
ve VS ČR pracovní skupina SARPO s úkolem modifikovat SARPO 1 tak, aby bylo možné 
ho použít v každodenní praxi. Použití nástroje SARPO v podmínkách českého vězeňství 
přispěje ke strukturovanému, přesnějšímu a cílenějšímu hodnocení odsouzených, jako 
podklad pro lepší a efektivnější klasifikaci a diferenciaci odsouzených, k detekci rizikových 
faktorů a kriminogenních faktorů (dynamických), k rozdělení zacházení na „režimovou“ 
a „programovou“ složku, ke zhodnocení míry intenzity zacházení, které se má odsouzenému 
dostat, a ke kvalitativnímu doporučení a zřetelně definovaným postupům v zacházení.

b)  Program 3 Z – tento program (Zastav se, Zamysli se a Změň se) byl vyvinut týmem 
vězeňských a probačních pracovníků za vedení lektorů z Anglie (Program Stop, Think and 
Change, který byl přizpůsoben českým podmínkám). V první realizační fázi byl vypracován 
manuál a program byl pilotně odzkoušen se supervizí ve třech věznicích (Jiřice, Světlá nad 

8 Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 50/2008.
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Sázavou, Kuřim) a následně vyhodnocen. Další 3 kola pilotáže se supervizí a vyhodnocením 
si VS ČR připravila již sama. V současné chvíli se po školení nových lektorských dvojic 
pilotuje program v dalších vybraných věznicích, kterými jsou Pardubice, Karviná, Nové 
Sedlo, Znojmo, Rýnovice, Ostrov.

c)  GRePP (G = guilt (vina), Re = reedukační, P = psychologický, P = program) – v roce 2007 
byl zpracován a odpilotován program pro práci s pachateli ve věznicích, kteří byli odsouzeni 
za trestné činy násilí na dětech (týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí i sexuální 
zneužívání bez komerčního aspektu). Program je koncipován jako tzv. program narovnání, 
který pracuje s trestnou činností. Smysl a cíl programu koresponduje s předpokladem, že 
prvotním krokem pro jakékoliv zacházení s pachateli trestné činnosti je vedle motivování také 
vytvoření adekvátního náhledu na svou trestnou činnost a poznání, uvědomění si a přijetí 
konkrétních důsledků své trestné činnosti. V letošním roce byl tento program realizován 
ve dvou věznicích pro odsouzené zařazené ve věznici s dozorem Nové Sedlo a pro odsouzené 
zařazené ve věznici s ostrahou Heřmanice . 

d)  Program zaměřený na pachatele dopravních nehod – v letošním roce se podařilo v pilotním 
režimu zrealizovat využité zkušenosti a náměty z evropských i tuzemských výzkumných 
projektů zaměřených na odbornou pomoc řidičům, tak aby jejich návrat do silničního 
provozu probíhal bezrizikově. Účast v tomto programu byla pro odsouzené příležitostí 
vyrovnat se se svým problémem (nikoli zapomenout), svou negativní životní zkušenost využít 
ve svůj prospěch v další bezproblémové řidičské praxi. Program pracoval s uvědoměním si 
vlastního rizikového chování, zpracováním vlastní dopravní nehody z hlediska bezpečnosti 
a uvědomění si zásad bezpečnosti a rizik v dopravě. I tady lze, v celospolečenském kontextu 
snah o snižování nehodovosti, konstatovat, že i Vězeňská služba ČR se v rámci svých možností 
aktivně spolupodílí na řešení tohoto problému.

e)  Standardizovaný program zaměřený na pachatele násilné trestné činnosti – připravuje 
se, program poskytl Institut forenzní psychologie, v současné době probíhá školení vybraných 
zaměstnanců, kteří budou v příštím roce program pilotně zkoušet v některé z věznic.

f)  Program tP 21 junioR – je zaměřen na standardizovaný program zaměřený 
na problematiku snižování násilí u mladistvých odsouzených. Pilotně byl ověřován ve Věznici 
Všehrdy, kdy 15. dubna 2008 byla zahájena pilotáž, na základě předběžného vyhodnocení 
byla schválena realizace II. pilotáže s předpokládaným termínem ukončení 31. prosince 2009 
a s vyhodnocením k 31. lednu 2010. 

Projekty vězeňské služby v partnerství:
1. Název: ZZ (Získej zaměstnání)
Zaměření: posílit silné stránky odsouzených a naučit je nové strategie vedoucí k dosažení cílů bez 
konfliktu se zákonem, čímž se sníží riziko recidivy u pachatelů a napomůže se jejich sociální integraci. 
Cílová skupina: odsouzení z věznice s dozorem a ostrahou 3 měsíce před propuštěním (proběhlo 
ve věznicích České Budějovice a Kynšperk).
Program vedlo o. s. Sdružení pro probaci a mediaci v justici ve spolupráci s dalšími 
organizacemi včetně Vězeňské služby ČR. Projekt je spolufinancován evropským sociálním 
fondem eu a státním rozpočtem České republiky.

2. Název: Šance – eQual – pilotní projekt
Zaměření: vyvinout vhodné postupy a řešení (kontinuálního integrovaného systému služeb), 
které by odsouzeným pomáhaly při hledání zaměstnání a návratu do společnosti.
Cílová skupina: odsouzení z věznice s dozorem a ostrahou před propuštěním (probíhalo 
ve věznicích Jiřice, Bělušice, Vinařice).

Program realizuje koalice Šance, Sdružení pro probaci a mediaci v justici a partnerem 
je i Vězeňská služba ČR. Projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem eu 
a státním rozpočtem České republiky.

Problémy k řešení v nadcházejícím období
Výrazným problémem vězeňských systémů ve většině zemí je přeplněnost věznic, která 
podstatným způsobem snižuje možnosti individuálního, efektivního a pozitivního 
výchovného působení na odsouzené. S přeplněností věznic logicky vzato stoupají organizační, 
technické a ekonomické nároky na jejich provoz, proto některé západoevropské země již 
před několika lety přistoupily na zavedení nových alternativních forem trestání a provedly i  
příslušné legislativní kroky. Tím zmenšily velikost vězeňské populace a snížily většinu nároků 
na provoz vězeňských zařízení. Alternativní potrestání dnes v těchto zemích představuje 
u případů méně závažné trestné činnosti hlavní metodu práce s odsouzenými, což je návod 
k řešení tíživé situace v České republice. 

Shrnutí
Zkušenost s výkonem vazby nebo trestu a účast v nabízených aktivitách by měla ve vězněných 
osobách probudit chuť na sobě pracovat, tvořivě a otevřeně žít a využívat všech svých 
schopností. Programy jednotlivých kurzů a výcvikových programů v souladu s poznatky 
moderní psychologie a pedagogiky by měly nabídnout vězněným účastníkům možnost 
naučit se intenzivně pracovat, ale i odpočívat, překonávat stres a neproduktivní námahu, 
osvojit si zásady efektivní komunikace, myslet nejen logicky, ale používat také intuici, ujasnit 
si své hodnoty a motivace, setkávat se s lidmi, z nichž si vyberou přirozeně autoritativního 
jedince, kterým by mohl být sociální kurátor. Jeho individuální přístup a upřímnost v jednání 
pomůže klientům v překonávání sociálně psychologických bariér s cílem porozumět sobě 
i druhým, ale především přijímat zodpovědnost za své činy.
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VYUŽITÍ SOUČASNÝCH METOD SOCIÁLNÍ 
PRÁCE V PRAXI SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ
Alice Gojová, Adéla Webrová, Hana Sobková, Michal Horák

Při práci s klienty mohou sociální kurátoři vybírat z mnoha přístupů a metod sociální práce. 
Kritériem volby je adekvátnost metody či přístupu k povaze klientova problému a celé jeho životní 
situaci, ale také k pracovním podmínkám a osobnosti samotného sociálního kurátora. 
Při volbě metod a postupů by měl sociální kurátor vycházet ze soudobé sociální práce, která klade 
důraz na pomoc s využitím a mobilizací zdrojů a silných stránek nejen klienta, ale i jeho prostředí. 
Aplikace určité metody nebo přístupu s sebou přináší jiné chápání problémů klienta a role sociálního 
kurátora, které jsou východiskem pro tvorbu strategie a vytyčování cílů vzájemné spolupráce.
Sociální kurátoři pracují také s lidmi, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Není 
to tedy jen problém (či zakázka) klienta, se kterou pracují, ale také zakázka společnosti. I v tomto 
případě by měli využívat současných metod a přístupů při výkonu kontroly v sociální práci.

V textu se budeme věnovat dvěma současným přístupům, které mohou sociální kurátoři ve své 
práci s klienty využít. Jedná se o úkolově orientovaný přístup a systemický přístup. Zdůrazněna 
bude také důležitost práce s prostředím klienta, v našem textu se zaměříme na rodinu. Těmto 
částem předchází popis procesu navazování kontaktu s klientem a mapování jeho situace, 
ve kterém může docházet k rozhodování, jakého přístupu či metody využijeme.
Sociálním kurátorům nabídneme také poznatky ze dvou terapeutických přístupů (satiterapie, 
nebo-li také terapie všímáním, a Pesso-Boyden psychomotorické psychoterapie), které mohou 
pomoci sociálním kurátorům snižovat zátěž z pomáhající profese, prohlubovat porozumění 
problémům druhých lidí a zvyšovat jejich empatii.

Navázání kontaktu s klientem a mapování situace
Klient za sociálním kurátorem přichází nebo ho sociální kurátor aktivně vyhledává v jeho 
přirozeném prostředí. Je třeba od počátku reflektovat, zda je iniciátorem kontaktu klient, 
sociální kurátor nebo někdo jiný. Pokud klient kontakt odmítá nebo necítí jeho potřebu, měl 
by sociální kurátor rozlišovat mezi pomocí a kontrolou jako základními způsoby profesionální 
práce. Výkon kontroly by měl mít závažné důvody (např. ochrana zdraví a života, ochrana 
práv a oprávněných zájmů dětí apod.).
Při práci s klienty, kteří nemají potřebu pomoc vyhledat nebo si pomoc nepřejí, se sociální 
kurátor může pokusit vyjednávat o řešení takových problémů, které jsou pro ně přijatelné. Je 
na klientovi, zda nabízenou pomoc využije. Klienta bychom neměli poučovat ani mu vytýkat 
jeho životní styl. Můžeme ho upozorňovat či vysvětlovat možné důsledky jeho jednání nebo 
nabízet alternativní pohledy. Důležité je stále myslet na to, že pokud klient odmítá pomoc 
sociálního kurátora, tak to ještě neznamená, že ji v budoucnu nevyužije nebo o ní nebude 
informovat další klienty. Proto je důležité pokusit se klientovi co nejsrozumitelněji vysvětlit, 
jakou pomoc a za jakých podmínek mu může sociální kurátor poskytnout. 

Při navazování vztahu s klientem a mapování jeho problému je třeba brát v úvahu, že 
klienti mohou mít nepříjemné předchozí zkušenosti, předsudky a mohou být k sociálnímu 
kurátorovi nedůvěřiví. Sociální kurátor by měl překonávat klientovy pochybnosti, snažit se 
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získat důvěru a dosáhnout vzájemné otevřenosti. Měl by být připraven na to, že klient může 
ve své náročné životní situaci ztrácet naději, nemá plány do budoucna a může postrádat 
jakoukoliv motivaci ke změně. Klienta je třeba od počátku neustále podněcovat a nenechat 
se odradit. 

Pokud se klient rozhodne pro kontinuální a systematičtější práci, je při řešení konkrétních 
problémů klienta (př. bydlení, vyřizování dokladů, získání zaměstnání, vztahových problémů, 
opětovného začlenění do sociálních vztahů apod.) možné využít mnoha přístupů sociální 
práce. V textu nabízíme úkolově orientovaný a systemický přístup, které mají podle našeho 
názoru široké uplatnění. 

ÚKOLOVĚ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP
Alice Gojová

Úkolově orientovaný přístup vznikl na počátku 70. let minulého století přímo v kontextu 
sociální práce. Rozvinul ho William J. Reid a Laura Epstein. Je unikátní tím, že byl vyvinut 
sociálními pracovníky a současně jimi byl v praxi prověřen. 
Jeho vznik byl reakcí na v 60. letech 20. století dominující dlouhodobou a časově neohraničenou 
práci s klientem, která postrádala jednoznačný důraz na proces řešení problémů klienta. 
Úkolově orientovaný přístup se vyvinul na základě výzkumu Reida a Shyne, kteří se snažili 
zjistit, zda je efektivnější krátkodobá nebo dlouhodobá práce s klientem. Výsledkem bylo, 
v té době překvapující, zjištění, že krátkodobá práce s klientem (8 setkání) vykazovala lepší 
výsledky než práce dlouhodobá. Jakmile je spolupráce s klientem příliš dlouhá, klient může 
ztratit důvěru ve své schopnosti zvládnout problém a stane se závislým na pracovníkovi nebo 
organizaci poskytující sociální služby. Krátkodobost a zaměření na časově ohraničené cíle 
zvolené klientem je efektivnější a trvalejší než dlouhodobá práce s otevřeným koncem.1

Následující východiska jsou pro přístup klíčová:2

• Důraz na jedinečnost každého klienta a autonomii jeho rozhodování.
• Spolupráce s klientem je založena na vzájemném respektu a rovnocenném vztahu. 
•  Klient je vnímán jako hlavní aktér změny. Je kompetentním a aktivním partnerem sociálního 

pracovníka, který má zdroje k řešení svého problému. Úkolem sociálního pracovníka je 
tyto zdroje podporovat. V praxi to mj. znamená, že klient je považován za klíčovou osobu 
při stanovování problémů, cílů, strategie řešení problému apod.

• Orientace na řešení problému.
•  Klíčovou aktivitou je úkol, pomocí něhož je dosahováno změny. Úkoly mohou být prováděny 

v rámci setkání s pracovníkem nebo mimo toto setkání, v prostředí klienta. 
•  Orientace na klienta v jeho prostředí, které může být překážkou při řešení problému, nebo 

naopak řešení problému podporovat. Je třeba vzít v úvahu systémy, jejichž je klient součástí 
(například rodina, škola, komunita). Problémy vznikají v kontextu těchto systémů. 

• Empirická orientace.
• Krátkodobost a časové ohraničení intervence.

1 Gojová, Sobková (2007).
2 Reid (1996), Epstein (2001), Tolson, Reid, Garvin (2003), Task Centered Social Work Practice & The Family (2007). 

•  Orientace na současnost. Přístup nehledá minulé příčiny problému, ale zabývá se současnou 
situací klienta.

Úkolově orientovaný přístup je doporučován při práce na těchto tématech:3 
• interpersonální konflikty,
• nespokojenost v sociálních vztazích,
• problémy s formálními organizacemi,
• obtíže při naplňování rolí,
• problémy vznikající v souvislosti se sociálními změnami,
• reaktivní emocionální úzkost,
• nedostatečné zdroje,
• potíže s chováním. 

Své limity má použití přístupu při práci s lidmi, kteří mají potíže s verbálním způsobem 
práce, nemají schopnosti definovat problém a cíl (např. lidé s mentálním postižením) a také 
s těmi klienty, kteří hledají porozumění sobě samým nebo podporu či doprovázení v obtížné 
životní situaci.4 

Fáze úkolově orientovaného přístupu5

1. Počáteční fáze aplikace cílově orientovaného přístupu
V průběhu počáteční fáze dochází k identifikaci a definování problémů. Problémy jsou 
definovány klientem a sociální kurátor přispívá do diskuse o problému. Problémy by měly 
být definovány konkrétně, jako něco, co je třeba změnit, a sociální kurátor by se měl zaměřit 
na všechny podstatné informace, zhodnotit, jak klient vnímá jejich vážnost, zda se je pokoušel 
řešit a s jakým výsledkem. Neměl by mu nutit vlastní pohled a vzbuzovat tím případně 
u klienta neochotu či odpor k další spolupráci. (Např. by neměl hned v úvodu klientovi 
zdůrazňovat, že si má najít zaměstnání. Klient by měl dostat možnost k tomuto závěru dospět 
sám pomocí vhodně kladených otázek, ale má právo takto svůj problém nevnímat.) 

2. Formulace cílů 
Jasně stanovený cíl vede aktivity klienta a sociálního kurátora. Pomáhá jim poznat, kdy je 
jejich spolupráce u konce, a dává možnost zhodnotit její úspěšnost. Klientem určený cíl 
zaručí, že „zůstaneme tam, kde je klient“, a pomůže získat informaci o tom, jaký výsledek 
spolupráce je pro klienta (nikoli pro sociálního pracovníka) uspokojivý. 
Jak by měl být cíl formulován? Konkrétně a tak, aby odpovídal možnostem klienta a celé 
situace. Z jeho formulace by mělo být zřejmé, co má klient udělat. Zároveň by měl být malý 
a krátkodobý, abychom klienta motivovali dosaženým úspěchem. Proces formulace cíle 
není rigidní a mechanický proces. Důraz je kladen na individuální přístup, a proto je cíl 
možné přehodnotit a přeformulovat ve vztahu k měnícím se okolnostem klientova života. 
(Příkladem cíle klienta je například vyřízení občanského průkazu. Dílčími cíli budou kroky, 
které k tomuto cíli směřují. Jiným příkladem formulace cíle může být: „Pan Novák si vytvoří 
plán, jak si najít zaměstnání.“ A dílčí cíl pak: „Pan Novák se během příštího týdne přihlásí 
jako žadatel o zaměstnání na úřad práce.“) 

3 Navrátil (2001), Coulshed (1991).
4 Tolson, Reid, Garvin (2003).
5 Zpracováno podle: Reid (1996), Gojová, Sobková (2007), Gojová, Sobková, Nedělníková, Mastná, 
Zajdáková, Hradecký, Malinová, Zimmermannová, Černá (2008).
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3. Uzavírání dohody
Sociální kurátor a klient uzavírají ústní nebo psanou dohodu, která vzniká po společné 
diskusi a vyjednávání. Předpokladem uzavření dohody je nejen klientova motivace řešit svůj 
problém, ale také jeho souhlas s aktivní spoluprací. Úkolem sociálního kurátora je vysvětlit 
klientovi obsah a účel dohody. Využití dohody podporuje jasnou a otevřenou komunikaci, 
může snižovat obavy klienta (že bude do něčeho nucen apod.) a zaručuje mu, že s ním 
sociální kurátor bude spolupracovat pouze na těch cílech, které si sám zvolil.
Dohoda vymezuje vzájemnou zodpovědnost, snižuje vzájemná nedorozumění a předchází 
konfliktům (např. stížnostem) a neplnění úkolů. Dohoda zároveň poskytuje prostor pro větší 
otevřenost v průběhu spolupráce. Participující „vědí, na čem jsou“, a mají jasně daná pravidla. 
Dohoda by měla zahrnovat:
• účastníky,
• problém (maximálně tři), cíle a úkoly,
• vzájemná práva a povinnosti,
• dohodu o nakládání s informacemi, které se týkají klienta a jeho problému, 
• kdy, kde a jak často se budou scházet,
• kdy bude spolupráce ukončena.

4. Plánování úkolů
Fáze zahrnuje plánování, specifikaci a provádění úkolů. Sociální kurátor s klientem se 
dohodnou na úkolech, které by měly „krok za krokem“ směřovat k vyřešení nebo zmírnění 
problémů. Úkol by neměl být klientem vnímán jako něco vnuceného zvenčí nebo jako 
nepříjemná povinnost, ale jako něco, co si sám zvolil. Nemusíme používat výraz úkol, ale 
třeba „věci, které je třeba udělat“, pokud to klientovi lépe vyhovuje. 
Úkoly by měly být stanoveny jako zcela konkrétní a pochopitelné aktivity. Úkol vymezuje, co 
má klient udělat, aby zmírnil nebo odstranil svůj problém. 
Úkol není jen aktivita, která se odehrává mimo setkání klienta a sociálního kurátora, je také 
možné realizovat úkoly v průběhu samotného setkání (klient přímo v rámci setkání získává 
třeba nové dovednosti, např. při vyplňování různých žádostí). Úkoly plní i sociální kurátor 
(např. písemná zpráva pro další organizaci, zprostředkování kontaktu na sociální služby atd.).
Abychom mohli navrhované postupy jednání považovat za úkoly, klient musí vyjádřit svůj 
souhlas s tím, že se je pokusí splnit. Významnou úlohou sociálního kurátora v procesu 
plánování úkolů je tedy povzbuzovat a motivovat klienta, aby přicházel s vlastními nápady 
na možné úkoly. Návrhy nabízí také sociální kurátor, který se v některých situacích lépe 
orientuje a ví, jaké úkoly při řešení mohou napomoci. Své návrhy ale diskutuje s klientem. 
Sociální kurátor úkoly klientovi nikdy pouze nezadává, klient vždy participuje při jejich 
plánování. Poté, co bylo dosaženo konečné dohody o výběru úkolů, je plánováno jejich 
uskutečnění. 
Klient by měl každému úkolu rozumět, tzn. mít jasnou představu, co přesně má udělat 
a do kdy. Motivace klienta k uskutečnění úkolů je opět zásadní. Sociální kurátor působí jako 
facilitátor a poukazuje na pozitivní výsledky, které splněný úkol může přinést.
 Součástí procesu plánování úkolů je diskuse o možných překážkách, které se mohou v rámci 
jeho plnění vyskytnout. Diskuse by měla být pozitivní a orientovaná na jejich zvládání. Sociální 
kurátor má klientovi pomoci identifikovat překážky a najít zdroje k jejich překonání. 
Při nesplnění úkolu je třeba s klientem o situaci mluvit a doptávat se na okolnosti či příčiny 
nesplnění úkolu. Toto dotazování je třeba vést neobviňujícím způsobem. (Ne například: 
„Proč jste zase nedošel na úřad práce?“ ale například: „Jak jste minulý týden pokročil v plnění 
vašich úkolů?“)

5. Fáze ukončení
Při ukončení je třeba zhodnotit plnění úkolů, zdůraznit nové dovednosti klienta (zvláštní 
důraz je kladen na pokrok klienta a na to, čeho se mu podařilo dosáhnout) a případně sestavit 
plán pro budoucí aktivity, ve kterých bude klient nadále pokračovat samostatně. 
Sociální kurátor by měl věnovat pozornost zpracování pocitů klienta spojených s ukončením 
spolupráce a současně reflektovat riziko vzniku závislosti klienta v případě neúměrného 
prodlužování spolupráce. 
Klient by měl vědět, co má dělat, pokud se problém znovu objeví. Mohou společně se 
sociálním kurátorem vypracovat plán pomoci. 

Závěr
Využívání úkolově orientovaného přístupu v současné praxi sociální práce může přinášet 
následující výhody, které jsou zcela v souladu s filozofií zákona o sociálních službách 
a standardů kvality sociálních služeb:6 
• Zplnomocnění klienta skrze participaci na pomáhajícím procesu. 
•  Aktivní zapojení klienta do spolupráce → snížení rizika jednostranného působení sociálního 

pracovníka a procedurálního přístupu. 
• Namísto hledání negativ je kladen důraz na silné stránky klienta.
• Nižší riziko závislosti klienta. 
•  Nastavení časového limitu spolupráce může vést k očekávání rychlé změny u klienta → 

zvýšení motivace a energie klienta i sociálního pracovníka (všech zainteresovaných 
na řešení problému klienta). 

• Strukturovanost a jasný rámec pro vedení profesionální intervence.
•  Jasná posloupnost (formulace problému, cíle, úkolů) může klientovi i sociálnímu 

pracovníkovi pomoci lépe se orientovat.
•  Přístup umožňuje plánovat aktivity. Plánování je prováděno v kooperaci s klientem → díky 

participaci na plánování klient rozumí pomáhajícímu procesu. 
•  Úkolově orientovaný přístup je alternativou pro praxi těch sociálních pracovníků, kteří 

upřednostňují krátkodobou, jasně ohraničenou práci s klientem. 
• Nižší náklady na poskytování sociálních služeb.
• Viditelné výsledky.
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SYSTEMICKÁ PRÁCE S JEDNOTLIVCEM 
(S KLIENTEM SOCIÁLNÍHO KURÁTORA)
Adéla Webrová

Systemický přístup vychází z více teorií, jako hlavní uvedu obecnou teorii systémů.7 Systém 
je v této teorii popisován jako skupina prvků v interakci mezi sebou v průběhu času (např. 
vztahy jednotlivce s členy rodiny). Tyto vztahy se v průběhu času vyvíjí. Systémy se myslí 
i vztah jednotlivce a prostředí, vztahy jednotlivce se členy rodiny, se sociálním kurátorem 
(dále budu užívat pro zjednodušení jen pojem kurátor) nebo vztah jednotlivce ke škole, 
k prostředí, kde vyrůstá, a tak dále. Tento přístup je využitelný jak při práci s jednotlivcem, 
tak s rodinou. Klienti kurátora jsou také členy jednotlivých systémů.8 Kurátor s nimi přijde 
do vzájemného kontaktu.

Definice systémového přístupu podle Institutu pro systemickou zkušenost9 v Praze:
„Systemický přístup je disciplína zkoumající systémy coby konstrukty pozorovatele, je 
používána v psychoterapii, sociální práci, medicíně, lingvistice a podobně.“10

Základní principy systemického přístupu jsou systém, konstruktivismus, cirkulární 
kauzalita, homeostáza, komunikace. Pokusím se v následujícím odstavci vysvětlit pojem 
konstruktivismus.11 

7 Matoušek (2008).
8 Andreae (1996).
9 V České republice existuje Institut pro systemickou zkušenost v Praze. 
Je řádným členem Evropské asociace pro psychoterapii. Institut pořádá každoročně kurzy, výcviky a tréninkové 
programy. Je zde možnost naučit se praktické aplikace systemického přístupu. 
Ivan Úlehla – psycholog a psychoterapeut je jedním ze spoluzakladatelů Institutu pro systemickou zkušenost u nás.
10 http://www.isz.cz/
11 Sociální konstruktivismus je sociologický směr reprezentovaný P. L. Bergerem a T. Luckmannem. 
Hlavní myšlenkou tohoto směru je, že …sociální skutečnosti nejsou prostě dané, ale jsou vytvářeny lidmi.

Konstruktivismus12 je paradigma, které zasahuje do sociální práce zejména tím, že vysvětluje, 
jak lidé vnímají svůj život a interpretují jej. Vychází z faktu, že všichni lidé si konstruují svou 
verzi skutečnosti závisle na svých osobních osudech a závisle na kulturních vzorcích, jež 
se jim v jejich prostředí (symbolickém i reálném) nabízejí. Také klient (uživatel) sociálních 
služeb i kurátor si konstruují sociální realitu podle svých vlastních schémat. Tato schémata 
značně ovlivňují způsob jejich práce. 

Podle toho, co kurátor ve svém životě zažil, si vytváří svou vlastní verzi skutečnosti 
(způsob pohledu na svět). Z tohoto pohledu potom nazírá i na svého klienta. Kurátor vidí 
problémy klienta a hned ho napadá možné řešení. Kurátorovy myšlenky mají vliv na průběh 
rozhovoru s klientem. Je třeba si uvědomit, že problémy, které pojmenuje kurátor, nemusí 
být klientem vnímány jako problém. Klient může mít zcela odlišný způsob vnímání svoji 
sociální reality. Kurátor vysloví to, co vidí u klienta za problém, a tím ovlivní průběh 
práce s klientem. Elsa Jonesová13 (5) upozorňuje na to, že pracovníci pomáhajících profesí 
by udělali dobře, kdyby krotili svou dychtivost řídit tento svět, kterému tak nedokonale 
rozumíme. Jak je možné, že klient ty stejné jevy, situace ve svém životě jako problém nevidí? 
Je to, co si myslíme o daných jevech, skutečností, anebo pouhým zkresleným vnímáním 
reality? Co je potom realita a co myšlenky v naší hlavě?

Úsudek kurátora na situaci, ve které se klient nachází, je vždy subjektivní. Záleží vždy jen 
na konstrukci jeho sociální reality. V podstatě záleží jen na kurátorovi. Vždy ho ovlivní jeho 
vnímání reality, dřívější zkušenosti (dlouholetá praxe), jeho původní rodina, momentální 
vztah atd. Tyto konstrukty určují, co ze sdělených informací považujeme za hlavní a určující 
a co za méně podstatné až zanedbatelné v dané situaci. Kurátor, který je mladý a s málo 
zkušenostmi, může vnímat sociální realitu klienta odlišným způsoben než pracovník, který 
je v praxi již 30 let. Přesto jejich výsledky práce mohou být u některých klientů překvapivé. 
Neznamená to, že má kurátor s mnohaletou praxí jasno, co je nutné teď v zájmu klienta 
udělat. Záleží zejména na zkušenostech a osobních osudech jak klienta, tak kurátora. 
Pokud je kurátorovo vnímání prostředí podobné s vnímáním klienta, mohou být naladěni 
na „stejnou notu“. Po celkovém subjektivním vyhodnocení situace se kurátor snaží ovlivnit 
klienta v jeho počínání. Ten kurátor, který bude blíže klientovi v jeho vnímání reality, 
bude v práci s klientem dosahovat větších úspěchů. Kdežto kurátor, který bude svou práci 
řídit jen svou sociální realitou (nebude se ohlížet na klienta), nemusí být klientem pochopen 
a může být překvapen klientovou reakcí. 

Myšlenky sociálních konstruktivistů vyzývají pracovníky, aby si více všímali, jak jsou hodnoty, 
percepce a předpoklady o realitě zásadně ovlivněny sociálními kontexty.14 

Podle Kubičky15 se systemická práce s jednotlivcem používá nejčastěji u klientů, kteří: 
- žijí sami;
-  u klientů, jejichž rodinné vztahy jsou natolik konfliktní, že si nikoho pozvat nemohou nebo 

nechtějí;
-  u adolescentů, pro které je nepřítomnost rodičů u kurátora pro mládež vyjádřením jejich 

osamostatňování;
-  tam, kde klient dává individuálnímu kontaktu přednost; motivovat jej k tomu může 

12 Kappl (2004).
13 Jonesová (1996).
14 Jandourek (2001).
15 Kubička (2003).
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například potřeba sdělit pracovníkovi nějaké tajemství;
-  individuálně prováděný systemický přístup může být jedinou možností, ale také rozhodnutím 

klienta a pracovníka při volbě z více alternativ.

Kurátor hledá kontext, ve kterém jsou prezentované problémy řešitelné, a exploruje 
různé úhly pohledu.

Kurátor se setkává i s klienty, kteří se s druhými příliš dohodnout nedovedli. Takoví 
klienti nám mohou připadat rigidní ve svém myšlení, neschopní pochopit odlišný pohled. 
Kurátor mívá sám pocit, že klient vede samomluvu a od něj očekává jen souhlas, nereaguje 
na jeho podněty. Ale tak jako každý má své jistoty, na které si nenechá sáhnout, má také 
klient svá otevřená místa, pochybnosti, rozdílné pohledy. Kurátor je pro klienta užitečný, 
když se dokáže ptát tam, kde tato otevřená místa jsou. Daří se mu být tam, kde je klient. 
Naopak klienta nemá smysl konfrontovat s perspektivou, která kurátorovi připadá správná, 
ale pro klienta je naprosto nepřijatelná. 
Kurátor pracující s jednotlivcem se neocitá v úplně jiném světě než při práci s rodinou. 
Používá stejných myšlenkových postupů, podobného způsobu kladení otázek, podobných 
intervencí.

Kurátor, který má zkušenost s prací s rodinou, je dobře vybaven k tomu, aby dokázal vnímat 
různé perspektivy potenciálně obsažené ve vyprávění jednoho člověka. I s jednou osobou 
lze svým způsobem vést cirkulární rozhovor; můžeme se ptát na vztahy, různé perspektivy, 
odhadované postoje nepřítomných osob.

V systemickém přístupu se kurátor nestává dlouhodobou součástí klientova života. Jde 
spíše o krátkodobý přístup. Kurátor nemusí být s klientem tak sžit. Toto vytváří prostor 
nečekaného setkání s novými možnostmi. Kurátor vytváří spolu s klientem systém, který 
se od systémů, jako je např. rodina, odlišuje menší mírou stability. Stabilní systémy se brání 
změně, protože ta vždy představuje riziko rozpadu systému.16 Ve vztahu kurátor a klient 
neusilují oba o udržení systému. Smyslem sociální práce kurátora není vztah mezi ním 
a klientem, ale to, aby již klient pracovníka nepotřeboval a dokázal si poradit sám. Pokud 
klient začne kurátora potřebovat k něčemu jinému, než je dosažení změny v problémové 
situaci nebo překonání obtížného životního období, je tato potřeba v rozporu s cílem jejich 
práce. Aby klient mohl být v roli toho, kdo potřebuje pomoci, nesmí být schopen pomoci 
si sám.17

Systemický přístup je založen na objednávce klienta a nabídce kurátora. Nejdříve je popis 
problému ze strany klienta, např. syn krade. Následuje objednávka – co s tím chce klient udělat 
– a naše společná práce. Stanovíme si cíle a na jejich základě si dojednáváme zakázku. 
Systemický přístup při práci s klientem vyžaduje přiměřené stanovení problému a jemu 
uzpůsobené intervence. Práce kurátora spočívá v tom, že vytváří příznivé ovzduší. Kurátor 
nabízí sebe sama – za partnera, který na sebe váže emoce a očekávání klienta a činí je tématem 
rozhovoru. 
Kurátor hledá kontext, ve kterém jsou prezentované problémy jako řešitelné, a exploruje 
různé úhly pohledu.

16 Andreae (1996).
17 Kubička (2003).

Ivan Úlehla18 jednotlivé fáze rozhovoru s klientem podle systemického přístupu nazývá 
takto: 
1. příprava; 2. otevření; 3. dojednávání; 4. průběh; 5. ukončení; 6. příprava.

1. Příprava
Než přijde do kontaktu kurátor se svým klientem, podívá se do spisové dokumentace, jestli 
se s ním již nepracovalo, a pokud ano, tak v jaké souvislosti.19 Informace ze spisů dávají 
kurátorovi důležitou informaci typu: co z té předchozí spolupráce bylo nejužitečnější? 
Připravuje si otázky, připomene si jména jednotlivých zúčastněných, ale hlavně si musí 
být jistý, v jaké pozici klientovi pomáhá. Úkolem pracovníka v této fázi je, aby pracovník 
věděl, co je klient zač a čím mu kurátor pomáhá. Úlehla se ve své práci zmiňuje o způsobech 
práce sociálního pracovníka. Má konkrétně na mysli opatrování, dozor, přesvědčování, 
vyjasňování (jedná se o formy kontroly) a doprovázení, vzdělávání, poradenství, terapie 
(jedná se o formy pomoci).20 
Každý, kdo chce pomáhat druhým lidem, musí umět rozlišovat, čím pomáhá a čím 
kontroluje. Úlehla zdůrazňuje, že kontrola je někdy nevyhnutelná, účelná a potřebná, 
pomoc je však užitečná, respektující klienta a příjemnější. Kontrola se liší od pomoci tím, 
že je postavená na zájmech jiných lidí než toho člověka, o kterého je postaráno. Zatímco 
pomoc je dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje; pracovník ji nabídl 
a klient zvolil.
Užitečnost kontroly i pomoci musí posuzovat klient i pracovník. Posouzení pracovníkem je 
podle Úlehly nedostačující.21 

Úlehla22 upozorňuje, že aby se pomáhající pracovník udržel v oblasti pomáhání, potřebuje 
soustavně: 
- vytvářet příležitost pro klienta vidět věci různě,
- nabízet možnost rozhodovat o jeho věcech,
- průběžně hodnotit, zda to, co dělají, je to, co klient chce dělat,
- společně vyprávět a převyprávět klientovy příběhy.

2. Otevření
Dále následuje společná práce s klientem, sjednávání schůzky, uvedení do pracovny, první 
věty, první rozhovor. Začátek každého rozhovoru je důležitý. Pozor na chyby, kterých 
se někdy dopouštíme. Chybu prvního dojmu, haló efekt atd. Vždy musíme mít na mysli, 
že naše vnímání druhého člověka je selektivní. Záleží jen na nás, co si zrovna vybereme. 
Nezapomeňme si informace, které od klienta získáme, ověřit. Jde o to, aby pracovník svým 
připojením ke klientovi pro něj vytvořil dostatek bezpečí. Tuto fázi nazývá Úlehla otevřením. 
Společná práce s klientem nemusí vždy probíhat v kanceláři kurátora. Může probíhat 
v přirozeném prostředí klienta – doma, na ulici atd.
 
3. Dojednávání 
Dojednávání pozice pracovníka a objednávky klienta. Cílem je, aby oběma bylo jasné, co 
pracovník může nabídnout a co si klient přeje, v jaké se nachází situaci a co bude následovat. 
Kurátor se snaží orientovat v problémech klienta. Arist von Schlippe a Jochen Schweitzer 

18 Úlehla (2007).
19 Úlehla (2007).
20 Úlehla (2007).
21 Úlehla (2007).
22 Úlehla (1996).



223 224

popisují problém takto: „Problém je něco, co někdo pokládá za nežádoucí stav, který si žádá 
změnu, a zároveň něco, co je zásadně změnitelné.“23

Podobně Ludewig definuje jako problém „každé téma komunikace, které něco hodnotí jako 
nežádoucí nebo vyžadující změnu“.24 

Takže klient kurátora, např. rodič, může hodnotit chování svého dítěte jako nežádoucí 
a s kurátorem bude projednávat podněty, které mohou navodit změnu. Jde vlastně 
o formulaci zakázky tak, aby byla přijatelná pro obě strany.
Kurátor si má neustále klást otázku, zda zná situaci klienta dostatečně, zda zná všechny 
možnosti, které měl a má klient k dispozici. Rozhodně je pro kurátora nutné, aby zvážil, zda 
má klient možnost se svobodně rozhodnout či nikoliv.

4. Průběh 
V následujících setkáních udržuje kurátor s klientem pracovní vztah. Jde o dosažení společného 
cíle vyřešením problému. Pokud si stanovujeme cíle, musí být konkrétní. Formulace cíle je 
nutná, má-li práce s klientem přinést změnu. Vybíráme ty cíle, které se vztahují k problému 
klienta. Pokud je cílů hodně, není práce efektivní. Vždy vybereme tak tři a snažíme se určit 
konkrétní kroky (kdo, co a jak udělá). Vždy je nutné si stanovit termín, do kdy to splníme.
Požadavky na dobře formulované cíle podle Centra krátké terapie z Milwaukee25 jsou 
tyto:
•  Cíl musí být pro klienta významný (týká se jeho samotného nebo někoho, na kom mu 

záleží, př. dosáhnout samostatného bydlení).
• Cíl musí být malý (momentální příjmy a co si mohu dovolit).
•  Cíl musí být konkrétní, zaměřený a týkat se chování (nebudu brát práci, kterou mi 

nezaplatí). 
•  Cíl se má týkat toho, co nastane, nikoli nepřítomnosti něčeho (osamostatnění od rodičů, 

kdy to sdělím rodině…).
•  Cíl má jmenovat začátek, nikoli konec něčeho (příští měsíc si najdu další práci anebo si 

najdu práci lépe placenou).
• Cíl musí být realistický (můžu si dovolit podnájem, zvýším si příjmy další prací).
•  Dosažení cíle musí stát úsilí (pustím se do další práce, v bytě jsou třeba udělat nové 

rozvody elektřiny a vymalovat).
 
5. Ukončení 
Ukončení rozhovoru staví na ověření úspěchu a zhodnocení společné práce. 
Žádoucím výsledkem systemického přístupu je podnícení změny, k níž klient sám dozrává, 
ale která se jemu jako přijatelné východisko ještě nejeví. Nebo změny, kterou již vnímá 
jako nutnou, ale k níž by bez reflexe nedošel. Byl by uzavřen v bludných kruzích svých 
pesimistických úvah a možná by nesebral odvahu. V systemickém přístupu není změna 
přesně předvídatelná. Změna přichází spontánně ve chvíli, kdy nikoliv pomáhající (kurátor), 
ale klient pocítí, že ji potřebuje, nechá ji proběhnout a ztotožní se s ní.

6. Příprava znamená pro kurátora další vzdělávání, seberozvíjení, supervizi a přípravu.

Systemický přístup přinesl řadu nových technik a otázek. Zde uvedu ty nejdůležitější.

23 Schlippe, Schweitzer (2001).
24 Ludewig (1992).
25 Úlehla (2007).

Specifické techniky a otázky systemického přístupu26 
-  Cirkulární dotazování – jedná se o nepřímou formu získávání informací. Ptáme se, co si 

myslí, že si myslí (nebo přeje) jiný člen rodiny, místo toho, abychom se zeptali klienta 
samotného. Takovéto otázky umožňují obejít případný odpor ke sdělování vlastních 
pocitů a postojů tím, že se hovoří o předpokládaných pocitech druhých osob, a mohou také 
podpořit vzájemné vciťování se a lepší porozumění mezi členy rodiny.

Cirkulární dotazování je vhodná technika systemického přístupu. Učí nás, jak klást otázky 
při práci s klientem, abychom se více dozvěděli i o ostatních členech rodiny (systému). 
Má smysl především tehdy, když chce kurátor rozebrat interakce mezi členy rodiny, když se 
potřebuje dozvědět některé věci nebo chce zapojit ostatní členy rodiny do rozhovoru.
Podle Úlehly27 je podstata cirkulárních dotazů dvojí: 
za prvé se ptají po rozdílu vidění věcí;
za druhé se ptají, jak to vidí „ten třetí“.

Otázky typu cirkulárního dotazování lze orientovat pěti způsoby:28

1. Na popis rozdílů vzhledem ke konkrétní situaci.
(když tatínek bije maminku, co dělá tvoje babička?)
2. Na popis rozdílů v termínech chování.
(Řekl jsi, že se na sebe rodiče zlobí. co dělají, že poznáš, že se zlobí?)
3. Na popis rozdílů v zařazení.
(kdo se tím trápí nejvíc? kdo nejčastěji se přichází usmířit?)
4. Na popis rozdílů vzhledem ke konkrétní události.
(Potom, co se táta vrátil, byl doma větší klid?)
5. Na změny vzhledem k hypotetickým podmínkám.
(kdybyste musela odejít na tu operaci, kdo za vás převezme péči o děti?)

-  Zázračná otázka – byla navržena de Shazerem, který ji považuje za jednoduchý způsob, 
jak získat klientův popis cíle, kterého chce dosáhnout. Otázka zní: Předpokládejme, že se 
jedné noci, zatímco budete spát, stane zázrak a váš problém se vyřeší. Vy to ale nevíte, protože 
jste spal. Jak to poznáte? Jedná se o otázku, co by se dělo po zázraku. Lze také formulovat tuto 
otázku ve vztahu k jiným významným osobám v klientově životě, např.: Jak by to poznali 
členové rodiny, kdyby se stal zázrak? Jak by klient poznal na nich, že to poznali na něm?

-  Technika zázračné změny – souvisí s otázkou po zázraku. Chtěli bychom, abyste do příštího 
setkání předstírali, že zázrak, o kterém jste hovořili, se už stal, a abyste pozorovali, jak na to 
reaguje váš partner. Každý z vás si vybere libovolné dva dny a ten druhý bude mít za úkol 
poznat, o které dva dny se jedná. Nemluvte spolu o vaší volbě ani o svém pozorování, jen 
si to zaznamenejte.

-  Konstruktivní dotazování = konstruktivní otázky – jedná se o otázky otevírající. Jednou 
ze základních představ tohoto přístupu je, že sebelepší popis problému nijak nepomůže 
při jeho řešení. Jedná se o přístup, který nesleduje potřebu popsat příznaky co nejpřesněji 
a nesleduje primárně popis věci. Konstruktivní dotazování vychází z představy 
radikálního konstruktivismu a biologické teorie poznání, že jedině možné je společně 

26 Kratochvíl (1997), Úlehla (1996).
27 Úlehla (2007).
28 Úlehla (2007).
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vytvářet pohled na svět. Na konstruktivní otázku klient ze všeho nejčastěji odpoví: Nevím. 
To je dobré znamení, že otázka míří do míst, o nichž klient dosud neuvažoval, a nemá 
připravenou odpověď. Nelekněte se proto a klidně požádejte o odpověď znovu. Takovéto 
otázky můžeme rozdělit do několika skupin: na otázky k dojednávání zakázky, otázky 
na minulost, otázky na řešení, otázky na průběh.

Konstruktivní otázky v prvních setkáních s klientem:
Za předpokladu, že byste tento rozhovor považoval na konci za užitečný, podle čeho byste to 
poznal, co by se změnilo?
Co jste očekával od naší schůzky? Co jste očekávala od tohoto rozhovoru? V čem bychom vám 
mohli pomoci?
V čem spočívá pro vás ten nejmenší cíl, se kterým byste mohl být spokojen?
Budeme si nyní asi hodinu povídat. Kdyby náš rozhovor byl takový, že byste s ním mohla být 
v závěru spokojená a manžel by se vás doma zeptal, co se zde dělo, co byste odpověděla?
Říkáte, že vás trápí váš vztah s manželem, podle čeho tak usuzujete? 
Uvádíte různé problémy. Mohly by spolu souviset? Jak? 
Kdo z vás trpí tímto problémem nejvíce? Kdo objednal termín? Kdo by měl jinak ještě přijít? 

Konstruktivní otázky související s vyhledáním pomoci, s rozhodnutím na někoho se 
obrátit, historie rozhodnutí vyhledat pomoc:
Koho prvního napadlo sem přijít? Kdo o tom mluvil s touto osobou jako první? Kdo byl další?
Kdo byl nejvíce potěšen nápadem sem přijít?Kdo nápad obrátit se na kurátora a řešit to tímto 
způsobem nejvíce uvítal? Kdo byl nejvíce rezervovaný?
Kdyby osoba, která měla jako první takový nápad, to neudělala, kdo jiný by to mohl udělat?
Kdo se sem nejvíce těšil? Kdo z vás nejčastěji hovořil o tom, že sem půjdete?

Konstruktivní otázky k problému:
Došlo v problému od té doby, co začal, k nějakým změnám?
Koho všeho se problém týká? Jakým způsobem? Kdo přišel jako první s tímto problémem? Kdo 
další? Kdo poslední? Jak se stalo, že některé osoby byly do problému zapojené a jiné ne?
Jaké je vaše vysvětlení?
Co jste až dosud vyzkoušel, abyste vyřešil problém vlastními silami?
Co z toho bylo nejefektivnější? Co nejvíce pomohlo?
Co by se kromě vyřešení problému ještě dalšího stalo, kdybyste už ten problém neměl?
Podle čeho (na čem) poznáte, že se věci zlepšily? Kdo to pozná první? Kdo si toho vůbec 
nevšiml?
Předpokládejme, že se problém podaří vyřešit do pěti měsíců, jak by to potom vypadalo, co 
potom bude jinak?

Konstruktivní otázky na řešení:
Kdy budete mít problém vyřešený? Jak to poznáte?
Kdo vám v tom může nejspíše pomoci? 
Kdo další by vám mohl pomoci? (Všímejte si pořadí lidí, na které se obrátí.)
Co byste musel udělat vy, aby manželka mohla problém vyřešit?
Kdyby se problém nepodařilo vyřešit, kdo by to nesl nejhůř ( nejlépe)?
Kdyby řešení problémů záviselo na mně, co bych tak mohl v optimálním případě udělat?
Co mám udělat, abych vám mohl pomoci? Můžete udělat nějaký vstřícný krok?

Průzkumové otázky:
Odhlédneme-li od vašeho problému, co u vás probíhá nejlépe?
Co vám doposud pomáhalo?
Kdy naposledy se problém vyskytoval?
Co se děje u vás jiného, když se problém nevyskytuje?
Jak jste dříve (vy)řešil podobné nebo jiné problémy?
Kdo vám může nejlépe pomoci?
Kdybyste tento problém neměl, co by teď bylo?
Mnozí lidé, kteří mají problém, jako máte vy, mají ještě tyto další problémy…. Které z nich vy nemáte? 
( Někdy totiž pomáhá uvědomit si, že jsou lidé, kteří jsou na tom mnohem hůř než my sami.) 

-  Měřící otázky – jsou nesmírně užitečnou pomůckou v rozhovoru sociálního pracovníka 
s klientem. Lze na nich výborně demonstrovat smysl a způsob použití konstruktivních 
otázek. Jejich posláním není získat informace. Pokud informace přinesou, je to vedlejší 
produkt, který může i nemusí být výhodný nebo užitečný. V první řadě jde o to, aby taková 
otázka dala klientovi příležitost k novým rozlišením. K tomu, aby se na to, o čem mluví, 
podíval ještě jiným pohledem, aby si to ohraničil, vymezil, definoval. Přitom aby to vše 
dělal zcela podle svého. Příklad takové otázky zní: Představte si desetibodovou stupnici, 
kde 1 znamená, jak jste se cítil, jak vám bylo, když vám s tímhle trápením bylo nejhůř, a 10 
znamená, jak vám bude, až to všechno bude vyřešené. Kde jste nyní v tuhle chvíli? Jakékoli 
číslo klient řekne, je vždy naprosto subjektivní a nepřináší pracovníkovi žádnou informaci 
o vážnosti trápení, o tom, co vlastně klienta trápí, o tom, čím se zabývá. Jediné, co otázka 
přivolá, je klientovo zamyšlení a pak to, že on sám posoudí, jak daleko se dostal. Měřící 
otázky jsou velmi užitečné k tomu, aby klient jednoduše mohl posoudit řadu věcí. Obvykle 
se klienti takto sami sebe neptají. Klient totiž nejlépe ví, co od sociálního pracovníka chtěl 
a zda to již dostal, nebo zda je tomu již blízko či naopak. Sociální pracovník takovými 
otázkami dává klientovi najevo, že jej považuje za schopného rozpoznat, co je pro něj a jeho 
rodinu dobré a že má právo to říct.

-  A co ještě? Jedná se o otázku, kterou máme dávat co nejčastěji. Vždy stojí za to ji položit 
několikrát za sebou, když: 

 –  klient začíná rozvíjet popis toho, jak bude jeho svět vypadat, až v něm nebude tento 
problém; 

 – se naskytne popis toho, co se daří;
 – probíráte to, co se daří.

-  Otázka proč – většinou se ptáme „proč“ s tím, že dáváme najevo pochybnost, výtku, nechuť 
k tomu, nač se ptáme. Takováto otázka posiluje pozici pracovníka, aby převzal za klienta 
odpovědnost. Proto se někteří autoři této otázce vyhýbají. Když už má pracovník potřebu 
otázku „proč“ položit, měl by ji položit tak, aby nebyla obviňující a aby i vysvětlení, které 
klient podá, bylo předjato jako jedno z možných. Např.: Vidím, že se tím trápíte a hledáte 
vysvětlení, nepochybně jste o tom již hodně přemýšlel a nějaké vysvětlení pro to máte. Jak 
vy rozumíte tomu, proč se to stalo? Takto formulovanou otázkou dáváte najevo zájem 
o klientovo vysvětlení, že jej považujete za kompetentního podat vysvětlení. Zpravidla 
bývá na místě pokračovat v dialogu otázkou, jaká vysvětlení mají asi ostatní zúčastnění. 

-  Ano/ne – jedná se o otázky, které svou formulací vedou klienta k jednoslabičné odpovědi 
typu ano – ne. Je to typická stvrzující otázka. Jedná se o otázky, které nerozvíjí dialog. 
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Nenesou žádné nové sdělení, na které by mohl pracovník navázat. Sociální pracovník musí 
stále více vytvářet nové otázky a hypotézy, nutí ho to vymýšlet a hledat, což by měl dělat 
hlavně klient. 

-  Buď/nebo – sociální pracovník by neměl používat otázky typu „buď – nebo“. Např.: Je 
to tak, že jste chtěla přijít vy sama, nebo vám to někdo navrhl? Obě alternativy vymyslel 
pracovník a tím omezil možnosti odpovědí klienta na pouhé dvě. Proto není vhodné tyto 
otázky používat. Jde nám přece o klientův pohled na věc, nikoliv o pohled pracovníkův.

-  Zhodnocení pozitiv – klient dostane úkol: Do příštího setkání si všímejte, co se děje ve vaší 
rodině (ve vašem vztahu, manželství apod.), abyste příště dokázal říct, co chcete, aby i nadále 
pokračovalo tak jako dosud. Takovýto úkol přeorientovává pozornost od chování, které 
je předmětem stížností, na chování, které je žádoucí, a tím přispívá k pozitivní atmosféře 
a případně i ke zvyšování frekvence pozitivního chování. 

-  Externalizace problému – tato metoda označuje klientův symptom nebo problém za něco, 
co je vně klienta a nepatří k jeho osobnosti. Tím klienta osvobozuje od kritiky druhých, 
protože přestává být jako osoba s problémem ztotožňován. Klient může spolu s osobami 
ze svého okolí kritizovat symptom či problém jako něco cizího, vnějšího, jako společného 
nepřítele, proti kterému mohou všichni společně bojovat.

Další často používané techniky jsou převzaty z komunikační a strategické terapie.29 Patří 
k nim např. pozitivní přeznačkování problému, vyjádření pochybností o možnostech 
změny a paradoxní pokyny jako např. předepsání symptomu.

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že systemický přístup souvisí se systémovým myšlením, tzv. 
cirkulárním myšlením. Vždy se musíme zabývat jednotlivými sociálními kontexty, abychom 
lépe pochopili klienta a jeho vnímání reality. Pouze tak můžeme lépe pracovat na klientově 
zakázce. Například když se lidé rozvedou, hledá se příčina – vychází z pohledu, že nejdříve 
tu byla příčina a poté následek. Představitelé systemického přístupu jsou přesvědčeni, že 
problémy nevznikají lineárně, ale cirkulárně.
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SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU Z POHLEDU 
SYSTÉMOVÉ TEORIE A EKOLOGICKÉ 
PERSPEKTIVY V PRAXI SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ
Hana Sobková

Cílem příspěvku je nastínit sociálním kurátorům základní východiska a principy sociální práce 
s rodinou v kontextu systémové teorie a ekologické perspektivy, která by jim poskytla jeden 
z možných teoretických rámců pro práci s rodinami v jejich praxi.
Přestože jsou činnosti sociálního kurátora zpravidla zaměřeny na práci s individuálním klientem, 
nabízí se jim poměrně rozsáhlý prostor také pro spolupráci s rodinami klientů koncentrovanou 
na zmírnění či vyřešení jejich potíží a obnovení nebo zlepšení vzájemných rodinných vztahů. 
Z hlediska činností sociálního kurátora potenciál pro uplatnění sociální práce s rodinou vzniká 
zejména:
•  v rámci terénní sociální práce (terénních programů) a základního a odborného sociálního 

poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů,

•  v rámci kontinuální sociální práce. 

Koncept rodiny 

Sociální práce se často zaměřuje právě na rodinu, protože problémy, které lidé zažívají, jsou 
obvykle ovlivněny dynamikou uvnitř jejich rodiny. Na rodinu lze nahlížet jako na zdroj 
možných obtíží jejích jednotlivých členů, ale současně také jako zdroj pomoci pro její členy 
a možný zdroj řešení problémových situací. Rozhodne-li se sociální kurátor pro uplatnění 
sociální práce s rodinou ve své praxi, vyvstává otázka, koho by měl do rodiny zahrnout 
a s kým by měl v rámci této formy sociální práce spolupracovat. 
V kontextu sociální práce s rodinou lze v zásadě rozlišit dvojí pohled na rodinu, přičemž obě 
hlediska jsou stejně platná a sociální kurátor by je měl reflektovat. První, tradiční hledisko 
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považuje za určující vlastnost pro vymezení rodiny pouta pokrevního příbuzenství nebo 
pouta právních svazků (sňatek, adopce).30 Druhé hledisko předpokládá pojetí rodiny, které 
je sociálně konstruované.31 Z tohoto pohledu se jeví uvažování o „obecné rodině“ jako příliš 
zužující. Sociálně konstruované pojetí rodiny bere v úvahu subjektivní význam důvěrných 
a intimních vztahů spíše než formální, objektivní pouta pokrevní a manželská. Toto pojetí 
považuje za rodinu jak jednotlivce spojené právními svazky a pokrevním příbuzenstvím, 
tak také ty, kteří se rozhodnou, že se budou na základě vzájemné náklonnosti za rodinu 
považovat.32 
Rodina pak vzniká, pokud se dva nebo více jednotlivců rozhodlo, že budou rodinou. Tito lidé 
obvykle sdílejí intimní prostředí, emocionální potřebu blízkosti nebo životní prostor, který 
považují za domov, a zároveň role a úkoly, které jsou nezbytné pro naplňování biologických, 
sociálních a psychologických potřeb těchto jednotlivců. Sociálně konstruované vymezení 
rodiny je inkluzivní a respektuje odlišnost a hodnoty různých sociokulturních skupin.33

Sociální práce s rodinou 

Pohlížíme-li na sociální práci s rodinou z hlediska systémové teorie a ekologické perspektivy, 
pak její cíl lze stanovit jako posílení kvality života a pomoc rodinnému systému v kontextu 
jeho vztahů s ekologickým prostředím. Sociální pracovník pracuje především s rodinou jako 
celkem, zaměřuje se i na ovlivňování prostředí rodiny a na vztah rodiny s jejím prostředím. 
V takto koncipované sociální práci nemusí být podstatné, aby pracovník pracoval s celou 
rodinou a byl se všemi jejími členy v interakci, ale spíše aby své klienty a jejich potíže nahlížel 
v kontextu rodiny.34 Sociální pracovník pak spolupracuje:
•  Zejména s celou rodinou nebo několika jejími členy – práce s celou rodinou může být 

výhodná zejména pro lepší porozumění vzájemným vztahům v rodině nebo zvýšení 
nestranného a komplexnějšího pohledu pracovníka na situaci rodiny, problém tak může 
být nahlížen z různých stran, z pohledu všech členů rodiny apod.

•  Pokud to situace rodiny vyžaduje, pracovník se soustředí také na práci s jednotlivcem 
ve prospěch rodiny; může organizovat skupinová setkání rodin (např. sociální práce se 
skupinami rodin, jejichž člen je ve výkonu trestu odnětí svobody) nebo působit na komunitní 
úrovni (např. realizovat komunitní vzdělávací projekty zaměřené na problematiku domácího 
násilí v rodinách, zasazovat se o zkvalitnění sociálních služeb v dané lokalitě, účastnit se 
komunitního plánování sociálních služeb apod.).35 

Systémová teorie a ekologická perspektiva 
v sociální práci s rodinou
 
V tomto příspěvku vycházíme z předpokladu, že efektivní, zodpovědná a etická sociální práce 
s rodinou je zakotvena v teoriích. Teoretické a metodické ukotvení sociální práce s rodinou 
v kontextu praxe sociálních kurátorů může mít následující funkce a význam: 

30 Matoušek (2003), Možný (2008). 
31 Hartman, Laird (1983), Featherstone (2004). 
32 Featherstone (2004). 
33 Hartman, Laird (1983).
34 Hartman, Laird (1983), Yanca, Johnson (2008). 
35 Ibid.

•  Pomáhá porozumět životní situaci rodiny; porozumět chování rodiny jako celku, chování 
jednotlivých členů rodiny, vzájemným vztahům v rodině a vztahům rodiny s jejím okolím. 

•  Umožňuje kvalifikované rozhodování v průběhu spolupráce s rodinou s možností volby.
•  Zvyšuje zodpovědné a etické chování ke klientům a zlepšování kvality poskytovaných služeb.
•  Pomáhá nahlížet na problémy rodiny a jejich řešení komplexně.
•  Zvyšuje možnost předvídat a nakládat s neočekávaným chováním, se kterým se pracovník 

v praxi setká.
•  Pomáhá reflektovat vlastní stereotypy a předsudky apod.36

Sociální práce s rodinou čerpá z mnoha různých teorií. Mezi významné teorie, které jsou 
v rámci tohoto typu sociální práce široce využitelné, patří systémová teorie a ekologická 
perspektiva, jež jsou uplatnitelné také v praxi sociálních kurátorů. 

Systémová teorie 
Myšlenky systémové teorie jsou pro tuto formu sociální práce zvláště významné, protože 
přinesly porozumění vztahům v rodině a vztahům rodiny s jejím sociálním prostředím.37 
Systémová teorie má kořeny v obecné teorii systémů biologa L. Bertalanffyho.38 
Mezi zásadní pojmy teorie patří systém, interakce a komunikace.39 Rodina je pak chápána jako 
„systém lidí v interakci“.40 Na všechny jednotlivce v rodině by měl sociální pracovník pohlížet 
z hlediska interakcí s ostatními členy rodiny a z hlediska komunikačního chování spíše než 
z pohledu jejich osobních charakteristik. Pozornost sociálního pracovníka se koncentruje 
na vztahy mezi členy rodiny, na jejich vzájemné ovlivňování a působení jeden na druhého. 
Z hlediska systémové perspektivy je každá událost v rodině determinována vzájemně 
propojeným děním v rámci rodinného systému.41 
Rodinný systém se skládá ze čtyř stěžejních subsystémů: manželského či partnerského; subsystému 
rodič a dítě; sourozeneckého a subsystému jednotlivce. Každý rodinný systém je zasazen do prostředí 
a je v interakci také s jinými systémy, jako jsou blízcí lidé, systém sociálních služeb, vzdělávací 
instituce, zaměstnání, komunita apod.42 Tyto širší systémy, včetně organizací služeb sociální práce, 
se mohou podílet na udržování problémů rodiny a sociální pracovník by je měl vzít v úvahu.43

Rodinný systém je vůči svému okolí ohraničen. Hranice mohou být definovány jako 
„pomyslné ohraničení, které rodinu odděluje od jejího okolí – prostředí mimo rodinu“. Hranice 
si můžeme představit okolo rodiny jako celku, okolo jednotlivých subsystémů a jednotlivých 
členů rodiny. Hranice by měly být přiměřeně propustné, aby umožňovaly členům rodiny 
vzájemně komunikovat a aby dovolily také komunikaci rodinného systému s jeho okolím.44 
Z hlediska systémové teorie pro rodinný systém platí následující předpoklady: 
a)  celek je více než suma jeho částí, změna v jedné části systému povede ke změně ostatních částí 

systému, tj. rodina není pouze souborem jednotlivců, ale tvoří souvislý komplex vztahů – jednání 
každého jednotlivce v rodině souvisí a je závislé na jednání všech ostatních členů rodiny; 

b)  individuální problémy odrážejí stav rodinného systému jako celku, problémy vznikají 
ve vzájemných vztazích v rodině.45 

36 Turner (1996), Howe (2003).
37 Andreae (1996). 
38 Payne (2005). 
39 Ibid.
40 Jonesová (1996).
41 Andreae (1996). 
42 Ibid.
43 Coulshed, Abdullah-Zadeh (1983).
44 Andreae (1996). 
45 Andreae (1996), Hartman, Laird (1983). 
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Ekologická perspektiva
Perspektiva byla vyvinuta přímo v sociální práci a navazuje na systémovou teorii. Využívá 
poznatky z ekologie a používá je jako metaforu pro oblast sociální práce. Zasazuje člověka 
do jeho prostředí; potřeby člověka a jeho problémy pak vznikají ve vztahu mezi lidmi a jejich 
prostředím.46 
Pokud přijmeme ekologickou perspektivu jako metaforu pro sociální práci s rodinou, 
znamená to zaměření na komplexní ekologický systém, který zahrnuje jednotlivce, rodinu, 
prostředí, a na jejich vzájemný vztah. Sociální pracovník pomáhá vyrovnávat tenze, které mezi 
těmito systémy vznikají. Komplexní ekologický systém zahrnuje jak fyzické prostředí rodiny 
(např. prostor, kde rodina žije), tak sociální, ekonomické a politické struktury (organizace 
poskytující sociální služby, škola, zaměstnání, systém sociálního zabezpečení apod.).47

Ekologická perspektiva předpokládá, že jednotlivci nemůžeme porozumět mimo kontext 
jeho důvěrného prostředí, jeho rodiny a rodině můžeme porozumět pouze s ohledem 
na její širší prostředí a vnější životní podmínky.48 Využití této perspektivy v sociální práci 
s rodinou vyžaduje porozumění nejen rodinám a rodinné dynamice, ale také jednotlivcům, 
skupinám, komunitám, organizacím apod. a vztahům mezi nimi. Proto sociální pracovník 
využívá širokou škálu metod a technik – např. pro vytváření vztahu s rodinou (zrcadlení 
pocitů, parafrázování, naslouchání), porozumění situaci rodiny – tzv. assessment (ekomapa), 
pro práci s prostředím (vyjednávání s ostatními systémy, publikování, iniciaci legislativních 
změn, analýzu politik a strategií) apod.49

Porozumění situaci rodiny z pohledu systémové teorie 
a ekologické perspektivy

Při mapování situace rodiny, jejích potřeb a problémů v kontextu ekosystémové perspektivy 
může být pro sociální kurátory užitečné hledání odpovědí na následující okruhy otázek:

A) Současné problémy nebo potřeby 
•  Které potřeby nebo problémy vedly ke kontaktu se sociálním kurátorem? (Na problémy je 

vždy nahlíženo komplexně a v kontextu prostředí rodiny.)
• Kdo identifikoval tyto potřeby nebo problémy?
• Kdo inicioval vzájemný kontakt?
• Jak jsou problémy nahlíženy jednotlivými členy rodiny?
•  Jak problémy definují ostatní systémy (soud, probační a mediační služba, orgán sociálně-

právní ochrany dětí, školské zařízení apod.)?
•  Koho se problémy týkají – kdo se účastní problémové situace a mohl by pomoci při jejím řešení?
•  Kdy a kde se objevuje problémové chování a jaká je frekvence a trvání problematického chování?

B) Rodina v kontextu ekologického prostředí
1. Základní potřeby
• Je příjem rodiny dostačující pro uspokojení základních potřeb?

46 Hartman, Laird (1983), Germain, Gitterman (1980). 
47 Ibid.
48 Hartman, Laird (1983).
49 Hartman, Laird (1983), Navrátil (2001).

• Má rodina uspokojivé bydlení?
• Jaký má rodina přístup k potřebným zdrojům?
•  Má rodina sociální vazby s přáteli, se širší rodinou a příbuznými, pomáhajícími organizacemi 

v dané lokalitě? 
•  Participuje rodina nebo její členové na nějakých skupinových aktivitách (např. skupiny 

rodin se členem ve výkonu trestu odnětí svobody, skupiny žen, jež jsou obětí domácího 
násilí apod.)?

• Má rodina příležitost sdílet kulturní, etnické nebo jiné hodnoty s ostatními?
• Jsou hodnoty rodiny v souladu s jejím prostředím, nebo v dané lokalitě vzbuzují konflikty?
• Mají členové rodiny odpovídající přístup ke vzdělání?
• Mají členové rodiny zaměstnání nebo alespoň příležitost zvyšovat si své kompetence?

2. Vztah rodiny a jejích jednotlivých členů s prostředím
•  Existují v prostředí rodiny dostupné zdroje nebo podpůrné systémy, které pomohou vyřešit 

její situaci? 
•  Potřebuje rodina podporu a pomoc sociálního kurátora a získání nových dovedností, aby 

na zdroje dosáhla a mohla je využívat?
•  Které možné zdroje podpory v prostředí rodiny je potřeba posilovat, aby pomohly při 

řešení její situace?
• Existují v prostředí rodiny potenciální zdroje způsobující stres nebo konfliktní situace?
•  Má některý ze členů rodiny nedostatečný nebo narušený vztah s prostředím rodiny (např. 

širší rodinou, systémem sociálních služeb, vzdělávacím systémem apod.)?
• Má některý ze členů rodiny více problematické vztahy s prostředím než ostatní?

3. Kontext organizace a sociálního kurátora
•  Usilují systémy, které jsou zaangažovány na řešení situace rodiny (např. azylový dům, dům 

na půl cesty, orgány sociálně-právní ochrany dětí, probační a mediační služba, zdravotnické 
zařízení), a sociální kurátor a jeho pracoviště o stejné cíle? 

•  Jaký je vztah mezi pracovištěm sociálního kurátora a rodinou? Jsou služby, které pracoviště 
nabízí, odpovídající a naplňují potřeby rodiny?

• Je pracoviště sociálního kurátora v konfliktu s dalšími důležitými systémy v prostředí rodiny? 
• Jaký je vztah mezi sociálním kurátorem a rodinou?

C) Příležitosti pro řešení problému
• Pokoušela se už rodina vyřešit problém? Jakým způsobem?
• Jaké jsou zdroje, dovednosti a silné stránky rodiny, které lze využít při řešení problému?
• Jaké dovednosti rodina potřebuje, aby se s problémem vypořádala?
• Jaké externí zdroje v prostředí rodiny pomohou vyřešit problém?50

Ekomapa
Ekomapa je dalším nástrojem využívaným v rámci ekosystémové perspektivy, který slouží 
pro porozumění situaci rodiny. Umožňuje dynamické znázornění rodiny v kontextu jejích 
vztahů s okolními systémy a graficky znázorňuje jak zdroje možných sociálních opor rodiny 
a zdrojů v jejím okolí, tak konfliktní vztahy s okolními systémy a slabá místa rodiny.51 

50 Hartman, Laird (1983), Zastrow (2003).
51 Hartman, Laird (1983). 
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Pro tvorbu ekomapy sociální kurátor potřebuje pouze papír a tužku, případně předtištěnou 
prázdnou ekomapu, kterou společně s rodinou nebo jejími jednotlivými členy doplní. Ekomapa 
se skládá z grafického znázornění rodiny ve středu papíru, kolem kterého je několik kruhů 
znázorňujících systémy v prostředí rodiny. Kruhy jsou propojeny s rodinou symbolickými 
čarami, které vyjadřují kvalitu vztahu rodiny s daným systémem. Členové rodiny mohou používat 
své vlastní symboly pro znázornění okolních systémů a vztahů s nimi, ale obvykle se používají 
standardní symboly – kruhy a různé druhy čar.52 Umožnit klientovi používat vlastní symboly 
je vhodné zejména při práci s dětmi, které mohou místo kruhů kolem rodiny namalovat školu, 
sourozence, kamarády, místo, kde tráví volný čas, apod. Každý člen rodiny může vytvářet vlastní 
ekomapu, ale nejčastěji se technika používá při práci s celým rodinným systémem. 
Ekomapa v praxi sociálního kurátora může být využita pro:
• vybudování vztahu s rodinou,
• porozumění vztahům rodiny s jejím okolím,
• nalezení problémů a konfliktních vztahů rodiny, 
• nalezení silných stránek rodiny a zdrojů v jejím okolí, které mohou přispět k vyřešení problému,
• pomoc rodině uvědomit si svou situaci a problémy,
• urychlení a zjednodušení procesu získávání informací o rodině a zaznamenávání dat.53 

Obrázek č. 1 – Příklad předtištěné prázdné ekomapy54

Instrukce: Doplňte prosím do prázdných kruhů pro vás významné lidi a organizace. Vyplňte 
pomocí níže uvedených čar vzájemné vztahy s lidmi nebo organizacemi, pokud existují. 
______________ silný vztah
--------------------- slabý vztah
 dobrý a podpůrný vztah
 konfliktní a stresující vztah

52 Ibid.
53 Ibid., doplněno.
54 Ibid., doplněno. 

Obrázek č. 2 – Příklad ekomapy rodiny X

Pozn. Rovné čáry znázorňují dobrý a podpůrný vztah a lomené čáry znázorňují konfliktní 
a stresující vztah. 
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVÝCH 
PSYCHOTERAPEUTICKÝCH TRENDŮ 
V PRAXI SOCIÁLNÍCH KURÁTORŮ
Michal Horák

Sociální  práce  je dynamicky se rozvíjejícím oborem, a to jak v rovině teorie, tak v rovině praxe. 
Od počátku jejího konstituování se inspirovala v řadě psychologických a psychoterapeutických 
přístupů. Při supervizi a v rámci odborných školení sociálních kurátorů a ostatních pracovníků 
pomáhajících profesí využívám poznatky ze dvou terapeutických přístupů, které vnímám 
jako velmi využitelné pro práci s klienty, a to Pesso-Boyden psychomotorické psychoterapie 
a satiterapie. Následující text bude krátkým pojednáním o jejich historii, teorii a praxi.

Pesso-Boyden psychomotorická psychoterapie

Tento přístup je již řadu let úspěšně využíván v ČR, byla již o něm publikována řada odborných 
textů a přístup byl prezentován na odborných konferencích. V současnosti je využíván mimo 
jiné při práci s rodinami v rámci psychoterapeutické léčby (Syřínek 2008) a také v krizové 
intervenci (Vodáčková 2002).55 

Historie PBSP
Pesso-Boyden psychomotorická psychoterapie (dále jen PBSP) byla vyvinuta a stále je 
rozpracovávána Albertem Pesso a Dianou Pesso-Boydnovou. Tito dva si při společné 
práci s profesionálními tanečníky v šedesátých letech uvědomili propojenost mezi 
neschopností v pohybu těla a neschopností ve vyjádření některých emocí. Vytvořili řadu 
cvičení umožňujících projevení a prožití potlačených emocí za účelem odstraňování těchto 
osobních omezení vzniklých v minulosti. Zdůrazňují svébytný terapeutický přístup vedoucí 
k porozumění osobní historii a bazálním vývojovým potřebám. Pesso psychoterapie vychází 
z optimistického pohledu na život člověka, který může zpětně sytit a uspokojovat nenaplněné 
potřeby minula a tím léčit deprivace a traumata. Někdy si můžeme klást otázku, kdo vlastně 

55 Pro další informace viz www.pbsp.cz

jsme. Jednou z mnoha možných odpovědí je, že jsme produktem naší minulosti a pokud 
naše minulost byla v některých ohledech neuspokojivá, tak i naše vnímání přítomnosti je 
tím závažným způsobem ovlivněno. Stejně tak naše očekávání od budoucnosti je velmi často 
odvislé od našich předpokladů, co se stane, vytvořených v naší minulosti. Tento pohled 
na naše vnímání reality by mohl být velmi pesimistický, pokud by zůstalo pouze u tohoto. 
Je zde ale možnost překonat svoji minulost a zbavit se jejího vlivu na naši přítomnost, a tuto 
nabízí právě PBSP. 
Je lidskou přirozeností toužit po pocitu spokojenosti a radosti. A tyto pocity jsou velmi 
často propojeny právě s uspokojením našich bazálních potřeb, o kterých si povíme více 
v následujícím textu.

Bazální vývojové potřeby člověka
Pesso uvádí bazální vývojové potřeby v tomto pořadí: potřeba místa (někam patřit), potřeba 
výživy a podpory (být živen a nesen), potřeba ochrany (být v bezpečí) a potřeba limitu (být 
ohraničen a limitován). Tyto potřeby, o kterých budeme dále mluvit podrobně, jsou v první 
fázi našeho života uspokojovány konkrétně (fyzicky), později symbolicky osobami pečujícími 
o nás a v poslední fázi námi samými (intrapsychicky). Tato teorie, je-li správně pochopena, 
se může stát pro sociálního pracovníka účinným diagnostickým a strategickým nástrojem 
efektivní intervence.

Potřeba místa
Každý člověk již od svého početí potřebuje ke zdravému vývoji místo, kam patří a kde je vítán. 
Naše potřeba místa je uspokojena ve chvíli, kdy jsme na tomto světě vítáni rodiči a okolím, 
když jsme doslova na tomto  světě “chtění”. Traumatizace a neuspokojení z pocitů nechtěného 
dítěte, pro kterého není místo v srdci rodičů, v širší rodině ani v komunitě, může být pro naši 
psychiku velmi destruktivní. Po této zkušenosti velmi často následují a zakořeňují se pocity 
nepatřičnosti, outsiderovství, svět je dítětem vnímán jako „otočený zády k němu“. Mohou 
se dokonce rozvinout až sebevražedné úvahy s motivací odchodu ze světa, „kam nepatřím“, 
a doufání v odchod tam, „kam snad patřit budu“. Klient s neuspokojenou potřebou místa 
stěží nachází místo, kam patří, velmi často se nedokáže začlenit mezi vrstevníky, do kolektivu 
spolužáků, později spolupracovníků i být ve stabilním partnerském svazku. Může skončit 
na “okraji společnosti”, jelikož nemá bazální zážitek toho pravého místa pro sebe. Pesso 
o těchto lidech někdy hovoří jako o věčných tulácích, kteří hledají domov, ale nenachází jej, 
jelikož jej nikdy neprožili a nezažili. Deprivace tohoto druhu může stejně tak vést k životu 
ve světě snů, fantazií a neschopnosti žít v „normálním světě“. Strategií intervence v tomto 
případě je hledat a vytvářet místa, kam klient bude patřit, a to jak fakticky, tak vztahově, a kde 
může saturovat tuto svoji potřebu. 

Potřeba podpory
V prenatálním období jsme podporováni děložní stěnou a plodovou vodou. Po narození jsme 
chováni rodiči a podporováni při prvních krůčcích na vlastních nohou. Z pozice rodičů se 
snažíme podporovat sebevědomí a nadání našeho dítěte. Podporou zvenčí pomáháme ustavit 
v dítěti jeho podporu vnitřní, která mu poté v životě umožní ustát a vydržet těžké situace. 
Když nemáme tuto potřebu adekvátně saturovanou,  jsme  náchylní k manipulaci, vnitřní 
nejistotě o sobě, o tom, co chceme a co děláme. Před životními překážkami a nástrahami 
pak uhýbáme a utíkáme. Můžeme mít dojem, že není nikdy nikdo, kdo by nás podržel 
a o koho bychom se mohli opřít, a upadat do pocitů bezmoci a beznaděje. Nebo můžeme jít 
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do opačného extrému a spoléháme pouze na pomoc „shůry“ a pouze k tomuto se vztahujeme 
a celý svůj osud vkládáme do rukou někoho, kdo je nad námi.
Klient s neuspokojenou potřebou podpory může být neschopen jakoukoli komplikaci či 
obtíž zvládnout. Nevěří sobě ani jiným, že by mu mohli opravdu pomoci. Strategií intervence 
je dávání a projevování podpory, cílené budování podpůrné sítě v mezilidských vztazích, 
v myšlenkách a ideálech a v neposlední řadě v něm samém.

Potřeba bezpečí
Prožitek bezpečí v dětství ustavuje schopnost cítit se v tomto světě bezpečně a dokázat si své bezpečí 
také ubránit. Bezpečné prostředí, kde se nemusím bát o sebe ani své blízké, umožňuje a konstituuje 
také bazální důvěru, že tento svět je bezpečné místo, kde se mohu cítit v klidu a pokoji. 
Klient s neuspokojenou potřebou bezpečí může být ten, který je opakovaně napadán okolím, 
který je zahlcen a paralyzován strachem a opakovaně zažívá pocity ohrožení. Nebo také ten, který 
je neustále agresivní a útočí na všechny strany, jelikož přepokládá, že je to to nejlepší, co může pro 
svoji ochranu učinit. Činí tak především ze svého strachu a nikoli z nějaké radosti z agrese.
Strategií intervence je hledání a posilování zdrojů pro rozvoj pocitu bezpečí. Tedy míst 
a vztahů, které jsou bezpečné, nemanipulativní a neinvazivní. Důležité je učení se rozlišování 
reálně bezpečného a nebezpečného.

Potřeba limitu
Potřeba limitu má dvě základní podoby. První je zážitek limitu, že vše nepříjemné má svůj 
konec. Máme coby batolata hlad, a přijde někdo a dá nám najíst. Je nám smutno, a přijde někdo, 
kdo nás utěší. U týraných a zanedbávaných dětí je to právě tato zkušenost nelimitovaného 
utrpení, které velmi dlouho nekončí a není nikdo, kdo by přišel a zachránil je. Druhou podobou 
limitu je zpráva, že to, co mohu dělat, má své meze. Toto ještě mohu a toto už ne. Je to zážitek 
hranic, které umožní akceptovat své možnosti a dosáhnout spokojenosti v oblasti adekvátní 
seberealizace. V jiné podobě se jedná o zkušenost vlastní síly, která je-li někým v našem vývoji 
bezpečně a pevně udržena, může se stát mocnou silou využitelnou v našem dalším žití. 
Není-li však bezpečně udržena – limitována, může se to stát opět dvojím způsobem. První 
je zkušenost, že projevíme-li svoji sílu naplno, okolí či osoba pro nás důležitá ji neudrží. 
Toto může vést k zadržení a potlačení síly v sobě samém (což se poté může projevovat jako: 
neschopnost projevit negativní emoce, prosadit se, říct ne atd.). Druhá je zkušenost, že jsme 
projevili svoji sílu, ale okolí nás za to neadekvátně a bezohledně silně ztrestalo. To také může 
vést k prolomení limitu vlastní síly, která poté může zmateně směřovat proti sobě samému 
ve formě autoagrese, anebo proti ostatním, a vést k agresivnímu chování (což se může 
později projevit jako: pocity sebeobviňování, sebepoškozování, depresivní stavy/vyvolávání 
konfliktů, sklony k násilnému řešení situací atd.).
Klient s neuspokojenou potřebou limitu například nedokáže limitovat svoji zlost, sexualitu 
a nemusí být schopen přijmout některé společenské normy. Často prozkoumává své limity 
až k hranicím vlastního života prostřednictvím experimentování v oblasti například 
adrenalinových sportů či užívání drog. Strategií intervence je vytváření, uvědomování si 
a bezpečné zažívání limitů. 

Potřeba péče
Od narození potřebujeme péči, abychom přežili. Musíme jíst, spát, mít pozornost lidí kolem 
nás. Pokud je o nás dobře pečováno, ustavujeme sami v sobě schopnost pečovat o sebe, ale 

také o druhé. Důležitou formou péče, již zmíněnou výše, je právě pozornost. Tato potřeba 
je v rodinách nejčastěji zanedbávanou možná právě proto, že dítě zdravotně dobře prospívá, 
když má dostatek jídla, pití. Psychicky je ale absence pozornosti právem označena za jednu 
z forem týrání. Mít pozornost znamená v symbolické rovině projev opravdového zájmu 
a lásky. I v dospělosti je pro řadu lidí velmi nepříjemná zkušenost, když jsou přehlíženi či 
ignorováni. Klient, který nezažíval uspokojivou péči, často neumí pečovat o sebe, a to jak 
v rovině fyzické, tak v rovině psychické. Stejně tak nerozumí požadavkům z okolí a jeho 
potřebám. Někdy tito lidé mohou být mylně označováni za sobce a egoisty, což je mýlka, 
jelikož se chovají stejně tvrdě a bezohledně k okolí i k sobě samým.
Strategií intervence je postupné učení se péči ve všech zmíněných formách o sebe a dále pak o druhé. 
PBSP disponuje řadou praktických cvičení, která umožňují prozkoumat pracovníkovi 
všechny formy a detaily jednotlivých potřeb a tím spojit teorii s praktickou zkušeností. 

Pozitivní akomodace
Cvičení pozitivní akomodace nabízí možnost zažít přesně to, co potřebujeme dostat 
od druhých, potažmo od tohoto světa. Tedy oporu na tom správném místě a možnost prožít 
správnost tohoto aktu.

Negativní akomodace
Toto cvičení učí protagonisty reagovat adekvátním způsobem na agresivní výpad za účelem 
zvědomění procesu interakce v různých projevech agrese. Toto cvičení graduje od mírných 
forem agresivního ataku až po křik a gesta, vždy však v bezpečném odstupu mezi agresorem 
a akomodátorem. 

Terapeutický přesah a dosah na nápravu minulosti
PBSP přináší veskrze pozitivní pohled na člověka, kterému je možné pomoci. Umožňuje 
nejen identifikovat a objevit bolestiplné a neuspokojivé životní zkušenosti, ale také 
umožňuje jejich dodatečné symbolické vyřešení a dosažení odstranění jejich negativního 
vlivu na přítomné prožívání a způsoby jednání. Tohoto je dosahováno v rámci skupiny 
terapeutickým prostředkem nazývaným struktura (structure). Struktura je individuální 
práce ve skupině, kdy terapeut vytváří ve spolupráci s klientem za pomoci ostatních členů 
skupiny nebo předmětů svoji intrapsychickou scénu, ve které člověk získává náhled na svoji 
minulost a hledá její ideální podobu. Tato ideální podoba událostí v minulosti je v rámci 
PBSP teorie nazývána antidotum (protijed), které uzdravuje a je pak prožitkově fixováno 
klientem. Otevírá tak cestu k překonání vlivu negativních minulých událostí.

Satiterapie

Satiterapie je integrativní psychoterapie synergicky využívající přístup Carla Rogerse 
orientovaný na klienta, psychodrama J. L. Morena a principy buddhistické psychologie. 
Sati je pojem v páli (starověký indický dialekt, ve kterém jsou zapsány buddhistické texty) 
a znamená všímavost.56 Kultivace všímavosti umožňuje člověku vhled do podmíněností 
intrapsychických jevů a osobnostní rozvoj. V současnosti je fenomén všímavosti jedním 

56 K překladům tohoto klíčového pojmu viz Nyanatiloka 2008.
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z nejaktuálnějších témat psychologických výzkumů ve světě.57 Buddhistická psychologie 
skýtá pro západní psychologii nesmírný vědomostní potenciál především v důkladné analýze 
fungování lidské mysli. Díky vhledu do intrapsychických zákonitostí může satiterapeut 
účinně intervenovat v interakci s klientem.58

Historie satiterapie
Satiterapii vytvořil Mirko Frýba, český psycholog, který působil od sedmdesátých let 
ve Švýcarsku a od devadesátých let znovu v České republice. V roce 1967 odcestoval 
do Indie, kde se věnoval studiu jógy a později buddhistické meditace. V rámci studia 
západní psychoterapie prošel výcvikem v psychoanalýze u Freudova přímého žáka E. Bluma 
v Bernu, v psychoterapii zaměřené na klienta u C. Rogerse v La Jolle a v psychodramatu 
u J. L. Morena a Z. Morenové v Beaconu. Po návratu do Československa zahajuje spolu se 
svými spolupracovníky M. Němcovou a K. Hájkem výcviky v satiterapii59 a habilituje se 
na Masarykově univerzitě v Brně s prací Psychologie zvládání života – aplikace metody 
abhidhamma.60

Vyvažování pěti schopností mysli
Jednou ze základních terapeutických strategií satiterapie je důraz na rozvoj doslova 
„blahodárných“ motivačních kořenů klienta (štědrost, dobrotivost, moudrost), čímž se 
zmenšuje a později zcela eliminuje vliv motivačních kořenů neblahodárných (chtivost, 
nenávist, zaslepenost).
Abhidhamma61 rozlišuje celkem dvaadvacet tzv. „řídících schopností mysli“, v satiterapeutické 
intervenci se zaměřujeme na rozvoj pěti z nich. Jsou to: důvěra, moudrost, soustředění, úsilí 
a všímavost. Popišme si je nejprve jednotlivě.62

Schopnost důvěry neboli senzitivita, propustnost a otevřenost mysli vychází z naší 
předchozí dobré zkušenosti umožňující přijetí toho, co přichází. V podobě sebedůvěry je 
východiskem pro záměr jít kupředu a důvěřovat realisticky sobě a svým možnostem. Aby 
důvěra nedegenerovala v pošetilou lehkověrnost či slepou víru, musí být podle abhidhammy 
vyvažována moudrostí.

Schopnost moudrosti umožňuje orientaci ve světě a v sobě samém. Nejedná se přitom 
o nějaké vědomosti získané studiem, ale o vědění rostoucí z vlastní reflektující zkušenosti. 
Díky moudrosti jsme schopni realisticky vyhodnocovat informace, které k nám přicházejí 
skrze naše smyslové kanály. Pokud by moudrost nebyla vyvažována schopností důvěry, 
zdegenerovala by v přehnanou pochybovačnost a bezbřehou skepsi.

Schopnost soustředění umožňuje v klidu spočinout u jednoho předmětu mysli. Je to 
klid mysli, který přináší spokojenost a uvolnění ze všech forem napětí. Pokud soustředění 
degeneruje, stává se ospalostí a malátností, a musí být proto vyvažováno úsilím.

57 Benda (2007).
58 Viz www.satiterapie.cz
59 Kratochvíl (2006).
60 Frýba (1995).
61 Abhidhamma (doslova vyšší učení) je obecné označení pro buddhistické texty zabývající se analýzou lidské 
mysli a světa zapsané v páli ve druhém století př. n. l. na Srí Lance.
62 Benda, Horák (2008).

Schopnost úsilí je síla vůle, jež dává schopnost učinit rozhodnutí a dodržet jej. Je to energie 
potřebná pro každou záměrnou aktivitu i výdrž a vytrvalost. V případě degenerace vede 
k neklidu a tenzi, a proto musí být vyvažována soustředěním (srov. Hájek, 1999).

Schopnost všímavosti je klíčová pro vzájemné vyvažování obou výše uvedených dvojic 
– důvěra x moudrost, soustředění x úsilí. Všímavost neselektivním způsobem sleduje 
probíhající psychické a tělesné jevy a zároveň umožňuje zpětnou reflexi proběhlého. Dokáže 
proto zaznamenat nevyváženost výše uvedených schopností ústící v jejich degeneraci. To 
je pochopitelně základním předpokladem případné intervence směřující k podpoření 
a umocnění příslušného protikladu.
Jak může využít teorii řídících schopností mysli sociální pracovník, si ukážeme na následujících 
příkladech.

Stává se, že některý klient začne prakticky cokoli, co pracovník řekne, brát automaticky 
(nekriticky) za své. Cokoli učiní, je klientem adorováno a velebeno. Klient může mít tendenci 
až ke zbožštění pracovníka. Z hlediska abhidhammy jde o přebujelou důvěru, kterou můžeme 
nazvat důvěřivost. Terapeutická intervence bude proto spočívat v podpoře klientovy vlastní 
moudrosti. Pracovník bude pravděpodobně záměrně pasivní v jakémkoli hodnocení 
a vyjadřování názorů a naopak bude podporovat klienta v jeho vlastním rozhodování 
i následném kritickém zkoumání vlastních zkušeností. 

Převaha moudrosti nad důvěrou se projeví u klienta pochybovačností a skepsí. Jde o situaci, 
kdy klient, cokoli pracovník nabídne, předem odmítá jako zbytečné a nesmyslné. Odmítá 
hovořit o sobě, o svých těžkostech, cokoli vyzkoušet. Prostě nevěří, že by to mohlo k něčemu 
být. Pracovník v takovém případě bude vytvářet prostor pro nárůst důvěry v sociálního 
pracovníka, intervenci i vlastní schopnosti klienta např. prostřednictvím zaměření se 
na vytváření pocitu bezpečí v interakci nebo reflektováním dílčích úspěchů.

Klient s převahou soustředění může být velmi pasivní až ospalý. Spolupráce s ním může být 
doslova bez energie. Například jakýkoli úkol bude trvat velmi dlouho, než bude splněn. Pak je 
třeba vyvážit tento stav úsilím a energií. Terapeutická intervence bude směrovat k aktivizaci 
a realisticky podložené motivaci k jednání.

Klient, který se snaží až příliš a přichází s velkou energií, rozhodnutý během jednoho sezení 
vyřešit celý svůj život, je opakem předchozího. Má přebujelé úsilí a kvůli tomu je pod tlakem 
a v tenzi. Pracovník mu může pomoci důrazem na rozvoj jeho schopnosti soustředění. Bude 
zdůrazňovat a podporovat jakoukoli formu zklidnění, uvolnění, relaxace.

Dodejme ještě, že pracovník v průběhu intervence obdobným způsobem sleduje i vlastní 
řídící schopnosti. Díky rozvinuté všímavosti zaznamenává a následně vyvažuje svoji vlastní 
nepřiměřenou víru ve schopnosti, nebo naopak neschopnost klienta, svoji ospalost a letargii 
v kontaktu s klientem, nebo naopak svůj neklid a tenzi.

Mít všech pět pohromadě
Satiterapeutická technika „mít všech pět pohromadě“ může být úspěšně zařazena do základní 
výbavy pracovníka v pomáhajících profesích. Umožňuje rychlé zklidnění a zorientování 
se v situaci, která může být náročná na zvládnutí. V první fázi se zaměřuje na prožívání 
jednotlivých smyslových kanálů, dále pak na aktuální cíl. Následuje kotvení v mezilidských 
vztazích a nakonec v institucích.
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Závěr
V této kapitole jsme představili dva nové inspirační zdroje pro práci sociálních kurátorů: Pesso-
Boyden psychomotorickou psychoterapii a satiterapii, a to jak v rovině teoretických konceptů, 
tak i v praktické rovině několika cvičení a kazuistik. Oba tyto přístupy nabízejí některé nové 
pohledy na práci s klientem a mohou být využity pro sociální práci. Sledování nových trendů 
patří k nutnosti v rámci jakéhokoli oboru. Některé novinky se stanou pouhým krátkodobým 
osvěžením našich myslí a některé se zařadí do našeho stabilního repertoáru používaného při 
naší práci. Budoucnost ukáže, zda Pesso-Boyden psychomotorická psychoterapie a satiterapie 
budou mít sílu stát se stabilními inspirátory na poli sociální práce.
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KRIZOVÁ INTERVENCE
Petra Vaňková

Následující příspěvek o krizové intervenci je určen sociálním kurátorům – tedy profesionálům 
pohybujícím se v široké sociální problematice v rámci institucí (zvláště úřadů) i terénu. Vaši 
klienti, stejně jako všichni lidé, v průběhu života zažívají různé situace. Některé z nich mohou 
být tak obtížné, že ve svém důsledku vyvolají krizový stav. Vaším úkolem je pak pomoci 
klientům tímto obdobím projít a krizový stav pokud možno dobře zvládnout. Mým dnešním 
cílem je poskytnout vám základní informace o krizi jako takové a popsat nástroje pro zacházení 
s touto výjimečnou situací. V rozsahu, který máme úzce vymezený, jsem se snažila ze široké 
problematiky krizové intervence vybrat to, co by pro vás mohlo být v praxi nejužitečnější.

Nejprve se budeme věnovat vymezení pojmu krize a duševní krize. Představíme si typy krizí 
a jejich průběh. Zmíníme přirozené lidské mechanismy zvládání krizí, a poté již přejdeme 
k možnostem práce s člověkem v krizi. Popíšeme si a vyzkoušíme základní postupy psychologické 
první pomoci, kterou může poskytnout každý – v zásadě i laik. Zastavíme se u technik vedení 
rozhovoru a aktivního naslouchání. Poté přejdeme k vlastní krizové intervenci. Řekneme si, co to 
je krizová intervence, jaké má cíle a principy. Popíšeme si proces jejího poskytování a možné formy. 
Poslední část je věnována některým specifickým aplikacím krizové intervence v praxi sociálních 
kurátorů. Zaměřila jsem se na práci s klientem v agresi, s klientem ohroženým sebevraždou, 
s plačícím anebo úzkostným klientem. K výběru mě přiměl limitovaný rozsah kurzu a výběr 
jsem provedla na základě praktických zkušeností ze sedmiletého metodického vedení terénních 
sociálních pracovníků – ze situací, které tito lidé hodnotili při své práci jako obtížné, a zároveň 
byly statisticky významné. Snad pro vás tento výběr bude v praxi užitečný. 

Úvod
Výraz krize pochází z řečtiny a znamená rozhodnou chvíli, obrat ve vývoji, vrcholný stav 
děje nebo činnosti; soud, v němž spor vrcholí a dochází k rozsudku, k rozhodnutí, jehož 
předpokladem je rozlišení mezi podstatným a nepodstatným; pročištění a nalezení pravdy. 
V řeckém dramatu se toto označení užívá pro rozhodný obrat v ději směřující k vyvrcholení.
Velmi zajímavý a vystihující je význam znaku pro krizi v čínštině – znak „wei-ji“. Je rozdělen 
na dvě části, z nichž jedna označuje soutěsku nebo zúžení a druhá naději nebo příležitost. 
Krize opravdu na jedné straně vyvolává strach a úzkost, protože bourá dosavadní jistoty, 
ale na druhé straně je katalyzátorem osobního vývoje – razí cestu novému pohledu na život 
a vlastní zkušenosti. Od 16. století se pojem krize začal používat v oblasti medicíny pro 
označení náhlé výrazné změny stavu pacienta – ať už ve smyslu zhoršení, nebo i zlepšení. 
Postupně se význam slova přenesl do jiných vědních oborů a posléze i do běžného života.1 

„Čas krize je životním obdobím, které bývá většinou poznamenáno značně intenzivní 
tísní, zúžením; podobně jako při situaci zrodu. Je zřejmé, že tak velkou intenzitu úzkosti 
a tlaku nelze vydržet dlouho. Krize může spontánně odeznít, může však vyvolat chronické 
psychické problémy, aniž by nadále přetrvávala naléhavá situace, která krizi vyvolala. Jedná 
se o skutečnou mezní situaci, bez níž by ovšem nebyla možná žádná proměna.“2 

1 Navrátil (2002).
2 Kastová (2000).
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Co je to krize
Krizí se rozumí zlom v normálním životním průběhu člověka. Představuje reakci na náročnou 
životní situaci. Vysoká míra stresu vyvolaná ztrátou něčeho důležitého, životní změnou nebo 
nutností volby mezi dvěma stejnými kvalitami způsobí, že se člověk ocitá v zátěžové životní 
situaci. Tato situace může nabývat rázu až mezní životní situace, v níž dochází k ohrožení 
základních životních hodnot člověka – náhlá dopravní nehoda, nemoc, rozvod nebo změna 
bydliště aj. Není-li člověk schopen danou situaci vyřešit vlastními silami nebo za pomoci 
svých blízkých v přijatelném čase a navyklým způsobem, následuje pak dříve či později 
narušení až ztráta duševní rovnováhy doprovázená změněným chováním a jedinec se dostává 
do psychické krize. 

„Krize prožíváme jako neodkladné, naléhavé situace, v nichž se člověk cítí pohlcen 
panickým strachem, nevidí žádné východisko a je svým problémem mimořádně omezen. 
Připadá si naprosto bezmocný a má dojem, že se nedá nic změnit, přinejmenším ne k lepšímu.“3 
Subjektivně je prožívána jako ohrožení identity a také jako ztráta schopnosti svobodně utvářet 
vlastní život. Setkání člověka s krizí bychom mohli nazvat „přepadením“ – prožíváme ji tak, 
jako by nás měla ve své moci prasíla, které se nemůžeme vlastními přirozenými prostředky 
ubránit nebo uniknout. Výraz „přepadení“ je pro vztah jedince ke krizi charakteristický – 
krize se totiž zřídkakdy ohlašuje zjevně, vědomě. Nejčastěji člověka „přepadává“ nečekaně 
a bez předchozího varování. V tom tkví pro člověka její nebezpečnost! Ale protože jsou krize 
přirozenou a neoddělitelnou součástí lidské existence, měli bychom se naučit s nimi zacházet 
a vyrovnávat. 

Krizový stav je v naší psychice hraničním územím – není nemocí ve vlastním slova smyslu 
(i když může ke vzniku duševní poruchy přispět nebo k ní vést), ale není ani stavem plného 
psychického normálu. Krizový stav představuje ztrátu psychické rovnováhy, na jejímž 
začátku bývá zpravidla tu více, tu méně rozpoznatelná zátěžová životní událost. Abychom 
však mohli tvrdit, že jde o krizový stav, musí člověk svou duševní rovnováhu jako narušenou 
prožívat. Nejvýznamnějším prvkem ovlivňujícím vznik a průběh krize je totiž klientovo 
vnímání: „Subjektivní dimenze je primární – událost, která není vnímána jako krize, nebude 
jako krize ani prožívána.“4 Nebo-li jak tvrdí Špaténková: “Krizí je ta situace, kterou klient 
za krizi považuje.“5

Jak se krize projevuje
Krize se projevuje silným emočním rozrušením – pocity zmatku, úzkosti, hněvu, deprese 
spojené s vnitřní tenzí a neklidem; dezorganizací ve vztazích a v sociálním fungování.6 Je 
provázena zvýšenou vznětlivostí jedince a jeho podrážděností, nebo naopak pocity prázdnoty, 
beznaděje a bezvýchodnosti; strachem, smutkem, plačtivostí, rezignací až stavy odcizení 
a selhávání v nejrůznějších směrech. K dalším charakteristikám krizového stavu náleží podle 
Kastové (2000) také pokles sebeúcty, snížená schopnost koncentrace a narušení dosavadní 
psychosociální rovnováhy.7 
Zpravidla bývá doprovázena i projevy různých somatických potíží, jako je únava, pocity 
vyčerpání a ztráty energie, nespavost, bolesti hlavy, poruchy činnosti srdce, krevního oběhu, 
3 Kastová (2000).
4 Thompson, 1991 in Navrátil (2002).
5 Špaténková (2004).
6 Halpern, 1973; Parad a Parad, 1990 in Navrátil (2002).
7 Navrátil (2002).

zažívání (ve smyslu nechutenství nebo nutkavosti k jídlu), slábnoucí sexuální potence nebo 
nechuť k sexuálnímu životu vůbec aj. 
Podle jedné americké studie existuje šest hlavních ukazatelů psychosociální zátěže. Jsou to:
• pocit změněné tělesné celistvosti (integrity) a ztráta pocitu dobrého zdraví,
• prožitek změny ve vlastním sebeuspokojení,
•  výrazné pocity nejistoty, které mají tendenci sílit, zvláště ve vztahu k sociálním rolím 

a úkolům člověka,
• prožitek narušené emoční rovnováhy doprovázený pocitem vnitřního nebo vnějšího ohrožení,
•  pocit ohrožení života a s tím spojené životní bilancování, které ústí v obavy z vlastní 

nedostačivosti,
• prohlubující se ztráta psychické rovnováhy při nutnosti přizpůsobovat se novým situacím.8 

O krizi hovoříme, pokud jsou zmíněné projevy těžké, časově ohraničené a nezvládnutelné 
obvyklými mechanismy zvládání.9

Akutní krize mívají obvykle jasně ohraničený začátek a rychle se rozvíjejí. U dospělých 
nalézáme jejich příčinu často v oblasti interpersonálních vztahů; zvláště manželských, 
partnerských, ale i pracovních. Akutní krize nastávají obvykle tehdy, dojde-li vlivem životních 
okolností k reaktivaci jedincova „citlivého místa“, jež ho provází mnohdy již od dětství 
a dospívání. Duševní krize též může nastat v souvislosti s otřesnou – traumatizující událostí 
nebo po obdržení nepříznivé zprávy, kterou dotyčný jedinec vnímá a hodnotí jako značnou 
újmu a jež přichází náhle „jako blesk z čistého nebe“. Pro tyto významné životní události je 
příznačné, že jsou jedincem výrazně negativně hodnocené, obvykle nepředvídatelné a jím 
samým obtížně kontrolovatelné a ovlivnitelné. Člověk prožívá ztrátu či ohrožení významné 
hodnoty (zdraví, života vlastního či blízkých osob, ztrátu blízkého člověka vzniklou 
rozchodem, úmrtím apod.). Může být ohroženo to, čím jedinec žije (vztahy, práce, zájmy), 
čím je (postavení, prestiž) nebo co vlastní. Akutní krize se může manifestovat i na tělesné 
úrovni (horečnatým infekčním onemocněním, nedostatečným příjmem potravy, abúzem 
alkoholu aj.).10 
Podle výzkumů obvyklá délka krizového stavu nepřekračuje dobu šesti týdnů, ačkoliv 
v některých případech může být i delší než osm týdnů. Během této doby krize odezní, ať už 
s profesionální pomocí, nebo bez ní; nebo přejde v krizi chronickou.11 

Krize chronické, na rozdíl od předchozích, bývají svým průběhem nenápadné, ale 
stále a dlouhodobě zatěžující. Jejich zdroj je mnohdy ve vnitřních konfliktech člověka 
při současném působení protichůdných tendencí (např. špatné svědomí z vlastního 
jednání a přitom neochota něco měnit). Chronické krize se také často týkají a projevují 
v meziosobních vztazích. Pravidelně se vyskytují u lidí, kteří „somatizují“. Jejich subjektivní 
stesky neodpovídají objektivnímu stavu. V takových případech bývá vhodné uvažovat, „co je 
za tím“. Na chronickou krizi myslíme také u psychosomaticky nemocných, neboť může být 
jednou z příčin vzniku a udržování onemocnění.

Duševní krize vede u lidí subjektivně k pocitům ztráty jistoty, bezpečí a k prožitkům 
bezradnosti, včetně dojmu, že jsou na všechno sami. Osobnost člověka v krizi je ohrožena 
ve své integritě. Dostává se do stavu napětí přecházejícího v úzkosti, „únavu ze života“ až 

8 Eis (1993).
9 Caplan, 1964 in Navrátil (2002).
10 Vymětal (1994).
11 Slaikeu in Navrátil (2002).
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depresivní rozlady a prožívání. Tam, kde narůstá deprese, zvláště ve spojení s pocity viny, 
objevují se sebevražedné myšlenky a narůstá nebezpečí sebevražedného jednání. 
Z tělesných příznaků doprovází nevyřešenou duševní krizi nejčastěji bolest hlavy, zad, 
neopodstatněná únava a potíže v oblasti zažívacího ústrojí, a to při negativním či minimálním 
somatickém nálezu.12 

Typy krizí (s použitím Baldwinovy typologie z roku 1976):
•  krize situační – vyplývají z problematických situací budících dojem neodkladnosti (rozvod, 

stěhování, ztráta zaměstnání, sňatek, narození dítěte);
•  krize pramenící z náhlého traumatizujícího zážitku (násilný čin, znásilnění, úmrtí, 

katastrofy);
•  tranzitorní krize – způsobují je nároky vyplývající z přechodu z jedné vývojové životní 

fáze do druhé (puberta, střední věk, odchod do důchodu);
•  vývojové krize, krize zrání – vývojová krize přichází zpravidla tam, kde zdárným způsobem 

neproběhla krize tranzitorní; člověk si nedořešené nebo nedokončené krize „vtáhne“ 
do dalšího životního období, a tím ztíží svou novou vývojovou etapu nedořešeností krizí 
předchozích; 

•  krize pramenící z psychopatologie – krizové stavy, v nichž je přítomna psychopatologie 
(neurózy, psychózy, psychosomatická onemocnění, návykové nemoci, depresivní, 
úzkostné syndromy apod.); jde o nozologické jednotky, jimiž jsou označeny jednotlivé 
psychické poruchy; v současnosti je v platnosti klasifikace MKN-10 Světové zdravotnické 
organizace; V této oblasti doporučuji obrátit se na odbornou literaturu, viz. Seznam 
doporučené literatury.

•  krize z psychiatrické neodkladnosti (náhlá změna stavu akutního psychotického 
onemocnění, intoxikace, sebevražedné jednání, neschopnost kontrolovat stavy zlosti 
a agresivity);

•  krize psychospirituální (ang. spiritual emergency) – je stav, v němž se člověk ocitá při 
prožívání mimořádných stavů vědomí, mystických, paranormálních či jiných neobvyklých 
zážitků a cítí se být jimi ohrožen nebo má díky nim potíže se zvládáním každodenního 
života (mimosmyslové vnímání, předvídání budoucích jevů, kontakt s duchy, vize aj.), a to 
při nenarušeném myšlení a orientaci v sociálním světě;

Jde o novou diagnostickou kategorii zařazenou do Diagnostického a statistického manuálu 
Americké psychiatrické asociace DSM-IV.

Krize je pro člověka zatěžujícím a ohrožujícím fenoménem, ale nese s sebou i dynamický 
náboj a potenciál změny. Není tedy jevem pouze a jednoznačně negativním. Škoda, že právě 
takto mnoho lidí krizi chápe. Obvykle je to proto, že krize bývá spojena s utrpením. A utrpení 
je člověkem prožíváno jako něco nepříjemného. Z toho se pak vyvozuje jednoznačná 
negativnost krizí. Přitom se zapomíná i na katarzní, očistnou funkci krize. Proto nemůžeme 
krizi označit jen za něco záporného. Krize – viděna z pozitivní stránky – člověka očišťuje, 
pozvedá na vyšší stupeň a brání mu ustrnout na dosažené úrovni – často i proti jeho vůli. 

Průběh krize
Průběh krize je velmi individuální záležitostí. Sama příroda vybavila člověka strategiemi, jak 
se s takovými situacemi vyrovnat. Každý jedinec má jiné mechanismy pro prožívání krize 
a pro následné vyrovnání se s ní. Tyto mechanismy jsou závislé na vrozených dispozicích 

12 Vymětal (1994).

jedince, naučených vzorcích chování, na životních zkušenostech, na vnějších okolnostech 
a typu dané krize.13 Lidé se špatným nebo nesprávným stylem vyrovnávání se s životními 
událostmi, jak na to poukázal sociální psychiatr C. Škoda, prožijí za svůj život více krizí 
a selhání a budou vyžadovat více lékařské péče pro příznaky, jichž si druhý ani nevšimne.14

Mezi přirozené mechanismy zvládání zátěže patří:
• schopnost projevit emoce,
• schopnost sdělovat a sdílet,
• schopnost kontaktu s vlastním tělem,
• schopnost kontaktu s vlastními potřebami,
• uvědomění si svých vlastních možností,
• schopnost využít zkušenosti,
• schopnost využít kolektivní vzorce chování či rituály aj.

Lidé s dobrými přirozenými mechanismy zvládání zátěže (a opěrnou sociální sítí) prožívají životní 
krize snáze a také je lépe zvládají. Ostatní zvládají krize hůře a potřebují odbornou pomoc.

Různí krizoví experti vypracovali na základě svých praxí modely průběhu krizových stavů. 
Jde o typizované a standardizované modely, a jako takové mají svá pozitiva i negativa. 
Nemohou postihnout celou šíři a variabilitu jednotlivých specifik a individuálních zvláštností, 
a proto má v práci s klientem vždy přednost individuální charakter průběhu krizového stavu 
u konkrétního klienta. Přesto míním, že znalost modelového průběhu krize může pomoci 
porozumět specifickému stavu člověka v krizi a poskytnout nám oporu při provázení 
průběhem krize. Proto se nyní zastavím v zásadě u dvou modelů.

Kastová a Kübler-Rossová popsaly průběh krizí podobně. Kastová pracovala s lidmi, u nichž 
dochází ke krizím v důsledku nežádoucí změny v životě (nemoci, úmrtí, ztráty zaměstnání), 
a Kübler-Rossová s umírajícími nemocnými. Jejich rozlišení fází je podobné, i když rozdělení 
Kübler-Rossové je jemnější. Já nyní oba modely pro jejich podobnost sloučím.
•  fáze popření 

Je charakteristická odmítnutím skutečnosti. Člověk prožívá šok. Snaží se získat čas 
k přemýšlení a zpracování šoku. Projevuje se v ní odpor vědomí proti přijetí nepříjemné 
reality. Později se pravda stává součástí vědomí.  
 Člověk reaguje zdánlivě bez emocí. Dává svolení k procedurám, později o tom však neví. 
Charakterizují ji věty: „To nemůže být pravda. To je určitě omyl.“ 
Vhodnou reakcí pracovníka je navázat kontakt s klientem a získat jeho důvěru.

•  fáze protestu/agrese 
V člověku se probouzí vzdor proti osudu. Člověk prožívá smíšené pocity a často se trápí 
domnělou vinou, že je za vzniklou situaci odpovědný on sám. Vedle viny se dostavuje 
ochromující strach ze života i ze smrti, pocit bezmoci a zoufalství. Lidé si začínají 
uvědomovat, co ještě ve svém životě chtěli udělat a prožít. Projevují hněv a protest. 
Zloba obvykle směřuje proti všem lidem, lékařům, Bohu... Hněv je třeba chápat jako 
emocionálně nutnou součást zpracování krize. Patří sem i výčitky a obviňování.
Charakterizují ji věty: „Proč právě já? Čí je to vina?“ 
Pracovník by měl dovolit odreagování klienta a nepohoršovat se nad jeho reakcemi.

13 Rybičková (2006).
14 Eis (1993).
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•  fáze vyjednávání 
Účelem třetí fáze je dosažení dřívějšího stavu. Člověk v podstatě smlouvá o odklad. Lidé 
hledají zázrak. Obracejí se na léčitele, někteří se snaží uzavřít obchod s Bohem: „Když mě 
uzdravíš, věnuji...“. Člověk je ochoten zaplatit cokoliv.  
V této fázi je důležité zachovat a projevit maximální trpělivost.

•  fáze bilancování/deprese 
Člověk si vybavuje vše, co se mu podařilo v životě uskutečnit. Přemítá o tom, co 
bylo doposud. Bilancuje a snaží se nalézt, co bylo v jeho životě hodnotné. Prožívá 
smutek z utrpěné nebo hrozící ztráty a depresi. Má strach z účtování, případně obavy 
o zabezpečení rodiny. Vnější věci ztrácejí důležitost. 
V této fázi klient potřebuje trpělivé naslouchání, pomoc při urovnání vztahů a při hledání 
konkrétních řešení.  
V případě terminálního onemocnění je vhodná doprovázející myšlenka: „Kdo stojí krátce 
před přijetím osudu, má právo na to být smutný.“

•   fáze smíření/reorganizace života 
Dochází k vyrovnání, pokoře a smíření. Člověk již nebojuje proti osudu. Přijímá osudovou 
skutečnost, smiřuje se se svým omezením (nemocí, smrtí či jinou ztrátou) a získává nový 
vztah k sobě i ke světu. Nalézá osobní smysl své životní situace a utrpení. (Přijetí nelze zaměnit 
za rezignaci – rezignace je pro klienta zdrojem pocitů marnosti, bezesmyslnosti a prázdnoty, 
zatímco přijetí těžkého osudu vede k nalezení nové rovnováhy a „stavu vnitřní důstojnosti“.)  
Pomáhá mlčenlivá lidská přítomnost – držet ruku, setřít slzu.15 

Svatošová (1995) upozornila, že fázemi krize spolu s klientem procházejí také jeho blízcí lidé 
a při práci s krizí je potřeba brát tuto skutečnost také v potaz.16

Caplan viděl vývoj krizového stavu ve čtyřech fázích:
• První fáze trvá krátce a nepozorovaně.
    Nastává pocit ohrožení, jehož důsledkem je zvýšené napětí a úzkost. Člověk používá naučené 

mechanismy a vyrovnávací strategie. Dojde-li k řešení, pak jde o řešení automatické.
• Druhá fáze trvá hodiny až dny. 
    Člověk si plně uvědomuje pocit nepohody, svou zranitelnost a neschopnost danou situaci 

zvládnout, mít pod kontrolou. I přes tento pocit se snaží situaci vyřešit metodou náhodných 
pokusů. Nedojde-li k řešení, krize postupuje. 

   V této fázi klient není otevřený vnější pomoci. Věří, že to zvládne sám. Potřebuje více času.
• Třetí fáze se odehrává opět v horizontu hodin až dní. 
    V tomto období je člověk ochotný připustit si své selhání a neschopnost nastalou situaci 

řešit. Snaží se o inovaci metod řešení. 
    V tomto období je člověk ochotný a přístupný pomoci zvnějšku. V tomto období lidé často 

vyhledávají sami pomoc formou návštěvy krizových služeb a jiných kontaktních zařízení. 
V daném období se stav může dostat na „předkrizovou úroveň“, v případě neúspěchu 
nastává další fáze. 

   Toto období je nejvhodnější pro krizovou intervenci.
• Čtvrtá fáze trvá dny až týdny. 
     Jde o závažný stav psychického ohrožení, celkové dezorganizace a dekompenzace. Prohlubují 

se emocionální, kognitivní i behaviorální projevy. Výrazně se omezuje paleta schopností 
zvládnout krizový stav, chybí „síla“ vyhledat vhodnou pomoc. 

15 Navrátil (2002).
16 Svatošová (1995).

      V této fázi by měl být člověk aktivně nasměrován na vnější pomoc, která je již v tomto 
období nezbytná. Krizová intervence již sama o sobě většinou nestačí, často je potřeba 
i farmakoterapie, příp. hospitalizace.

Uvedené modely popisují průběhy krizí u osobností, u nichž životní dění probíhá 
za konformních podmínek psychického vývoje a v takových sociálních podmínkách, kde je 
podpora a intervence sociálních institucí spíše výjimkou. Krize pak vycházejí jako fenomén 
povětšinou růstový, který končívá minimálně smířením s danou situací a maximálně 
pokrokem. Praxe však zase tak optimistická není. Musíme brát v úvahu potenciál a také reálné 
možnosti naší cílové skupiny. Je potřeba se připravit na to, že krize končívají také trvalejším 
psychickým nebo somatickým poškozením člověka, případně oběma, chronifikací vnitřních 
konfliktů, posílením pasivního přístupu k životu, kriminalitou nebo modelem závislosti – 
např. na sociálních službách. Nicméně krize neoddělitelně patří k lidskému životu a vyhnout 
se jim nelze. 

Krize a její řešení

Jsme-li v krizi, pak především hluboce prožíváme bezmocnost. A má-li nás ve své moci 
bezmocnost, pak zpravidla toužíme po rychlém řešení. V praxi ovšem často pozorujeme, že 
většina lidí zátěžové životní události přehlíží nebo podceňuje. Věnuje jim pozornost pouze 
tehdy, když je tyto události mají ve své moci. Když však tyto zátěže odezní, a tím se utrpení 
zmenší, klesá motivace pro přikročení k nějakým činům. A to už vůbec nemluvím o tom, že 
dosud není běžné využívat odborné pomoci. Většinou se stává, že lidé vyhledají odbornou 
pomoc jen tehdy, když je k tomu dožene pro ně už nesnesitelné utrpení nebo pocit slepé 
uličky.

Krize přesahuje běžné adaptační možnosti i zdroje běžných obranných mechanismů člověka; 
nedokáže ji řešit v rámci svého obvyklého repertoáru vyrovnávacích strategií. Zvládnutí krize 
potřebuje odvahu a jasnou mysl. Právě toho se však lidem v krizovém stavu nedostává. Často 
neumějí ani zformulovat, popsat svůj stav. A pokud neumějí vyjádřit svůj stav, pak ho také 
nemohou pochopit a překonat. Protože co nemám pevně uchopeno v jazykovém vyjádření, 
to si také nedovedu uspořádat myšlenkově. To „neuspořádané uvnitř“ pak leží v nás jako 
mlhavé tušení něčeho bez kontur a hranic, jako mlhavá hrozba. Způsobuje duševní neklid 
a hrozí ztrátou psychické rovnováhy. A to je cesta, jak se dostáváme do vleku krizí. 
Proto se tak cítíme krizovými stavy zaskočeni, silně ohroženi a lidsky demobilizováni. 
A to dokonce i tehdy, můžeme-li výskyt krizových situací dopředu očekávat – v přirozeně 
obtížných životních obdobích, jakými jsou puberta, střední věk a stáří.

Z psychoterapeutického hlediska považuje Eis – jeden z našich předních krizových odborníků 
– za nejškodlivější „nechuť člověka krizi řešit, případně ji řešit polovičatě“. Výsledkem toho 
bývá zpravidla nevhodné, případně zanedbané řešení krize s neodvolatelnými následky. 
Tak se může v člověku problematika nevyřešených krizí hromadit, až se jednoho dne stane 
situace pro člověka dále nesnesitelnou a on se obrátí na odbornou pomoc. Pracovník pak 
často stojí před problematikou mnoha starých a nedořešených krizí, a k tomu i krize akutní, 
která představuje pro daného jedince onu pověstnou „poslední kapku“, jíž míra snesitelnosti 
přetekla.
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Psychologická „první pomoc“
„Psychologickou první pomoc bychom vymezili jako jednorázový zásah uskutečňovaný 
převážně prostřednictvím rozhovoru mezi pracovníkem a potřebným člověkem, který se nalézá 
v náročné životní situaci, je psychicky destabilizován či nemá k této destabilizaci daleko. Zpravidla 
jde o jedince v duševní krizi (např. vlivem rozpadu manželství) nebo pod vlivem události, jež je 
zkušeností otřesnou (např. tragické úmrtí někoho blízkého). Psychologická první pomoc přichází 
v úvahu jako hlavní opatření tehdy, jestliže osobnost není dezintegrována a člověk je schopen 
hodnotného kontaktu; a aktuálně či potenciálně neohrožuje sebe ani okolí. 

Hlavním cílem psychologické první pomoci je dosáhnout u jedince vnitřní stabilizace 
a zklidnění – tím, že dojde k uvolnění jeho emočního napětí. Má význam etický – 
mírníme duševní utrpení; léčebný – zamezujeme stupňování stavu, který by jinak mohl 
ústit v psychickou poruchu nebo somatickou dekompenzaci; a preventivní – zamezujeme 
fixaci, kdy pracovník i klient podlehnou tendenci „medicinizovat“ problémy v prožitkové 
a psychosociální oblasti, hodnotí je jako poruchu, a takto s nimi i zacházejí. Obecně platí, 
že čím je člověku subjektivně hůře, tím je sugestibilnější a vkládá větší naděje do rychlé 
a účinné odborné pomoci. Snadno se dostává do regrese projevující se chováním vzhledem 
k jeho věku nezralým, „dětským“, pro které je příznačná závislost, pasivita a nastavenost 
na „příjem“ péče. Regresivní projevy u klienta jsou přirozené a spolupodmíněné společensky 
a kulturně. Počítáme s nimi, ale nepodporujeme je, protože mohou být překážkou vytvoření 
dobrého pracovního společenství mezi klientem a profesionálem. Klient je v této situaci 
„vykolejenosti“ poměrně snadno ovlivnitelný slovem a zpravidla i dobře spolupracuje, 
na druhé straně musí pracovník „vydržet“ jeho emoční projev i eventuální tendenci nutit nás 
rozhodovat v soukromých záležitostech a delegovat nám nepříslušející odpovědnost (např. 
rozvést se či setrvat v manželství).17 

Jejím bezprostředním cílem je:
• vytvořit podmínky dobrého pracovního společenství,
• psychicky klienta stabilizovat,
•  zamezit dalšímu stupňování okolností, jež klienta destabilizují a mohly by vést k duševní 

a tělesné poruše zdraví,
• zajistit kontinuální návaznost další péče.

Jak si konkrétně počínat při psychologické první pomoci
Prvním krokem k vytvoření podmínek dobrého pracovního společenství je zajištění 
nerušeného rozhovoru. Ideální je být s potřebným člověkem v místnosti sami a bez časové 
tísně, alespoň 30–50 minut. S klientem se posadíme pohodlně a „civilně“ a od samého počátku 
dáváme najevo, že jsme mu plně k dispozici a ochotni pomoci. Můžeme říci, že udělal dobře, 
když nás vyhledal, a to i v případě, kdy je doveden někým druhým. Důležité je projevit osobní 
zájem o jeho problém a brát ho naprosto vážně; „uznat“ jeho starosti i důvody rozrušení. 
Klient musí cítit, že jsme principiálně na jeho straně. To však neznamená, že mu dáváme 
ve všem nekriticky za pravdu nebo ho povzbuzujeme v obviňování okolí. Člověka akceptujeme 
(přijmeme), což se děje především mimoslovně (např. pokyvováním hlavou, uvolněným 
a vstřícným držením těla), pozorným nasloucháním a zdvořilým chováním. Roste-li důvěra 
klienta, začne se uvolňovat a více svěřovat, mnohdy až dramatickým monologem.18 

17 Vymětal (1994).
18 Vymětal (1994).

Druhý krok psychologické první pomoci tvoří opatření k psychické stabilizaci klienta. 
Budiž řečeno, že již sama přítomnost pracovníka jedince uklidňuje (ve smyslu „pomoc je 
nablízku“) a zmenšuje psychické potíže, ve kterých hraje větší roli subjektivita klienta (např. 
bolest, úzkost). Hlavním psychologickým prostředkem stabilizace rozrušeného člověka je 
vedle našeho klidného vystupování a celkového projevu (jež je „nakažlivý“ a zpravidla se 
přenáší na druhého) také způsob vedení rozhovoru. 

Dodržujeme zásady nedirektivního empatického rozhovoru, kdy klientovi aktivně 
nasloucháme a snažíme se porozumět jeho vnitřnímu světu a situaci, v níž se nalézá. („Chápu 
to tak, že tato situace je pro vás složitá a snažíte se ji vyřešit.“) Zjišťujeme, co pro něho 
osobně znamená. Vedle toho se pokoušíme zorientovat v problému a posoudit závažnost 
situace na základě informací, které od klienta dostáváme, i když jich nebývá mnoho. To vše 
s přihlédnutím ke stavu klienta. Nedirektivním empatickým rozhovorem ulevujeme klientovi 
v negativním prožívání a dodáváme mu naději na reálnou pomoc – ať už ji poskytneme 
přímo my, nebo někdo jiný. Ve vypjaté situaci člověka v akutní krizi ovšem nemůžeme 
postupovat zcela nedirektivně. To by mohl klient vnímat jako naši nejistotu, bezradnost či 
potvrzení svého, většinou pesimistického postoje. V takové situaci musíme být iniciativní, 
aktivní a mít průběh rozhovoru pod kontrolou, protože pro člověka v zátěži představujeme 
v tom okamžiku jedinou podporu a podržení. 

Během psychoterapeuticky vedeného rozhovoru dochází k abreakci – klient se uvolňuje, 
uklidňuje, psychicky stabilizuje. Stabilizaci často předcházejí výraznější projevy negativního 
prožívání (sebeobviňování, pláč apod.). Musíme je přijmout, nechat odžít a rozhodně nevést 
klienta k jejich potlačení. Nebojme se, že se trpícího člověka „dotkneme“ a jeho utrpení 
zvýšíme. Naopak – potřebuje se uvolnit, uvědomit si svízelnost situace i to, že má právo být 
otřesen. Tím mu pomáháme stejně jako samotným nasloucháním a projevováním zájmu.19 

Neustále se tedy pohybujeme ve dvou rovinách – klientovi se subjektivně přibližujeme, jsme 
„s ním“, ale zároveň držíme vnitřní odstup, který nesmí předchozí znemožňovat a který nám 
současně dovoluje nestranný pohled nutný k rozhodování o dalších opatřeních. Vzájemný 
vztah s klientem udržujeme tedy tak „blízký“, jak je možné, a tak „vzdálený“, jak je nutné.20 

Co dělat v průběhu rozhovoru aneb několik ANO:
•  Klademe otevřené otázky – dávají větší prostor k tomu, aby člověk mohl šířeji odpovědět, 

a „nutí“ více přemýšlet.
• Nasloucháme a snažíme se porozumět, jak člověk v krizi svou situaci vnímá.
 NE: „Vím, jak vám je, a je mi vás líto.“ 
  ANO: „Chápu, že je tato situace pro vás složitá a snažíte se ji řešit. Chápu, že je těžké křičet, 

když se bojíte. Nebyla to vaše vina, nechtěla jste, aby se to stalo.“
•  Vhodnými otázkami zjišťujeme úmysly člověka prožívajícího krizi, a to tak, abychom mu 

nepodsouvali negativní úmysly, které nemá.
 NE: „Doufám, že si nechcete nic udělat?“
 ANO: „Co byste teď nejraději udělal?“
•  Normalizujeme reakce klienta. Pomáháme klientovi získat a upevnit přesvědčení, že 

reaguje normálně na nenormální situaci.
  ANO: „Každý potřebuje pomoc při zotavování z traumatických událostí. Řekněte si o to, 

19 Vymětal (1994).
20 Vymětal (1994).
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co potřebujete – vašim blízkým (rodině, přátelům), ale klidně i jiným – třeba pracovníkům 
v krizovém centru. Pokud se vaši přátelé nechovají tak, jak jste doufala, neobviňujte se. To, 
co se vám stalo, je špatné a oni se třeba bojí uvěřit, že by se to mohlo stát i jim. Potřebují při 
konfrontaci s tím pomoc.“

•  Přeformulováváme – nabízíme klientovi jiný způsob interpretace jeho chování. Může to 
pomoci klientovi získat náhled, že se chová (choval) adekvátně dané situaci.

  ANO: „Zachoval jste se nejlépe, jak jste uměl (v dané situaci mohl). Zdá se, že jste se 
zachovala velmi moudře, když jste se nehýbala a nemluvila, než abyste riskovala další 
zranění.“

• Oceňujeme.
  Mějme na paměti, že člověk v krizi přijme snáze ocenění toho, co udělal, než pochvalu. 

Pochvalu je schopen přijmout většinou jen v souvislosti s negativním vymezením 
předcházející situace (v souvislosti s negativními zážitky).

 NE: „Jsi šikovný kluk, to zvládneš.“
  ANO: „Je to opravdu těžká situace a cením si toho, jak ses zachoval. Je vidět, že máš pevné 

nervy.“
•  Podporujeme a pomáháme znovu nastolit kontrolu a odpovědnost klienta za svá 

rozhodnutí.
  ANO: „Během napadení jste neměla dění ve svých rukou, ale teď už máte. Rozhodla jste se, 

že vyhledáte pomoc – a udělala jste to. Znovu máte kontrolu nad tím, co chcete dělat a co 
děláte.“

Co v průběhu rozhovoru nedělat aneb několik NE:
•  Neodvádíme pozornost od toho, o čem chce člověk hovořit, nevnucujeme mu téma 

rozhovoru.
 NE: „To já vám teď povím, co se stalo zase mně.“
 ANO: „Můžeme si o tom popovídat. Jestli chcete, tak hned teď.“
• Nesnažíme se rozveselovat ani rozptylovat.
  NE: „Teď už na to nemyslete. Pojďme se bavit o něčem jiném. Nemluvme už o tom.“
 ANO: „Jestli si chcete o tom se mnou pohovořit, budu se snažit vám pomoci.“
• Negeneralizujeme a nezjednodušujeme jeho situaci. Nebagatelizujeme.
   Nepoužíváme slov „vždy, nikdy...“.
 NE: „Všechno bude zase dobré.“
 ANO: „Vím, že situace je pro vás obtížná.“
• Nepřikazujeme.
 NE: „Musíte, nesmíte...“
  ANO: „Co by se ještě dalo dělat? Jak to vidíte vy? Můžeme spolu hledat možnosti. Nejdříve 

mi řekněte, co všechno jste už zkusil, a pak si uděláme seznam toho, co jste ještě nezkusil, 
a uvidíme, co nám vyjde.“

•  Nenecháváme klienta neustále popisovat přestálé trauma s očekáváním, že se to „nějak 
vykrystalizuje“ a že to překoná bez odborné pomoci. Je mýtem, že sdělená bolest je poloviční 
bolestí a že s každým opakováním se zmenšuje.

Jaké máme další možnosti dát klientovi najevo, že nás zajímá, co nám říká, že mu nasloucháme 
a že jsme „na příjmu“? A jaké máme prostředky pro ovlivnění toho, jak se bude rozhovor dál 
vyvíjet? Pomoci nám v tom mohou techniky aktivního naslouchání, mezi něž patří oceňování, 
zrcadlení pocitů, parafrázování a shrnování.

•  Při oceňování jde o to ocenit cokoli, co lze, i kdyby to bylo „jen“ to, že přišel, že to nevzdal. 
Vyjadřujeme tím člověku respekt a zplnomocňujeme ho – dáváme mu najevo, že má své 
věci ve svých rukou.

•  Při zrcadlení pocitů jde o to všimnout si a pojmenovat emoce, které jedinec dává najevo. 
Cílem je dát klientovi najevo porozumění pro jeho prožívání (což neznamená, že zároveň 
schvalujeme jeho jednání).

 „To pro vás asi muselo být velké zklamání, když….“ 
 „To jste asi musela být hodně rozzlobená, že jste měla zbytečnou cestu…“
•  Parafrázování nám pomáhá ověřit si, zda mluvíme oba o tomtéž, zda jsme klientovi dobře 

rozuměli. Můžeme použít slov vlastních anebo slov klientových:
 „Rozumím tomu dobře tak, že byste si přál, aby…“ 
 „Takže vy říkáte, že kdyby nebylo dětí, tak už byste se s mužem dávno rozvedla?“
 „Takže vy jste řekl manželce, že kdybyste měl přijít o děti, tak byste skočil pod vlak.   
 Rozuměla jsem tomu tak dobře? Je to tak?“
  Klient to buď popře (např. že to bylo jen v afektu), nebo naopak potvrdí a můžeme o tom 

mluvit detailněji.
•  Shrnování provádíme na konci, ale i v průběhu rozhovoru; zvlášť když klient přichází 

s mnoha tématy.
V průběhu rozhovoru:
„Takže vy říkáte, že problémy jsou – to a to...“
„Co z toho bychom měli začít spolu řešit teď? Na čem z toho, o čem jsme teď mluvili, chcete 
dnes pracovat?“
Na konci rozhovoru:
Shrneme, o čem jsme dnes mluvili a na čem jsme se s klientem dohodli. Dohodu je možno 
zapsat a dát klientovi kopii. Cílem je sjednotit závěry (úkoly) a mít na co navázat příště. 
„Mluvili jsme o tom a o tom, dohodli jsme to a to, já udělám do příště toto, vy toto.“ 
„Klient je kompetentní v tom a v tom, pracovník v tom a tom...“21 

cvičení:
Utvořte trojice, vyberte nějaký drobný problém, který vaši klienti běžně ventilují.
Jeden bude v roli pracovníka, který vede rozhovor, druhý v roli klienta a třetí pozorovatel.
Pracovník zkusí při rozhovoru s klientem použít uvedených technik aktivního naslouchání 
(oceňování, zrcadlení pocitů, parafrázování, shrnování). Pozorovatel hlídá čas rozhovoru – 
10 minut – a upozorní pracovníka a klienta minutu před vypršením času. Všímá si použití 
jednotlivých technik a uvažuje o alternativách. 
Poté účastníci proberou průběh rozhovoru a vymění si role.
Sdílení do velké skupiny.
Trvání: 30 minut.

Je-li člověk již alespoň minimálně psychicky stabilizován a my jsme orientováni v jeho 
problematice a její závažnosti, můžeme v poskytování psychologické první pomoci postoupit 
dále – snažíme se zabránit eskalaci krizové situace zamezením stupňování okolností, jež 
klienta destabilizují.

Aby se mohl jedinec vyrovnat se svou situací a řešit ji – ať již sám, nebo s pomocí druhých, 
musí jí rozumět. Po jisté stabilizaci tedy můžeme začít s analýzou klientovy situace, hledáním 
ústředního problému a prvních kroků k jeho řešení. V objektivně složitých situacích je 

21 Janišová 
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nutné počítat se zapojením a spoluprací důležitých osob z klientova okolí (příbuzných, přátel 
apod.). Přímými zásahy řešíme kritickou situaci, např. zajištěním náhradního ubytování, 
poskytnutím potravin či přímé finanční pomoci aj. V rámci psychologické první pomoci 
pomáháme nalézt alespoň částečné řešení problému.22

V případě potřeby zajišťujeme kontinuální návaznost další péče. Pokud klient zná svého 
pracovníka a věří mu, většinou vítá, když může zůstat v jeho „péči“. Pracovník však není vždy 
schopen poskytnout veškerou kvalifikovanou pomoc, která je pro řešení krizové situace nebo 
krizového stavu potřeba, a musí ji zajistit jinde. Podle povahy problému může klienta „předat“ 
či „doprovodit“ do péče klinického psychologa, psychiatra, manželského poradce, eventuálně 
může doporučit další opatření (návštěvu advokátní poradny, pedagogicko-psychologické 
poradny aj.). Vždy je důležité zevrubně klienta připravit a pravdivě jej informovat o tom, co 
myslíme, že je pro něj nyní vhodné. Návaznou péči je možné zprostředkovat osobně nebo 
telefonicky, příp. elektronicky. Vhodné je zůstat s klientem a také se specialistou v dalším 
kontaktu, abychom mohli spolupracovat a společně koordinovaně postupovat v řešení 
klientových potíží.23 

Na rozdíl od psychologické první pomoci, kterou může osobě v krizi poskytnout každý 
(v zásadě i laik), představuje krizová intervence specializované postupy určené pro různé 
krizové situace.

Krizová intervence

Průkopníky krizové intervence byli převážně američtí psychiatři ve 40. a 50. letech dvacátého 
století. Razili označení „krizová intervence“ a vytvořili základy této metody. Jejich průkopnické 
práce se soustředily převážně na duševní krize pacientů, kteří se léčili na jejich klinikách. 
V pozdějších letech se jejich zájem rozšířil také na důsledky těchto krizí v rodinách pacientů.24 

Krizová intervence je činnost preventivního charakteru zaměřená na snížení rizika 
prohlubování a chronifikace problému; dále činnost poskytující okamžitou a nezbytnou 
pomoc.25 „Je vyšetřením a terapií zároveň.“26 

Krizovou intervenci můžeme definovat jako „specializovanou pomoc osobám, které se ocitly 
v krizi“.27 Tvoří ji různé formy pomoci, které mají za úkol vrátit jedinci jeho psychickou 
rovnováhu narušenou krizovou životní událostí – jde o pomoc především psychologickou, 
v případě potřeby lékařskou (zvl. psychiatrickou), sociální a právní. Krizovou intervencí 
v rámci sociální pomoci je chápán okamžitý zásah ve prospěch osoby, která se ocitla v akutní 
krizi – a to některou z forem sociálních služeb. 

Krizová intervence je prakticky zaměřená činnost. Má umožnit okamžité a efektivní 
zacházení s akutními reakcemi při nadměrně náročných životních událostech. Proto je třeba 
znát normální adaptační vzorec a jeho vliv na řešení problému. Má-li být krizová intervence 

22 Vymětal (1994).
23 Vymětal (1994).
24 Navrátil (2002).
25 Burges, Baldwin in Špaténková (2004).
26 Brown, Pullen, Scott in Špaténková (2004), s. 16.
27 Lucká in Matoušek (2003).

účinná, je nutné zasáhnout v době intervalu zvýšené otevřenosti pro vnější pomoc a možnost 
změn (třetí fáze krize podle Caplanova modelu). Jakmile akutní krize odezní, situace 
se opancířuje a motivace ke změnám se zmenšuje. Ke zvládnutí duševní krize bývá třeba 
opakovaných setkání, průměrně 6 (3–10) v průběhu několika týdnů.
Sami poskytujeme krizovou intervenci tehdy, jestliže není krize příliš hluboká a závažná; nebo 
když klienta dobře známe, rozumíme mu a domníváme se, že jsme schopni mu postačujícím 
způsobem pomoci. Naše pomoc končí, je-li klient psychicky stabilizován. Pomáháme mu 
překlenout nejhorší období krize, přičemž nejde o léčbu – tou je psychoterapie. 

Cíle krizové intervence
Účelem krizové intervence je pomoci klientovi, aby krizi zvládl pozitivním způsobem a aby 
se zabránilo vzniku vážných a dlouhodobých problémů. Jde o pomoc klientovi vyrovnat se 
se situací a být schopen ji řešit. Úkolem krizové intervence je podle Parada a Caplana (1965) 
pomoci klientovi obnovit stav homeostázy (rovnováhy).28 

Jeden z „otců“ existenciální psychologie Jaspers (1965) chápe krizi jako příležitost vzít život 
do vlastních rukou a změnit ho. V duchu tohoto pohledu si krizová intervence klade za úkol 
pomoci člověku v krizi přejít od otázky: „Proč se mi to přihodilo?“ k otázkám: „K čemu mě to 
vyzývá? Pro co se mám nyní rozhodnout?“ Tyto otázky pomáhají vidět budoucnost, umožňují 
zahlédnout nové šance a perspektivy. Pomáhají nalézt smysl, který má být po krizovém stavu 
naplněn. Thompson (1991) pokládá za nejvýznamnější prvek ovlivňující vznik a průběh krize 
klientovo vnímání. Řešení krize pak podle něj spočívá především v nalezení (konstrukci) 
nového pohledu, který je pro klienta přijatelný jako zdroj pocitu bezpečí.29 
Podle Lukasové (1998) je jedním z úkolů krizové intervence (v případě krize ze ztráty) 
pomoci klientovi nalézt nové hodnoty, které mohou učinit jeho život opět smysluplným 
a dají mu nové zakotvení. V těch případech, kdy člověk prožívá ohrožení hodnoty, kterou 
pokládal za nejvyšší, jsou krizové stavy mimořádně intenzivní.30 

Od konce 70. let se rozvíjí enviromentálně orientovaná krizová intervence, v níž se klade 
důraz na interpersonální komponenty krize s cílem poskytnout sociální podporu při 
jejím řešení.31 Krizová situace se chápe především jako důsledek selhání v sociálním 
prostředí. Může se jednat o krize vyvolané opakovaným domácím nebo rasovým násilím, 
bezdomovectvím, chronickou nezaměstnaností aj.; u lidí, jejichž denní život je poznamenán 
chudobou, diskriminací, narušeným tělesným a duševním zdravím nebo neodpovídajícími 
systémy komunitních služeb. Za těchto okolností je krizová intervence obvykle poskytována 
jen jako jedna z komponent systému sociální pomoci – „multimodální model“.32 

Krizová intervence spočívá v nabídce pomoci s cílem:
• umožnit správný odhad problému,
• pomoci klientovi při vyjadřování svých emocí,
• navrátit klientovi sebedůvěru,
• mobilizovat potřebnou podporu,
• podpořit účelné řešení problému.

28 Navrátil (2002).
29 Navrátil (2002).
30 Navrátil (2002).
31 Maguire in Navrátil (2002).
32 Hunner in Navrátil (2002).
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Toto řešení je:
 • časově vymezeno (časovou dohodou),
 • nezahrnuje pouze jedince, ale celý jeho systém,
 • je orientováno na problém,
 •  podporuje spoléhání na sebe sama spíše než závislost na druhém (posilování kompetencí 

člověka v krizi),
 • soustřeďuje se na pomoc s problémy, ne na klienta v jeho celistvosti.

Odhalení skutečného zdroje krize umožní klientovi zamyslet se nad krizí, analyzovat vlastní 
emoce a názory na své problémy. Je to možnost distancovat se od nich a spolu s krizovým 
interventem se zamýšlet nad vzniklými důsledky i nad způsobem, jak je zpracovat 
a odstranit. Nalezení „skutečného“ zdroje krize je obvykle velmi složité a časově náročné, 
proto se krizová intervence zaměřuje na stabilizaci stavu a přenechává hledání tohoto zdroje 
psychoterapii.33 

Znaky (principy) krizové intervence jsou:
• okamžitá pomoc – poskytnutí pomoci by mělo být tak rychlé, jak je to jen možné;
• snadná dosažitelnost;
•  redukce ohrožení – poskytnutí emocionální podpory, zajištění pocitu bezpečí, materiální 

pomoc – zajištění přístřeší, jídla apod.;
•  koncentrace na problém „tady a teď“ – analýza historie krize a historie klienta je potřebná 

pro pochopení podstaty a hloubky krizových reakcí, ale krizová intervence jako taková se 
zaměřuje na aktuální situaci a aktuální problém;

•  časové ohraničení – cca 6 (max. 10) setkání minimálně 1x za týden, v případě krátkodobé 
hospitalizace 6 až 10 dní, resp. nocí;

•  intenzivní kontakt pracovníka s klientem – četnost kontaktů může být relativně vysoká – 
i každodenní; ze začátku krátce a často, pak rozvolňování kontaktu; ubírat vlastní aktivitu 
a podporovat aktivitu klienta;

•  strukturovaný, aktivní, direktivní přístup – od trpělivého, empatického naslouchání až 
po direktivní zásah v situaci ohrožení zdraví či života;

•  individuální přístup ke každému klientovi – krize je subjektivní záležitostí, proto mohou 
různí lidé reagovat na stejné krizové situace různými způsoby, různou intenzitou a různou 
délkou trvání; a proto budou potřebovat každý něco jiného.34 

Proces krizové intervence
Ke zvládnutí duševní krize bývá třeba opakovaných setkání, při nichž pomáháme klientovi 
překlenout nejhorší období krize a dosáhnout psychické stabilizace na úroveň před započetím 
krize. Měl by vědět, co může změnit a s čím se musí smířit. Jsou-li určité (subjektivně 
důležité) okolnosti nezměnitelné, je třeba k nim změnit postoj. Má-li klient krizovou situaci 
vyřešit, potřebuje jí porozumět. To vše vyžaduje čas, proto klientovi nabízíme opakovaná 
setkání (průměrně 6) v průběhu několika týdnů, která mu mají pomoci k orientaci v situaci, 
v prožívání a v pochopení okolností, které ke krizi vedly. Poté může klient najít možná 
východiska. 
Přijme-li klient nabídku našich rozhovorů, dohodneme přibližný počet setkání. Aby se 
klient dokázal vyrovnat s krizovou situací a byl schopen ji řešit, musí si uvědomit a vystát 
celou tíži krize. Proto začneme hned po vnitřním zklidnění klienta analýzou situace 
33 Špaténková (2004).
34 Špaténková (2004).

a hledáním ústředního problému, včetně možností, které klient má. Reálné možnosti 
„otevíráme“ a hledáme částečná řešení postupně – „krok za krokem“. Zabýváme se postojem 
klienta a jeho motivací ke změně. Většina lidí v krizi si přeje, abychom je pochopili a dali 
jim za pravdu, popřípadě jim pomohli nějakým rázným zásahem. Čím se klient cítí hůře, 
tím je sugestibilnější a tíhne k pasivní závislosti, v níž by na nás nejraději přenesl všechna 
rozhodování a odpovědnost za ně. Klient má být s naší pomocí spokojen, neměl by se však 
stát na nás závislým.35 
Téma rozhovoru volí klient. Mlčí-li delší dobu či je-li v rozpacích, zajímáme se o to, co mu brání, 
aby volně hovořil. Důraz klademe na prožitek, ten nás spolehlivě vede k tomu, co je důležité. 
Ukážou-li se problémy spíše „v nitru“ klienta, doporučíme psychoterapeutickou pomoc.

Zjednodušeně lze říci, že krizová pomoc sestává ze tří terapeutických momentů: 
• uvědomění si subjektivně důležitého obsahu („stopování“ prožitku), 
• jeho vydržení („neutíkáme“ od něj, ač bývá nepříjemný),
• jeho zpracování (probrání z více hledisek, včetně jeho stránky kognitivní a emoční).
Pak obvykle dochází ke snížení napětí a nastolení stavu umožňujícího hledat řešení. Otevírá-
li se klient sobě i nám, zabývá se subjektivně významnými obsahy, prožitky; prohlubuje se 
jeho schopnost introspekce a porozumění sobě. Tím roste i porozumění vnitřnímu světu 
a chování druhých lidí, lépe se orientuje ve svých vztazích a stává se schopným nalézt vlastní, 
optimální řešení „své krize“.36

Průběh krizové intervence:
• Okamžitá redukce ohrožení
• Analýza - první odhad situace a její posouzení
 Ptát se:
 • Kdo je v  krizi?
 • Na zakázku.
 • Na to, co se stalo:
    „Co se stalo, že jste přišel právě dnes? Co se stalo právě dnes?“
 • Na hlavní problémy – symptomy, zacházení se symptomy, praktické záležitosti:
    „Musí to pro vás být těžké. Co je pro vás nejtěžší?“
 • Na očekávání a přání.
 • Na poslední 2–3 týdny a životní události, které v této době nastaly.
 • Na současnou a minulou úroveň fungování:
    „Jak to všechno zvládáte?“
 • Na specifika zranitelnosti, schopnost vyrovnávat se s obtížemi.
 • Jaká řešení již klient vyzkoušel?
 • Na předchozí psychologické či psychiatrické kontakty.
 •  Na možnosti spolupráce partnera a rodiny (zjistit možnosti podpory v rodině a realizovat je).
•  Klinická hypotéza 

Pojmenovat a oddělit, co jsou příčiny krizového stavu a co jeho následky. Stanovit 
klinickou prognózu (odhad vývoje krizového stavu).

• Intervence
 • Pracovat s emocemi, pomáhat s explorací emocí (pocity viny, závist, truchlení aj.).
 •  Normalizovat reakce klienta (reakce klienta odpovídá významu, který pro něj situace 

má, a je dobré tyto pocity verbalizovat a dát jim průchod).

35 Vymětal (1994).
36 Vymětal (1994).
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 • Udělat to, co mohu udělat tady a teď.
 • Předem hlásit, co chci udělat.
 • Poskytovat informace o možnostech.
 •  Nepoučovat. Nemoralizovat. Nedávat rady. Klient ví, co chce. Jde jen o to pomoci mu 

na to přijít a povzbudit ho, aby to udělal.
 • Udělat dohody o dalších krocích.
• Závěr
 • Rekapitulace dohody.
 • Ověření naplnění dnešní zakázky. 
 • Dohoda o dalších krocích.

Golanová popisuje proces krizové intervence ve třech fázích (1978):
• Počáteční fáze procesu krizové intervence – „formulace“ 1. kontakt
 •  Zaměření na stav krize, na „teď hned“. Ventilace klientových emocí. Zkoumání 

rizikových událostí. Zhodnocení dopadu události.
 •  Vyhodnocení. Konstatování rozhodnutí. Sestavení seznamu okolností a prvořadých 

problémů. Ověření klientových priorit. Určení hlavního problému.
 • Uzavření smlouvy (kontraktu). Definování cílů a úkolů pro klienta a pro pracovníka.
• Střední fáze procesu krizové intervence – „realizace“  1. až 6. kontakt
 •  Doplnění chybějících informací. Kontrola nesrovnalostí. Výběr hlavních témat (ztráta, 

změna, výzva).
 •  Práce na změně chování. Ověření klientových adaptačních mechanismů. Stanovení 

realistických, krátkodobých a dosažitelných cílů.
 •  Identifikace obecných problémů a úkolů. Společné vypracování plánu. Řešení problémů. 

Realizace úkolů.
• Konečná fáze procesu krizové intervence – „ukončení“  7. až 8. kontakt
 •  Rozhodnutí o ukončení. Pomoc klientovi vyrovnat se s ukončením procesu krizové 

intervence. Nabídka pokračování péče a pomoci v jiné formě (např. psychoterapie).
 •  Prozkoumání pokroku. Posouzení hlavních témat. Připomenutí dosažených cílů, úkolů, 

změn a nedokončené práce.
 •  Naplánování budoucnosti. Diskuse o současných problémech a klientových plánech. 

Pomoc klientovi získat anebo ukotvit pocit, že proces intervence je ukončený.37 

Krizovou intervenci v praxi tvoří nejčastěji následující aktivity:
• poskytnutí emocionální podpory a pocitu bezpečí,
• usnadnění komunikace,
• podpora ventilace emocí, které aktuální situace vyvolává „tady a teď“,
• konfrontace s realitou a eliminace tendencí k odmítání a zkreslování reality,
• identifikace „nejdůležitějšího“ problému, který je nutno začít řešit jako první,
• odhalení skryté zakázky,
• zhodnocení dosavadních adaptačních mechanismů a využití efektivních adaptačních mechanismů,
• posílení kompetence klienta k řešení jeho krize,
• mobilizace zdrojů pomoci,
• vytvoření plánu pomoci.

37 Špaténková (2004).

Čemu je dobré se při krizové intervenci vyhnout:
• utěšování,
• přesvědčování,
• dávání „dobrých rad“,
• tlumení emocionálních reakcí (místo „nebrečte“ používejte „můžete se vyplakat“),
• vynucování rychlých rozhodnutí,
•  bagatelizování intenzivních projevů krizové reakce (např. s přijímáním potravy, poruchami 

spánku, abúzem alkoholu a jiných drog aj.),
• příliš časnému podávání uklidňujících léků.38 

Vlastní mínění vyjadřujeme opatrně prostřednictvím autentických poznámek, které dávají 
rozhovoru přirozenou podobu. Např. účastnými otázkami: „Vy jste to opravdu vůbec netušila? 
Proč se na to nezeptáte přímo?“ Je-li navázán dobrý kontakt, lze poukázat na komunikační 
a faktické rozpory v projevu klienta tzv. „konfrontujícími“ výroky: „Teď tomu přesně 
nerozumím, říkáte, že je na něho spolehnutí a přitom, jak slyším, vám vůbec nepomáhá. Jestli 
jsem vám dobře rozuměl, jeho odchod by pro vás znamenal velkou úlevu.“39 

Formy krizové intervence
Formy odborné pomoci v krizi můžeme klasifikovat podle různých kritérií, např. podle typu 
kontaktu krizového interventa s klientem rozlišujeme prezenční a distanční formu krizové 
pomoci.

PREZENČNÍ FORMA KRIZOVÉ POMOCI
•  Ambulantní pomoc je poskytována klientům, kteří se osobně dostaví do nějaké instituce 

primárně určené k poskytování pomoci lidem v krizi, příp. instituce, v jejíž kompetenci 
je poskytování krizové intervence sekundárně. Klienti mohou vyhledat pomoc na základě 
vlastního rozhodnutí, nebo jsou sem posláni jinou institucí. Tato forma je indikována 
především tam, kde není klient bezprostředně ohrožen na životě a má dostatečné obranné 
mechanismy ke zvládnutí daného stavu.

•  Hospitalizace je krátkodobé umístění klienta v krizi na tzv. „krizovém lůžku“, nejlépe 
v zařízení k tomu určeném (v krizovém centru). Délka hospitalizace je většinou krátkodobá 
(5–7 dní). Krizové centrum by mělo co nejvíce připomínat přirozené prostředí (žádné bílé 
pláště, uspořádání zařízení). K hospitalizaci se přistupuje v tom případě, je-li klientův stav 
takový, že neumožňuje setrvání v domácím prostředí nebo má domácí prostředí ohrožující 
charakter (osamělost, riziko konfliktu). Hospitalizace eliminuje rizikové faktory, umožňuje 
intenzivní koncentraci na řešení krize a využití všech zdrojů a možností krizového centra.

•  Terénní a mobilní služby spočívají v přenesení procesu krizové intervence (tedy přemístění 
krizového interventa nebo krizového mobilního týmu) na místo, kde se nachází osoba v krizi 
(může to být domov klienta, škola, nemocnice, ulice nebo místo, kde došlo k neštěstí).

DISTANČNÍ FORMA KRIZOVÉ POMOCI představuje proces, kdy je krizový intervent 
prostorově vzdálen od klienta.
•  Telefonická pomoc nabízí klientům v krizi pomoc a podporu skrze telefon. Výhodou této 

metody je jednoduchá dostupnost a okamžitá možnost pomoci. Kontakt je nezávazný 
(jednorázový či opakovaný) a pro klienta anonymní. Zajišťují ji obvykle linky důvěry. 
Mohou být specializovány na nějakou klientskou skupinu (GAY linka pomoci, Linka 

38 Špaténková (2004).
39 Vymětal (1994).
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důvěry pro děti a mládež), na nějaký specifický problém (Help line AIDS) nebo mohou 
poskytovat služby celému širokému spektru volajících.

•  Internetová pomoc je realizována prostřednictvím internetu. Může mít podobu jednoduchých 
stránek jednotlivých pomáhajících organizací, jež zprostředkovávají klientovi pouze informace 
o poskytovaných službách (www.pdz.cz, www.skp.cz), dále sofistikovaných webových stránek, 
které mohou klientům pomoci získat informace, které potřebují pro svou orientaci a rozhodování 
– návštěvník má většinou možnost navázat interaktivní kontakt prostřednictvím e-mailu (Bílý 
kruh bezpečí www.bkb.cz, katalog odkazů www.krizovatka.cz), Patří sem i projekty a webové 
stránky, jejichž aktivity lze považovat za specifickou formu psychosociální pomoci (poradenství 
pro osoby se specifickými potřebami www.internetporadna.cz), a dále jsou to chaty různých 
linek důvěry – kde může klient vést virtuální rozhovor s pracovníkem linky důvěry ve virtuální 
internetové místnosti, do které má přístup pouze klient a pracovník linky důvěry – klient 
vstupuje anonymně pod heslem a linka důvěry je autentická.40 

Praktické aplikace krizové intervence v praxi 
sociálních kurátorů

Práce s agresivním klientem
Agrese je nepřátelské, útočné či výbojné jednání vůči určitému objektu. Je to útok na překážku 
(osobu či předmět) na cestě k uspokojení potřeby. Agrese může být vnější nebo vnitřní 
(obrácená dovnitř). Míru agrese ovlivňují vrozené dispozice, vliv prostředí aj.

Agrese má čtyři stupně:
• bez vnějších projevů – pouze v myšlenkách,
• projeví se navenek – nadávkou či hrubým slovem,
• destrukce – bouchání dveřmi, rozbíjení předmětů,
• fyzické napadení druhé osoby.

Spouštěcími událostmi jsou:
•  nadměrná sociální stimulace, k níž dochází v malé izolované skupině vzájemně závislých 

lidí, kterou nelze jednoduše opustit (výkon trestu odnětí svobody, zařízení pro výkon 
ústavní či ochranné výchovy, malý přeplněný byt),

• omezení osobního teritoria (výkon vazby, ubytovna),
• sklon nedůvěřovat odlišnostem, i cizím lidem (psychiatrická léčebna),
• reaktivní agrese – agrese užitá k vlastní obraně,
• pomsta,
•  kompenzace – zdroj náhradního uspokojení, kdy se jedinec mstí světu, že mu nedal lepší 

šance, násilím si potvrzuje sebeúctu.

Pohotovost k agresi stoupá při:
• přesycení,
• nedostatku,
• ztrátě,
• ohrožení,
• intoxikaci (alkohol, drogy).
40 Špaténková (2004).

Pravidla zacházení s agresivitou:
•  Klienta odvedeme do bezpečí – nejlépe na místo, kde je co nejméně rušivých elementů 

včetně ostatních lidí. Vezmeme klientovi „obecenstvo“. Vhodná je prázdná místnost či 
bezpečný otevřený prostor. 

•  Odhad situace a psychického stavu klienta. Všímáme si neverbálních signálů i verbálního 
vyjadřování, zejména aktuální schopnosti klienta kontrolovat vlastní agresivitu a impulzy, 
a jeho vnímání reality.

•  Deeskalace napětí, kdy se snažíme snížit úzkost a vzrušení klienta (např. zpomalením tempa 
řeči a pohybů, uvolněním čelistí, „zakořeněním se“ – zatlačíme chodidla do země apod.).

• Je-li možno, použijeme „přesilovou hru“ – když klient sedí, my si stoupneme.
• „Nenaskakujeme“ na osobní útoky klienta.
•  Pokud klient křičí nebo neovládá vlastní impulzy, použijeme „krizový scénář“, který 

bychom měli mít předem připravený. Jeho tvorba a dohoda o použití by měla proběhnout 
mezi pracovníky bez přítomnosti klientů. 

    Do krizového scénáře patří použití signálů oznamujících stav nouze pracovníka a předem 
připravené postupy pro stav nouze – použití nouzového tlačítka, zvonek pod stolem, 
přivolání kolegů, případně policie, uspořádání pracoviště – blízkost dveří neblokovaná 
stolem k ústupu, vybavení terénních pracovníků pomůckami k sebeobraně, volání „HOŘÍ“ 
při útoku, přečíslení klienta při telefonním verbálním napadení apod.

Verbální možnosti:
• časté oslovování jménem klienta: „pane ...“;
• na klienta mluvíme krátce, pevně, věcně, ale vlídně;
• neříkáme mu „uklidněte se“, ale „vidím, že jste pořádně rozčílený“;
• ptáme se klienta, co ho naštvalo;
• přijmeme jeho slovník;
• dáme prostor pro uvolnění emocí, poté převezmeme iniciativu.

Agresivní člověk zpravidla zažívá silnou bezmoc, chce zachovat svou integritu či se zbavit 
pocitu ohrožení. Zacházení s agresí je dovednost – pokud se nám podaří dívat se na agresivního 
klienta jako na „potřebného“, získáme tím prostor pro sebe. Díky tomu nejdeme proti agresi 
klienta vlastní agresí a agrese se tudíž nekumuluje. 

Při poskytování jakékoliv krizové intervence je základním požadavkem zajištění osobní 
bezpečnosti pracovníka, tj. ochránit sám sebe. K tomu nám může pomoci i zodpovězení 
několika následujících otázek:
• Znám dostatečně tohoto klienta? Jaká je kvalita našeho vztahu?
•  Máme s klientem vypracovaný krizový plán (plán kroků pracovníka i klienta pro případ 

klientovy krize)? Tento plán se sestavuje při dlouhodobější spolupráci s klientem, dá-li se 
v jejím průběhu výskyt krize předpokládat (např. u klientů s psychickými poruchami). Plán 
se sestavuje v době, kdy je klient mimo krizi, nejlépe předem nebo po jejím odeznění.

• Jak zareaguji na agresivní chování?
• Kdo mi může poskytnout okamžitou podporu?
• Mám připravený krizový scénář?
• Jak vyhlásím poplach?
• Znám z tohoto místa únikovou cestu?
• Informoval jsem kolegy o tom, kde budu, a o svém přibližném časovém rozvrhu?
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Cvičení:
Utvořte dvojice. Jeden pracovník si v mysli vybere klienta, u kterého se setkal s agresí. Druhý ho 
interviewuje podle výše uvedených otázek. Společně pak vypracují pro pracovníka krizový scénář.

Fyzická intervence
Někdy se situace může vystupňovat natolik, že musíme použít fyzickou intervenci. Ta se 
definuje jako „jakákoliv metoda reagování na problémové chování, která zahrnuje využití 
určitého stupně přímé fyzické síly k omezení pohybu či mobility. Předpokládá se, že osoba, 
vůči které je síla uplatňována, klade odpor.“41 

Formy fyzické intervence – zásahu:
•  zabránění člověku v chůzi za použití ruky nebo zábrany úmyslně postavenou překážkou – 

židlí atd. (zabránění vběhnutí do vozovky, obrana proti přímému fyzickému útoku), 
• zabránění člověku, který se rozhodl opustit určitý prostor (skok z okna),
•  omezení mobility člověka (přidržení klienta v křesle, přidržení rukou v případě přímého 

fyzického napadení).

Fyzickou intervenci můžeme použít, chceme-li zabránit ublížení na zdraví (samotnému 
klientovi, pracovníkovi nebo jiným lidem) anebo ničení majetku (vlastního, cizího).42 

Právní aspekty fyzické intervence:
Jakákoli intervence může být důvodem k obvinění z napadení, ublížení na zdraví, omezování 
osobní svobody. Pokud je použití fyzické intervence nezbytné, musí být přiměřené vzhledem 
k dané situaci a síly musí být použito v nejmenší míře nutné k zabránění nebezpečí hrozícího 
klientovi nebo dalším osobám.

Cvičení:
Vytvořte trojice. Rozdělte si role – klient v agresi, pracovník, pozorovatel. Pracovník vede 
pětiminutový rozhovor s klientem s cílem snížit míru jeho agrese.
•  Za použití dynamického přístupu – setkání s energií agrese, zrcadlení, být direktivní, nebojácný, 

jasné hranice, postupné zklidňování tempa
   Sdílení v trojici – klient, pracovník, pozorovatel. Vyměňte si role.
•  Nyní použijte zklidňující přístup – pevný klidný hlas, vyrovnanost, pomalejší tempo než klient, 

prostor pro ventilaci agrese až do zklidnění (vyčerpání) klienta.
   Sdílení v trojici – klient, pracovník, pozorovatel. Sdílení ve velké skupině.

Jednání se suicidálním klientem
Podle Havránkové je „sebevražda častou noční můrou lidí, kteří začínají působit v oblasti 
krizové intervence nebo se na tuto práci připravují.“43 Přitom se situací suicidálního jednání 
se může setkat každý z nás, zdaleka ne jen krizový intervent, a je dobré být alespoň v základu 
seznámen se zásadami krizové intervence v situaci ohrožení sebevraždou. Krizovou intervencí 
v tomto případě rozumíme obvykle odvrácení rizika hrozící sebevraždy.

Sebevražda je aktem násilí obráceného vůči sobě. Může představovat extrémní až drastický 
způsob řešení krize. Je výrazem hlubokého zoufalství člověka, který neumí, nemůže nebo už 

41 Janišová
42 Janišová
43 Špaténková (2004).

nechce hledat jiné řešení své situace; který už nevidí jinou možnost než spáchat sebevraždu. 
Kastová (2000) podotýká, že v případě sebevraždy se jedná „především o řadu krizí, které se 
nevyřešené vrší jedna přes druhou, takže jednoho dne je vše už příliš těžké.“44

Chceme-li pomoci lidem, kteří uvažují o sebevraždě, nebo tento pokus již započali, musíme 
si především ujasnit svůj vlastní postoj k otázce sebevraždy a ke smrti a smrtelnosti vůbec. 
Podle Kastové závisí způsob, jakým budeme přistupovat k suicidálním jedincům, právě 
na našem vlastním postoji k sebevraždě.45 

Cvičení:
Vytvořte dvojice. V nich veďte rozhovor dle následujících otázek.
• Jaký je váš postoj k sebevraždě a k lidem, kteří páchají sebevraždu?
• Co pro vás znamená smrt?
• Co jistí váš život?
• Když si představíte, že nebe je na stupnici číslem 10 a peklo 0, kde se nyní cítíte a proč? 
• Co je potřeba, abyste byl o jeden stupínek výš? Šlo by to ještě jinak?
•  Myslel jste někdy na to, že si ublížíte nebo si vezmete život? Pokud ano, myslel jste na to, jak 

byste to udělal? Co se tenkrát stalo?
• Co se stalo, že jste to nakonec neudělal? Co se změnilo? Co vám pomohlo?
• Změnilo to nějak váš život? Co jste z toho vytěžil pro sebe? 
• Změnilo to nějak váš postoj a přístup k lidem, kteří páchají sebevraždu?
Sdílení do velké skupiny.

Fáze suicida:
• sebevražedné myšlenky – neurčité, nemá konkrétní plán,
• sebevražedné tendence – má konkrétní plán,
• sebevražedný pokus:
• započatý,
• nedokonaný – člověk byl zachráněn, svou sebevraždu přežil,
• dokonaný – člověk zemře,
•  sebezabití – hovoříme o něm, není-li si člověk vědom možných důsledků svého jednání 

(dítě, stav změněného vědomí, akutní psychóza).

Praktické intervence:
• Navázání kontaktu s klientem.
•  Zachovat klid – neprojevovat překvapení, zděšení, nepropadat panice z toho, že mluvíme 

s člověkem ohroženým sebevraždou.
•  Zhodnocení situace – nebát se klienta otevřeně zeptat: „To zní, jako byste uvažoval 

o sebevraždě. Je to pravda? Chystáte se spáchat sebevraždu? Už jste v tomto ohledu něco 
podnikl? Jak to chcete udělat? Kdy to chcete udělat?“ 

   Používat otevřeně slova, jako je sebevražda, smrt, zabít se...
•  Zhodnocení přímého fyzického ohrožení: Drží klient v ruce zbraň? Jak daleko je od okraje 

střechy? Vzal si nějaké léky? Jaké, kolik, kdy?
•  Okamžitá redukce nebezpečí – odrazovat klienta od další konzumace drog, přimět ho 

k tomu, aby odložil zbraň, vypnul plyn, vysypal zbytek léků do WC a spláchl.
•  Vyjádřit opravdový zájem. Klienti často říkají: „Proč bych vás měl poslouchat, stejně 

se vůbec neznáme.“ Vyjádřit klientovi zájem: „To je sice pravda, ale už jste mi vstoupil 
do života a záleží mi na tom...“

44 Špaténková (2004).
45 Špaténková (2004).
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•  Identifikovat záchytný bod – zjistit, zda člověku zůstala nějaká hodnota. Zda je pro něj 
ještě stále něco důležité – rodina, zvířecí mazlíček, práce...

•  Nabídnout jinou alternativu – otevřeně hovořit o tom, že sebevražda je pouze jednou 
z mnoha alternativ, jak řešit náročnou životní situaci, a toto řešení je už nezvratné. 

    Nabídnout možné spektrum řešení problémů a realisticky spolu s klientem vyhodnotit jiné 
možnosti řešení jeho problému.

•  Nabídnout možnosti pomoci – linku důvěry, návštěvu krizového centra, psychologa nebo 
psychiatra aj. Být co nejkonkrétnější – jména, čísla telefonů, adresy...

•  Uzavřít kontrakt o nespáchání sebevraždy, tzv. „smlouvu o přežití“. Jde o závazek, slib 
suicidálního jedince pracovníkovi, že do určitého termínu zůstane naživu. Není zárukou, 
že klient sebevraždu nespáchá.

    Pracovník: „Jak dlouho jste si jist, že nespácháte sebevraždu nebo se nenecháte zabít, ať se 
stane cokoliv?“

   Klient: „Budu se snažit, abych zůstal naživu (časový údaj).“
   „Určitě nespáchám sebevraždu do (časový údaj).“
    Prodiskutovat s klientem, jak stráví dobu do příštího kontaktu (udělat „rozvrh hodin“), 

kdy by smlouva o přežití měla být obnovena.
•  Společně s klientem sestavit kartičku s nouzovými telefonními čísly. Identifikovat formální 

i neformální zdroje pomoci. Nalézt alespoň tři tzv. klíčové osoby, které by mohl v případě 
potřeby kontaktovat.

•  Obnovení smlouvy o přežití – jestliže se pracovník dohodne s klientem na určitém způsobu 
a čase obnovení smlouvy o přežití, je povinen tuto dohodu dodržet – být tam, příp. se postarat 
o svoji náhradu! Je nezbytné, aby se klient mohl na pracovníka spolehnout. S obnovováním 
smlouvy o přežití se pokračuje tak dlouho, dokud klient nedospěje k novému zásadnímu 
rozhodnutí, že zůstane naživu.

• Motivovat klienta a pomoci mu zajistit další následnou psychoterapeutickou péči.46

Co dělat aneb několik ANO:
• Pečlivě naslouchat.
• V případě, že váháme, je-li klient ohrožen – přímo se ho zeptat.
• Plně se emočně angažovat.
• Dát prostor pro emoce (pláč, hněv).
• Pojmenovávat konkrétně: „smrt, sebevražda“ (pomáhá to ulevit klientovi).
• Ptát se na konkrétní věci: „Kdy to chcete udělat? Kde? Jak?“
• Volat záchrannou službu, vyskytneme-li se u započaté sebevraždy.
•  Zpracovat vlastní emoce. Vyjdou-li na povrch naše vlastní sebevražedné myšlenky nebo 

tendence, pocity bezmoci nebo nedostatku vlastních kompetencí, postarat se o sebe – 
vyhledat aktivně profesionální pomoc – využít supervize.

Co nedělat aneb několik NE:
• Neobviňovat.
• Neodsuzovat.
• Nemoralizovat. Neapelovat na morálku a logiku.
• Nepodceňovat. (Zvláště u dětí je škodlivý mýtus o „blaženém dětství“.)
• Neapelovat na víru. (Důležité pro věřící pracovníky.)
• Nehádat se s klientem.
•  Nepřemlouvat, aby nespáchal sebevraždu. Měli bychom dát klientovi najevo, že stojíme 

46 Špaténková (2004).

na straně života, ale zároveň mu musíme nechat otevřenou možnost volby mezi dalším 
životem a smrtí. Kastová (2000) tvrdí, že v takovém případě volí klienti spíše život.

Dojde-li suicidum až do konce, je potřeba poskytnout pomoc pozůstalým. Sebevražda 
blízkého člověka je pro pozůstalé tím nejméně přijatelným a nejhůře zvládnutelným typem 
ztráty. Je to velmi bolestivá traumatická událost, která vyvolává silné emocionální reakce. 
Truchlící nemohou pochopit, proč je jejich blízký ze své vůle (a takovým způsobem) opustil. 
Mohou se dokonce za to činit odpovědnými. Silné pocity (nejčastěji viny, hněvu, studu 
a strachu) mohou pozůstalé vést k potřebě potrestat nebo „být potrestán“. V takovém případě 
je na místě terapie pozůstalých, resp. psychoterapie.47 

Práce s plačícím klientem
Pláč je hlavním ventilem napětí u silných emocí (i kladných), tedy není pouze jen voláním 
o pomoc. Někdy jde i o naučený způsob, jak dosáhnout svého. Ale i u toho je člověk nešťastný. 
Pláčí i muži, ač jim výchova velí většinou něco jiného.

Možnosti a zásady práce s pláčem:
•  Pláč přijímáme – u žen i mužů (u nich si dát pozor na předsudky; je mýtus, že „chlapi nepláčou“).
• Pláč nezlehčujeme. Nevysmíváme se mu.
•  Poskytneme pro pláč prostor a svolení. Cílem intervence není primárně to, aby klient přestal 

co nejdříve plakat, ale vytvořit bezpečný prostor pro to, aby plakat mohl. Pokud nedáme 
pláči prostor a čas, nemůžeme dále komunikovat.

    Neverbálně: krabice s kapesníky na stole, měla by tam být již před intervencí, vytahování 
kapesníků během intervence působí rušivě.

    Verbálně: „Můžete plakat. Vyplačte se. Teď vidím, jak to všechno jde ven. Úplně vidím, že 
byste se potřebovala vyplakat.“ 

    Můžeme i plakat s klientem, je-li tato naše reakce autentická. Doprovodíme to ale klientovi 
slovně. Např.: „Cítím, že mě to velmi dojímá, a že budu plakat s vámi.“ Zásadou ovšem je 
přestat plakat dříve, než klient! 

•  Zeptat se klienta, co se stalo, z čeho to vzniklo, co teď potřebuje: „Já se vás teď zeptám, co se 
stalo. Chcete mi o tom říct? Teď vás možná rozzlobím (zarazím), ale stejně se zeptám ...“

•  Dle sděleného obsahu můžeme konstatovat: „Většina lidí by na vašem místě taky plakala. 
V takové situaci, jakou popisujete, je pláč přirozený, je normální brečet. Někdy se ty věci 
stanou tak, že musíme brečet.“

• Když si plačící o nic neřekne, necháme ho vyplakat. 
•  Můžeme použít dotyk – klienta pohladit, podržet za ruku. Toto volíme podle znalosti 

klienta (známe-li ho) anebo podle neverbálních reakcí klienta. Nepřijme-li klient fyzický 
kontakt, může plakat ze vzteku nebo mu je dotyk nepříjemný (někdy dotyk brzdí projev 
emocí). Akceptujeme to, dotyk nevnucujeme, pouze „nabízíme“.

•  Když klient přestane plakat, můžeme mu nabídnout prostor pro úpravu zevnějšku: „Můžete 
se teď umýt, trochu se upravit. Tam je umyvadlo a zrcadlo.“

Cvičení:
Vytvořte trojice. Rozdělte si role – plačící klient, pracovník, pozorovatel.
Pracovník vede 5–10minutový rozhovor s klientem s cílem zjistit klientovy potřeby.
Sdílení v trojici – klient, pracovník, pozorovatel. Výměna rolí. Sdílení v trojici.

47 Špaténková (2004).
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Jednání s úzkostným klientem
Úzkost je velmi častou emocí zaplavující prožívání lidí v krizi a výrazně ovlivňuje jejich 
prožívání i chování. Rozlišujeme několik druhů úzkostných stavů.

Úzkost zaměřená do budoucnosti je vyvolaná strachem z budoucích změn nebo ztrát. Tento 
strach může mít nejasnou podobu, je neurčitý, nekonkrétní, kdy člověk neví, čeho přesně se 
obává – je do budoucna negativně zaměřený; nebo může být obavami ze změn, které člověk 
v budoucnosti očekává.

Akutní úzkost je reakcí na traumatickou událost (mimořádně stresující životní zážitek 
vážně ohrožující bezpečnost člověka nebo tělesnou integritu jeho či blízkých osob) nebo 
na významnou životní změnu vedoucí k trvale nepříjemným důsledkům (v tělesné integritě, 
sociálním postavení nebo mezilidských vztazích). 
V úvodu bývá stav strnutí se zúžením vědomí a pozornosti, neschopnost chápat podněty, 
dezorientace, zlost, úzkost, zoufalství, agitace a hyperaktivita (útěková reakce) spolu 
s vegetativními příznaky – zvýšením tepové frekvence, pocením, zčervenáním, průjmem 
apod. Odeznívá obvykle během několika hodin či dní.

Úzkost se projevuje ve všech složkách trojúhelníku „emoce, myšlení, aktivita (jednání)“. Při 
intenzivní úzkosti může dojít k zúžení prožívání pouze na jeden pól trojúhelníku. 

Co dělat aneb několik ANO:
• Základem krizové intervence je abreakce aktuálních emocí – pláče, strachu, agrese.
• Vyjádřit pochopení ke stavu klienta. 
•  Pokud je klient odříznutý od svého emočního prožívání, je vhodné nějakou dobu „držet“ 

jeho racionální styl.
• Zjistit aktuální stav – kdo, kde, jak, co se stalo.
• Používat laskavý, trpělivý přístup.
•  Pracovat s dechem a tělem. Zklidnit dýchání. Usadit klienta i sebe. Posadit klienta na zem, 

na židli nebo opřít o zeď. 

V případě silně intenzivní úzkosti:
• Ke klientovi se „vbourat“ – zajistit, aby nás vnímal – použít pevný silný hlas.
• Přistupovat ke klientovi z boku – aby nás viděl. 
• Jít „kus cesty s klientem“, a pak teprve zasahovat. 
   „Jsem tu s vámi. Už bude dobře. Slyšíte mě?“
• Použít direktivní vedení: „Teď budu mluvit chvíli já. Poslouchejte mě.“
• Dávat krátké hlasité povely.
• Dávat postupné instrukce.
• Eliminovat ohrožení života a zdraví klienta.
• Po zajištění klienta dát prostor pro emoce (i vlastní) – panika se často láme do pláče.
• Dáváme si pozor na vlastní úzkost a neklid.

Co nedělat aneb několik NE:
• Nebagatelizovat, nezlehčovat. 
• Nechlácholit.
• Nespěchat.

Posttraumatická stresová porucha – zpožděná nebo protrahovaná odezva na stresovou 
událost neobvykle hrozivého či katastrofického rázu, která téměř u každého vyvolá pronikavou 
tíseň (přírodní nebo člověkem způsobená katastrofa, boj, vážné neštěstí, přítomnost u násilné 
smrti jiných osob, oběť znásilnění nebo jiného zločinu).

Trvá několik týdnů až měsíců (zřídka více než 6) a má kolísavý průběh. Může se chronifikovat 
a způsobit trvalou změnu osobnosti.

Lidé s posttraumatickou stresovou poruchou mohou prožívat stavy náhlé paniky, výbuchy 
agrese, strachu. Ke spuštění dochází i nepatrným podnětem vzdáleně připomínajícím 
traumatickou událost.

Cílem krizové intervence je pomoci klientovi porozumět svému prožívání, poznat spouštěče 
emocí a najít možnosti léčby – vhodná je psychoterapie.

Cvičení:
Ve stejných trojicích jako minule.
Pracovník vede 5–10minutový rozhovor s klientem s cílem zjistit klientovy potřeby.
Sdílení v trojici – klient, pracovník, pozorovatel. 
Vyměňte si role. Sdílení v trojici – klient, pracovník, pozorovatel. 
Sdílení ve velké skupině obou předchozích cvičení – rozdíly, podobnosti, těžkosti.

Závěr
Krizi lze vymezit jako rozhodující chvíli obratu, kdy dochází ke změně stavu – „statu quo“. 
Duševní krize nastává, střetne-li se člověk s překážkou, kterou není s to vlastními silami 
zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem. Krize se dělí na akutní a chronické. 
Nezvládnutá a nevyřešená krize ústí zpravidla v dekompenzaci somatického stavu nebo duševní 
poruchu. Při hlubší depresi spojené s bezvýchodností se objevuje riziko suicidálního jednání.

Psychologická první pomoc je jednorázový zásah uskutečňovaný převážně prostřednictvím 
rozhovoru mezi profesionálem a potřebným člověkem, jenž je psychicky destabilizován či 
nemá k destabilizaci daleko. Sestává ze čtyř kroků: vytvoření dobrého pracovního společenství, 
psychické stabilizace klienta, zamezení dalšího stupňování okolností, jež klienta destabilizují, 
a zajištění návaznosti další péče. 

Pokud klienta nepředáme specialistovi, vedeme jej dále prostřednictvím krátkodobé krizové 
intervence. Ta sestává z opakovaných setkání, kdy celou situaci s klientem analyzujeme 
a hledáme řešení. Zároveň klientovi poskytujeme citlivou emocionální oporu. Vhodné bývá 
do procesu krizové intervence zahrnout i rodinu klienta. Hlavním prostředkem krizové 
intervence je rozhovor – nedirektivní empatický a podle potřeby i direktivní. Krizová 
intervence končí, je-li klient psychicky stabilizován na úroveň před započetím krize. 
Současně by měl být jeho problém z větší části vyřešen a klient by měl vědět, jak v budoucnu 
obdobným situacím čelit.48 
Závěrem bych chtěla vzpomenout zásadu krizových interventů: „Nejste zodpovědní 
za klientovo jednání – nenesete tedy odpovědnost za to, co klient udělá, nebo naopak neudělá; 
ale jste zodpovědní za svou práci.“ A k té vám přeji hodně odvahy, dovedností a štěstí.

48 Vymětal (1994).
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Dnešní kurz byl úvodem, extraktem krizové intervence. Každému, koho toto téma 
zaujalo, doporučuji pokračovat a zajistit si širší teoretické znalosti a praktické dovednosti 
specializovaným výcvikem v krizové intervenci. Bohatou nabídku kurzů a výcviků naleznete 
například na internetu.
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RIZIKA V  PRÁCI SOCIÁLNÍHO KURÁTORA
Václav Šaroch

Studijní materiál je věnován problematice práce sociálního kurátora, a to z několika úhlů 
pohledu. Text je rozdělen do celkem šesti kapitol:

1. popisuje zejména základní rizikové situace v práci kurátora,
2. je zaměřena na komunikaci a komunikační dovednosti,
3.  je věnována teorii konfliktu, agrese, kriminální agrese a mimo jiné popisuje teoreticky 

i na základě praktických zkušeností autora možnost řešení různých konfliktních situací,
4.   obsahuje zásady bezpečného chování kurátora při výkonu jeho profese, prevenci možných 

rizik a sebeobranné strategie,
5.  uvádí především právní aspekty řešení případů, kdy došlo k fyzické či materiální újmě 

sociálního kurátora,
6. popisuje okolnosti vylučující protiprávnost.

Všechny kapitoly jsou pro názornost doplněny příklady. Kromě studijního materiálu bude celý 
výukový modul zakončen nácvikem sebeobrany.

Rizikové situace 

Rizikových situací v práci sociálního kurátora může vzniknout celá řada a je možné je dělit 
podle několika základních kritérií (např. podle toho, odkud riziko vychází – ze strany klienta, 
z prostředí, ve kterém se klient a kurátor nacházejí…, podle intenzity – slovní útok, fyzický 
útok…, rizika vznikající z nedostatečných zkušeností pracovníka, z jeho  nedostatečných 
odborných znalostí atd.). Má-li být sociální kurátor kvalitním odborníkem, který je 
dlouhodobě schopen plnit náročné úkoly vyplývající z jeho profese, musí být schopen možná 
rizika předvídat, pokud možno se jich vyvarovat a v případě, že už k rizikové situaci dojde, 
vyřešit ji tak, aby nedošlo k poškození práv klienta i práv kurátora samotného.
V následujícím textu se budeme možným rizikům v práci sociálního kurátora věnovat 
podrobněji.

Rizika vniklá z nedostatečné ochrany osobního života sociálního 
kurátora 
Jako příklad uveďme situaci, kdy snaha o pomoc klientovi překročí rámec profesionálního 
výkonu práce. Tehdy přestává být pracovník schopen oddělit profesní část svého života od života 
osobního. Důvodů může být několik - častým je např. vznik určitého citového pouta mezi 
sociálním kurátorem a jeho klientem. Klient (někdy i jeho příbuzní) pak sociálního kurátora 
považují za jedinou osobu, se kterou mohou svůj problém řešit. Jsou přesvědčeni, že jim je 
k dispozici 24 hodin denně. Přestávají akceptovat jeho pracovní dobu, požadují pomoc okamžitě 
bez ohledu na čas, popř. místo, kde se pracovník nachází. 
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Výše uvedené jednání je naprosto nepřípustné. Dlouhodobě neřešené, důrazně neodmítnuté 
zasahování klientů do osobního života pracovníka je silně zátěžovou situací se všemi 
negativními důsledky. V případě, že pracovník poruší zásadu ochrany svého soukromí 
a soukromí vlastní rodiny nebo poskytne-li službu mimo sjednanou dobu a stanovené místo 
(výjimku tvoří mimořádně závažné, popřípadě život ohrožující situace), vystavuje se tak 
mnoha nebezpečím. Mezi nejzávažnější patří pozdější rozčarování, neporozumění situaci 
nebo i agrese ze strany klienta vůči pracovníkovi, který nejprve službu ve svém soukromí 
a mimo pracovní dobu poskytoval, posléze toto odmítl. Dalším rizikem může být poškození 
rodinných vztahů pracovníka a nemůžeme vyloučit ani přímé ohrožení jeho rodinných 
příslušníků klientem či někým z jeho okolí. 

Rizika, která si pracovník může způsobit překročením svých 
kompetencí, neúměrná péče o klienta
Řada především málo zkušených pracovníků má pocit, že pomoc klientovi uspokojit téměř 
všechny jeho potřeby je základní náplní práce kurátora. Udržování velmi přátelských kontaktů, 
nedostatečný profesionální odstup, vykonávání některých činností za klienta (přestože je toho 
sám schopen) apod. může přinést celou řadu problémů. 

Dopady výše uvedeného jednání mohou být následující:
•  ztráta důvěry klienta v instituci sociálního kurátora,
•  vznik sociální invalidity klienta – klient ztrácí motivaci k samostatnému řešení svých 

problémů a spoléhá na to, že věci za něj vyřeší jeho sociální kurátor,
•  vznik rizikových situací ohrožujících osobu pracovníka jako toho, kdo nevyřešil, nebo 

zkomplikoval klientův problém.
 
Riziko nebezpečí překročení zákona ze strany sociálního kurátora
Sociální kurátor se ve své profesi denně setkává s pachateli či oběťmi trestné činnosti, řeší spoustu právních 
otázek, pracuje s osobními daty klientů atd. Nízké právní vědomí, někdy též (zejména u nezkušených 
pracovníků) snaha vyjít klientovi ve všem vstříc, může pracovníka přivést až na samou hranici zákona. 

V následujícím textu si uvedeme několik právních skutečností: 
A) V souvislosti s přijetím zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, došlo 
k novelizaci zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kdy vznikla nová skutková podstata 
přestupku dle § 26, která zní:
„(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rozporu se zákonem uveřejní informaci o provinění 
spáchaném mladistvým nebo informaci z řízení o věcech mladistvého, anebo informaci 
z řízení ve věci dítěte mladšího 15 let a uvede přitom jeho jméno, příjmení nebo jiné 
okolnosti, z nichž lze usuzovat na jeho osobu, anebo kdo v této souvislosti uveřejní podobiznu 
mladistvého nebo dítěte mladšího 15 let.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50.000,– Kč.“1

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze nikomu sdělit údaje o osobě mladistvé (věk 15–18 let) 
ani o osobě nezletilé (0–15 let), která se dopustila trestného činu, jenž se u osoby mladistvé 
nazývá „provinění“ a u osoby nezletilé „čin jinak trestný“. Zákon trvá na tom, aby tyto osoby 
(pachatelé) zůstaly pro okolí anonymní.

1 Zákon č.200/1990 Sb., § 26.

Příklad :
Při výkonu své práce se kurátor dozvěděl, že pachatelem fyzického útoku na seniora z jeho okolí 
je mladistvá osoba bydlící nedaleko. Ve snaze ochránit své známé jim kurátor  tuto skutečnost 
sdělil a informace o osobě pachatele se stala v okolí všeobecně známou. 
jednání kurátora zakládá skutkovou podstatu výše uvedeného přestupku se všemi 
negativními následky.

B) V některých výjimečných případech může neuvážené jednání vedené snahou pomoci 
klientovi naplnit i skutkovou podstatu trestného činu. 
 
Příklad : 
Klient má z  doby před nástupem do výkonu trestu velké dluhy. Po návratu je evidován na úřadu 
práce a jsou mu vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi. Sociálnímu kurátorovi po nějaké 
době sdělí, že prací „načerno“ získává poměrně vysoké finanční částky. Kurátor mu poradí, ať 
toto neoznámí příslušnému sociálnímu odboru, protože je lepší, když dluhy rychle uhradí. 
Pokud tak klient učiní, může být následně stíhán pro trestný čin podvodu ve smyslu ustanovení § 
209 odst. 1 trestního zákona (vzniklá škoda musí být větší než 5.000, –Kč), popřípadě pro trestný čin 
dotačního podvodu ve smyslu § 212 odst. l trestního zákona. Uvede-li, že tento postup mu doporučil 
sociální kurátor a uvedená skutečnost se při vyšetřování prokáže, může být pracovník stíhán jako 
návodce k trestnému činu podvodu dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) trestního zákona. Za uvedený 
trestný čin, kterého se dopustil tím, že „navedl jiného ke spáchání trestného činu“2, může být potrestán 
až odnětím svobody na dvě léta nebo zákazem činnosti či peněžitým trestem.

C) Při kontaktu s klientem se může stát, že se kurátor hodnověrným způsobem dozví o trestné 
činnosti, která je připravována nebo již k jejímu spáchání došlo. Zde je nutné mít na paměti 
nebezpečí naplnění skutkové podstaty § 357 trestního zákona „Nepřekažení trestného činu“ 
a § 367 trestního zákona „Neoznámení trestného činu“. Vyhnout se tomuto nebezpečí je 
možné jen tehdy, nelze-li oznámení učinit, aniž by kurátor sebe nebo osobu blízkou uvedl 
v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. 

Příklad:
Klient naznačuje, že by se chtěl svěřit nebo informovat o své případné trestné činnosti, která spadá 
do oznamovací povinnosti. V tomto případě je třeba postupovat velmi obezřetně. Klientovi je 
potřeba především vysvětlit, že se i na osobu kurátora vztahuje zákonná oznamovací povinnost. 
Má tedy možnost volby uvedené neuvádět, nebo naopak sdělit, ale pak musí počítat s tím, že 
kurátor věc oznámí. 

Pokud klient informace o své trestné činnosti, na kterou se vztahuje oznamovací povinnost, 
sdělil, příp. se o této trestné činnosti kurátor dozví (opět upozorňuji na vyjmenované trestné 
činy), je především povinen:

•  nabídnout klientovi kontakt na právníka (na tohoto se povinnost oznámit spáchání 
trestného činu ve vztahu k jeho klientovi v souvislosti s obhajobou nevztahuje),

• následně danou skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení.

D) V kontextu novely trestního zákona platného od 1. 1. 2010 je nutno jako možné riziko práce 
sociálního kurátora vidět i nebezpečí porušení zákona v oblasti neoprávněného nakládání 

2 Zákon č. 40/2009 Sb., § 24 odst. 1, písm. b).
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s osobními údaji. Tato oblast je v současné době velmi citlivá a naplnění skutkové podstaty 
níže uvedeného trestného činu se můžeme dopustit nejen úmyslně, ale i z nedbalosti.

§ 180 trestního zákona, „Neoprávněné nakládání s osobními údaji“:
(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si 
přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, 
a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje 
týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou 
povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní 
údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí 
tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude 
pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou 
sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.3

Příklad:
Vzhledem k tomu, že jsme uloženou práci nezvládli v řádné pracovní době, rozhodli jsme se 
dokončit ji doma. Ze služebního počítače jsme si na přenosné médium stáhli data klientů. Cestou 
domů jsme datové médium zapomněli i s taškou v tramvaji. Data klientů se následně objevila 
v materiálech jisté agentury, která je využila k reklamním účelům. Někteří z klientů podali 
ve věci trestní oznámení. V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že údaje pocházejí z našeho 
úřadu. Prokázání naší viny je pak již jen otázkou dokazování. Před následným trestním 
stíháním nás neochrání ani skutečnost, že se nejednalo o úmysl poškodit klienta, jelikož zákon 
zde předpokládá i nedbalostní jednání.

Závěrem je třeba připomenout, že neznalost zákona (a to platí i pro práci sociálního kurátora) 
neomlouvá!

Komunikace v práci sociálního kurátora, rozlišení 
problémových typů osobnosti, asertivita jako jedna 
z důležitých komunikačních technik
 
Komunikace v práci sociálního kurátora
Náš každodenní život je ovlivněn vztahy a komunikací s druhými lidmi. Komunikujeme se 
svými nejbližšími, se sousedy, s přáteli. Komunikace je velmi důležitá i v pracovním procesu. 
V případě sociálního kurátora je dobře zvládnutá komunikace nezbytná. Mnohdy může 

3 Zákon č. 40/2009 Sb., § 180.

díky nesprávné komunikaci dojít i k eskalaci násilí a otevřené agresi – nezapomínejme, že 
sociální kurátor jedná s lidmi v životních krizích, v emotivně vypjatých situacích, někdy 
s lidmi, jejichž schopnost komunikace může být omezená (vlivem alkoholu, nealkoholové 
toxikomanie, sociální nezralosti atd.). 
Možným zdrojem konfliktů můžeme být i my sami. Často máme snahu podle sebe hodnotit 
i ty, kdo se nacházejí kolem nás, nedokážeme se vžít do situace druhých, máme sklony 
k poučování, mentorování.
Chceme-li tedy úspěšně pracovat s klienty, měli bychom jim umět naslouchat, umět zjistit 
motivy jejich jednání. Na druhou stranu ale musíme být neutrální, musíme argumentovat 
věcně, používat výrazy, kterým klient rozumí… Jak je vidět, toho, co musí sociální kurátor 
při komunikaci zvládat, i toho, čemu se musí vyhnout, je opravdu mnoho. 
Zajímavý příměr se nachází v knize „ Jak jednat s problémovými lidmi“:
Šest nejdůležitějších slov: „Připouštím, že jsem se dopustil chyby.“
Pět nejdůležitějších slov: „Odvedl jsi pořádný kus práce.“ 
Čtyři nejdůležitější slova: „Jaký je tvůj názor?“
Tři nejdůležitější slova: „Budeš tak laskav?“
Dvě nejdůležitější slova: „Děkuji ti.“
Jedno nejdůležitější slovo: „My.“
Nejméně důležité slovo: „Já.“4

Problémové typy osobností
Chceme-li předejít možnému konfliktu, je třeba dobře komunikovat. Nezapomeňme však, že 
komunikace je dvoustranný proces. Jednou ze stran jsme my sami. Sebe známe, rozumíme 
svým emocionálním pochodům (nebo se o to alespoň snažíme). Většinou jsme ochotni 
a schopni v rámci profesionálního přístupu přizpůsobit svou komunikaci dané situaci. 
Neznáme-li ale druhou stranu, nechápeme motivy jejího jednání, nerozumíme výrazovým 
prostředkům, které používá atd., může komunikace váznout. 
Pomoci v kvalitní, bezproblémové komunikaci nám může mimo jiné znalost základních typů 
osobnosti včetně osobností problémových. Je ale třeba říci, že stanovení přesné typologie 
klientů je mnohdy složité i pro některé z odborníků na danou problematiku. Potýkají se totiž 
se skutečností, že většinu lidí nelze jednoznačně zařadit pouze do jedné z kategorií, některé 
typy označují za hraniční. Přesto se řada autorů o typologii pokusila. Jedním z nich je Royem 
Lilleyem, který problémové typy osobnosti dělí následovně:

1. agresivní jedinci:
• násilníci, kteří chtějí mít všechno pod kontrolou, 
• potřebují stále někomu něco dokazovat, a to za každou cenu,
• oceňují jen bojovnost a sebedůvěru,
• bezostyšně šikanují toho, kdo nemá výše uvedené kvality, 
• jsou schopni vybuchnout během konverzace,
• pokud se cítí ohrožení, nemají problém přejít k fyzickému násilí.

Opatření pro komunikaci:
• poskytnout klientovi čas k uklidnění,
• hovořit energicky a důrazně,
• pokud je možné na jednání se připravit, zajistit, aby klient seděl,
• nehádat se s nimi,
4 Lilley (2005).
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• brát je vážně,
• buďme připraveni chovat se k nim přátelsky.

2. jedinci se vším svolní:
• jsou vždy rozumní, upřímní a loajální,
• ne vždy splní všechno, co slíbí,
• chtějí být se všemi přátelé, milují pozornost,
• touží být všemi milováni,
• říkají věci, které ostatní chtějí slyšet,
• rádi používají humor k odlehčení komunikace,
•  než aby ztratili něčí sympatie, raději se zavážou vykonávat činnosti, které vykonávat 

nemohou nebo nedovedou.

Opatření pro komunikaci:
•  dát najevo, že si jich vážíme jako lidí,
•  požádat je, aby nám jasně sdělili věci, které se jim v našem vztahu nelíbí,
•  při konfliktu musíme být připravení ke kompromisu,
•  poslouchejme jejich humor, může nám sdělit důležité věci.

3. negativisté: 
•  vždy kritizují nové věci, 
•  všechna řešení dopředu považují za ztracená,
•  ve svém nitru mají problémy vyrovnat se s vlastními konflikty,
•  mají pocit, že svým životem nevládnou,
•  nejsou schopni zpracovat obyčejné lidské zklamání.

Opatření pro komunikaci:
•  nenechat se v táhnout do beznaděje,
•  komunikace musí být optimistická, ale reálná,
•  nerozebírat jejich negativní postoje,
•  postoje pracovníka musí být jasné, srozumitelné,
•  vyhýbat se všemu, co zavání dvojznačností.

 4. tiše pasivní a flegmatičtí jedinci:
•  v nepříjemných situacích se stáhnou do sebe, mlčení považují za obranu,
•  mlčením se snaží buď zabránit odhalení nebo za tímto může být snaha nás mlčením 

zranit,
•  často se mlčením chtějí vyhnout vlastní realitě,
•  mlčení může také zakrývat rozpaky, strach,
•  nejsou naklonění otevřené komunikaci,
•  z neverbální komunikace používají upřený nebo zamračený pohled, tělo uzavřené, ruce zkřížené.
 
Opatření ke komunikaci:
•  přinutit je otevřít se,
•  pokládat otázky s otevřeným koncem,
•  udržet si vlastní klid, vyhnout se spěchu, 
•  klást doplňující otázky,
•  respektovat chvíle mlčení.

5. jedinci zdůrazňující svou intelektuální převahu: 
•  mají evidentní snahu předvádět svoje intelektuální schopnosti,
•  dokáží vyvolávat v ostatních negativní pocity, 
•  mohou být velmi výmluvní,
•  chtějí být respektováni a považováni za důležité.

Opatření ke komunikaci :
•  dobrá odborná připravenost a znalosti pracovníka v předmětu jednání,
•  vyhnutí se přílišnému vysvětlování,
•  kladení jen pragmatických otázek,
•  pokud možno jednání s nimi bez přítomnosti dalších osob,
•  dát jim možnost zachovat si prestiž.

6. nerozhodní, váhající lidé:
•  uvnitř se skrývají perfekcionisté,
•  mohou mít problémy sdělovat své vlastní myšlenky,
•  často jsou ve stresu,
•  pokud se vyjadřují, věty i slovní spojení jsou krátké,
•  někdy váhají s odpovědí proto, jelikož mají strach, aby sdělení nepoškodilo ty ostatní.

Opatření ke komunikaci:
•  usnadnit jim všemožně se vyjádřit,
•  snažit se jim pomoci vyjádřit problém, když zjistíme jeho podstatu, 
•  pokud je jejich váhavost spojená s naší osobou a nechtějí nám říct něco nepříjemného, co 

se týká nás, umožnit jim to tím, že sami budeme sebekritičtí,
•  pomoci jim prozkoumat fakta,
•  pomoci jim získat sebejistotu,
•  podpořit je v rozhodování.5

Asertivita
V komunikaci s problémovými lidmi je často vhodné použít asertivní chování, které 
pracovníkovi umožňuje mluvit otevřeně, aniž by přitom porušoval práva druhých. Asertivitu 
je nutno vnímat i jako vnitřní postoj, při kterém respektujeme svou vlastní, ale i klientovou 
hodnotu. Nelze ji však chápat jako techniku umožňující vyvinout na protistranu nátlak 
s cílem získat ve vzájemné komunikaci výhodu, mít převahu. Není to ani forma sebeobrany 
před oprávněnými požadavky klienta. 

Asertivní dovednosti
•  umět požádat o laskavost,
•  schopnost odmítnout – říci důrazné ne,
•  umět přijmout kritiku,
•  sdělit konstruktivní kritiku jinému,
•  schopnost autenticky vyjadřovat své názory, přání, ale i pocity,
•  projevit úctu.

5 Lilley (2005).
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Asertivní desatero
1. právo dělat chyby a být za ně zodpovědný,
2. právo dělat nelogické rozhodnutí,
3. právo nenabízet žádné výmluvy nebo omluvy ospravedlňující naše chování,
4. právo změnit názor,
5. právo posoudit, nakolik jsem zodpovědný za řešení problému ostatních lidí,
6. právo být nezávislý na dobré vůli a mínění ostatních,
7. právo říci „ne“,
8. právo říci „nevím“,
9. právo říci „já vám nerozumím“,
10. právo říci „je mi to jedno“.

Znalost a schopnost v praxi používat asertivní jednání může mít pro sociálního kurátora velký 
význam. Pomáhá lepší komunikaci nejen s klienty, ale i s ostatními kolegy. Jde také o jeden 
ze základních faktorů psychohygieny, člověk jednající asertivně je pro ostatní „čitelný“ (lépe 
mi rozumějí) atd.
 
Je pochopitelné, že asertivní chování sociálnímu kurátorovi nezaručí vždy jen 
bezproblémovou komunikaci, může však šance na úspěšné a klidné jednání s klientem 
podstatně zvýšit.

Konflikt, konfliktní situace, incident a agrese v práci 
sociálního kurátora, kriminální agrese

S výše uvedenými pojmy se setkáváme v kontextu sociální práce, resp. práce sociálního 
kurátora velmi často. Víme však přesně, co tyto výrazy znamenají? V následujícím textu se 
pokusíme alespoň o základní definice.

Konflikt
Laicky je většinou konflikt charakterizován jako spor, střet zájmů, neshoda apod. Odborníky 
jsou pak konflikty zkoumány z mnoha pohledů – např. sociologického, psychologického, 
historického atd. V současné době se pak přínosu různých škol a směrů využívá k ucelenějšímu 
a všestrannějšímu chápání tohoto jevu. Konflikty lze dělit podle mnoha kritérií, např. podle 
počtu zúčastněných osob, podle předmětu sporů, věku zúčastněných osob atd.

Konfliktní situace
„Konfliktní situace je specifickou formou sociální situace. Není to stav ani proces. Je to 
systém interakcí, kdy účastníci konfliktu vystupují otevřeně a přímo proti sobě, nepřátelsky 
si zasahují do svého jednání. Poškozují jeden druhého, ve vyhrocených situacích se snaží 
o vzájemné podrobení až zničení. Usilují o vítězství nad soupeřem. Maří si dosažení cíle, 
přisvojují si právo volby prostředků k jeho získání. Preferují tedy pouze své zájmy a potřeby, 
hodnoty a cíle ke svému prospěchu a na úkor protistrany.“6

Z hlediska psychologie je konfliktní situace vysvětlována jako zvláštní druh meziosobního 

6 Holá (2003).

styku mezi dvěma (popřípadě více) jedinci, v němž dochází ke střetu jejich představ, zájmů, 
postojů, cílů či hodnot. Vzniklý interpersonální konflikt se promítá do jednání účastníků, je 
základem konfliktní situace.

Konfliktní situace mohou mít celou řadu nejrůznějších podob, liší se od sebe především:
•  intenzitou „neslučitelnosti“ postojů účastníků situace vyplývajících z cílů, které účastníci 

interakce sledují,
•  počtem účastníků konfliktní interakce, jejich rolemi, jednáním a vztahy mezi nimi,
•  způsoby, jak své postoje účastníci prezentují a prostředky, které k dosažení cílů používají,
•  podmínkami, především délkou trvání, způsobem vzniku, průběhem, následky.

Incident
„Incident je zvláštním typem konfliktní situace, která vzniká náhle, má výrazně konfrontační 
charakter a rychlý průběh. Iniciátor kalkuluje s momentem překvapení a svých cílů dosahuje 
převážně násilným způsobem (popřípadě hrozbou násilí).“7

Z výše uvedeného je zřejmé, že incident probíhá v daleko kratším čase než konfliktní situace. 
Od samého začátku je veden jedním z účastníků s cílem prosadit svůj záměr fyzickým 
zastrašením protivníka, popřípadě vytvořit situaci pro nástup agrese. Iniciátor této sociální 
situace předpokládá, že budeme jeho jednáním zaskočeni a naše schopnost reakce bude 
nulová. Chce zvítězit, a to rychle. Předpokládá, že intenzita jeho jednání v nás vzbudí 
úlekovou reakci a my se dáme na ústup. Skutečně se mu to většinou může podařit.

Příklad: Klient se cítí poškozen jednáním sociálního kurátora. Protože z jeho pohledu nepomohlo 
ústní projednání věci, rozhodl se na sociálního kurátora počkat před úřadem. Zde ho bez jakékoli 
předchozí varovné signalizace nejen slovně, ale zejména fyzicky napadl. Incident musela vyřešit 
přivolaná ostraha.

Pokud jsme v konfliktní interakci v roli pasivního účastníka, popřípadě jsme v pozici oběti 
incidentu, v prožívání převládá:
•  úlek, šok, strach, úzkost, deprese,
•  prožívání hmotné, fyzické či emocionální újmy,
•  pocity nedostatečnosti, nekompetentnosti,
•  vztek, beznaděj, potřeba satisfakce,
•  potřeba bezpečí,
•  potřeba podělit se o zážitek.

V chování se projevuje zejména:
•  tendence k úniku ze situace,
•  náchylnost k přecitlivělosti při vnímání příznaků incidentu,
•  nejistota v jednání, absentující sebedůvěra,
•  percepce výrazně pod vlivem negativní zkušenosti,
•  zapamatování a znovu vybavení pod vlivem negativních emocí,
•  náchylnost ke zvýšené sugestibilitě,
•  stáhnutí se do sebe.8

7 Spurný (1996).
8 Spurný (1996).
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Agrese
Vysvětlit, co to je agrese, je velmi komplikované. Z obecného psychologického hlediska 
bychom agresi mohli rozdělit na agresi konstruktivní a destruktivní. Konstruktivní má 
značný význam při vývoji naší osobnosti, umožňuje nám uvědomit si sebe sama, poznat 
své reakce a naučit se je zvládat. Agrese se tedy nevybíjí navenek a nepoškozuje druhé. 
Destruktivní agrese je poznamenaná touhou ničit a ubližovat. Její rozvoj může vést až 
k poruchám osobnosti.

Zvládání agrese
Agresivní jednání klienta můžeme považovat za jeden z nejrizikovějších faktorů v práci 
sociálního kurátora. Proto se budeme podrobněji zabývat technikami a postupy, které mohou 
vést k jejímu potlačení.
 
Pro zvládání agresivního chování postaveného na explozivním základě lze citovat psycholožku 
L.Čírtkovou:

„Hlavní zásadou komunikačních technik tlumících agresi je vědomé rozhodnutí pro otevřený, 
partnerský a nezaujatý postoj. Tím, že se vzdáme očekávané konfliktogenní role „soupeře“, 
nutíme partnera k myšlenkové reorientaci. Člověk, který přemýšlí o situaci, ve které se ocitl, 
již nepostupuje ryze emocionálně a zpravidla u něj klesá i původní vyladění na spontánní, 
afektivní (nepromyšlenou) agresi.“9

Můžeme se však setkat i s promyšlenou fyzickou agresí, která je ve svém důsledku závažnější 
a nebezpečnější než agrese postavená na explozivním základě. Tomuto typu agrese se lze bránit 
velmi obtížně a většinou jen formou aktivní sebeobrany, které se budeme věnovat v praktické 
výuce.

Postup tlumící agresi lze rozčlenit do tří hlavních kroků:
1. aktivní naslouchání,
2. kladení otevřených otázek,
3. argumentace a prosazování věcných hledisek.

1. Aktivní naslouchání 
Při setkání s agresorem je okamžitá aktivita nevhodná. Důležité je získat vhled do situace, 
zorientovat se v ní, přitom by orientační fáze ale neměla být příliš dlouhá. Je přirozené, že 
odpadá v případě, kdy jsou ohroženy životy zúčastněných osob. Při kontaktu s agresorem 
plní aktivní naslouchání důležité funkce:

• Funkce „ventilu“ 
Agrese (útočení na domnělý zdroj nepříjemností) je spojena s fyziologickými pochody, 
emocionální přetlak tlačí na odreagování. U psychicky zdravých jedinců zpravidla výbuch 
vzteku nepřekračuje jednu minutu (to ale platí v případě, kdy agresivní vyladění není 
podněcováno chováním partnera). Dodržíme-li přibližně minutový interval v pozici 
aktivního naslouchání, mělo by dojít k viditelnému odlivu akutního agresivního potenciálu. 
Jiný vývoj situace nasvědčuje tomu, že dotyčný jedná ve výjimečném (patickém) duševním 
rozpoložení.

9 Čírtková (1996).

• Vzbuzování sympatií
Zjištění, že nám protějšek skutečně naslouchá, v nás vyvolává pozitivní dojem. Nejde 
o vědomý úsudek, nýbrž o intuitivní postřeh. Agresor pocitově vnímá, že je brán vážně, 
negativní, nepřátelské vyladění ztrácí na intenzitě. V prožívání agresora vzniká prostor pro 
nástup pozitivních pocitů, pro sympatii, k získávání informací.

Aktivním nasloucháním získáváme informace, které potřebujeme pro následující krok, tj. 
kladení otázek. Sdělení pronesená v silném citovém rozrušení zpravidla obsahují informace 
důležité pro další postup jednání, např. čeho se dotyčný obává, z čeho má strach, jaké motivy 
spustily agresivní útočné chování, čemu se chce vyhnout atd.10 

2. Kladení otevřených otázek
Kladení otevřených otázek má zajistit zklidnění agresora. Myšlenkové a rozumové pochody 
by měly získávat navrch před emocemi, tlak a dýchání se postupně dostávat do normálu.
Tím, že agresorovi klademe otázky, sdělujeme mu informaci, že máme o jeho osobu i o jeho 
problém zájem. Na druhé straně je pak nucen na otázky odpovídat, to znamená srovnat si 
myšlenky a formulovat odpovědi. Otázky a snaha na ně odpovědět jej nutí k sebekontrole 
a k většímu zapojení myšlenkových pochodů. Napětí tak ztrácí na intenzitě, dojde k abreakci 
vnitřního přetlaku. 

Při kladení otevřených otázek musíme dodržet několik doporučení:
•  Vyvarovat se všeho, co může být agresorem vnímáno jako provokace, ať již po stránce 

verbální či neverbální. 
•  Nedemonstrovat vlastní převahu, sílu.
•  Při kladení otázek se nesnažit agresora překřičet, to by mohlo způsobit nárůst jeho agresivity. 

Naopak je třeba mluvit klidně, o poznání tišším hlasem. 
•  Neklást otázky typu „proč“. Pokud je agresor skutečně v silném emocionálním rozrušení, 

není schopen na tyto otázky odpovědět, naopak vzniká v něm zmatek produkující další 
přepětí. Účinnější jsou otázky typu: „Vidím, že vás něco hrozně rozčílilo, to není samo 
sebou, co to mohlo být? Vy jste jindy klidný člověk, jak se to mohlo stát, že jste se tak 
rozčílil?“

•  Pokud se daří agresora zklidňovat, je možné využít jeho sdělení k navázání kontaktu. To 
znamená, že informace, které nám v rozrušení sdělil, opět použijeme v otázce.

Příklad:
Klient: „Na úřadě mi zastavili sociální dávky!“
Soc. kurátor: „Oni vám zastavili sociální dávky? Jak to mohli udělat?“
Klient: „Tvrdí, že jsem jim nedodal nějaké potvrzení.“
Soc. kurátor: „Oni tvrdí, že jste jim nedodal nějaké potvrzení? A o jaké se mělo jednat?“ 
Kladením podobných otázek je možné klienta přivést k přemýšlení a hledání racionálních 
argumentů. Přitom je ale dobré jeho argumenty nekomentovat, nehodnotit a nepřidávat své 
vlastní názory na danou věc.

3. Argumentace a prosazování věcných hledisek
Argumentace by měla být (alespoň v počátku) pouze pozitivní. Z informací zjištěných 
kladením otázek je potřeba vybrat ty, se kterými můžeme souhlasit. Dobré je také vybrat 
téma, kterému sami dobře rozumíme.

10 Čírtková (1996).
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Příklad:
Kurátor: „Je to skutečně špatná situace, když člověk zůstane bez prostředků v době, kdy to vůbec 
nečeká. Někdy skutečně je ta byrokracie hrozná. Je ale pravda, že ani ta úřednice s tím asi nic 
nesvede. Postup má nařízený, a kdyby ho nedodržela, měla by sama problémy. Škoda, že jste 
přehlédl informaci o nutnosti doložit potvrzení. Možná, že by se s tím dalo ještě něco dělat.“ 
Tímto se snažíme klientovi předložit jiný pohled na danou věc, případně nabídnout možné 
řešení. 

Postupů a doporučení, jak jednat v krizových situacích, existuje jistě celá řada. Ocitne-li se 
v takové situaci sociální kurátor, je dobré si připomenout základní body uvedené v knize Jara 
Křivohlavého „Jak přežít vztek, zlost a agresi“:

Jaké jsou základní cíle jednání s agresivním člověkem?
•  zajistit jeho bezpečnost,
•  zajistit vlastní bezpečnost,
•  zajistit bezpečnost druhých lidí vyskytujících se v blízkosti člověka, který se chová 

agresivně.

Co dělat, jak jednat a jak se chovat? 
 
•  zachovat klid,
•  sledovat osobní prostor,
•  dbát na možnost vlastního volného obchodu (nestavět se mezi agresora a dveře),
•  nedotýkat se jej, mohl by to vnímat jako projev agrese,
•  dovolit agresorovi mluvit, volat, křičet, nadávat,
•  nestavět se mu do cesty, i když něco rozbíjí (dbát na vlastní bezpečnost),
•  zhluboka dýchat a snažit se uvolnit vlastní napětí (dostat se do klidu),
•  přemáhat vlastní strach, obavy, odpor a zlost (svou zlostí jeho zlost nepřemůžu),
•  náš klid má moc uklidnit rozlíceného člověka – je to v dané chvíli nejsilnější zbraň,
•  přijmout protivníka jako lidskou bytost (akceptovat ho) – jako úctyhodného člověka 

v tísni,
•  pomoci mu identifikovat úzkost (umožnit poznání příčiny jeho hněvu a zlosti),
•  pomáhat mu rozpoznat faktory podporující ztrátu kontroly nad sebou samým,
•  navrhovat alternativní řešení jeho momentální situace,
•  nesnažit se vše vyřešit sám (sama), uvážit, kdo by ještě mohl pomoci,
•  nezapomenout na další lidi, kteří se nacházejí v blízkosti krizové situace – i těm (jejich 

bezpečí a obavám) je třeba věnovat pozornost.11

Následující postup jednání s agresivním jedincem (Terryho Barkera) lze využít při každém 
sociálním styku a v každé profesi, ve které se tento styk odehrává: 
1. ovládni svoji zlost,
2. poslouchej a ptej se,
3. projev účast,
4. žádej o spolupráci,
5. jednej (je-li to třeba) – ale jen když všechno ostatní selže.12

11 Křivohlavý (1994).
12 Barker (1999).

Kriminální agrese
Běžnou agresi od kriminální odlišuje to, že při kriminální agresi dochází k útokům na zájmy 
chráněné naším právním systémem. Jedná se samozřejmě o útoky na život, zdraví, majetek, 
svobodu, ale i například čest občanů. Ochrana těchto práv je pro společnost natolik důležitá, 
že jejich porušení je připravena sankcionovat. 

Kriminální agresi si můžeme rozdělit následujícím způsobem:

Podle promyšlenosti:
• kriminální agrese reaktivní, neplánovaná a bez přípravy (často zde hovoříme o afektu),
• kriminální agrese promyšlená, připravovaná, programová.

Podle zaměřenosti:
• heteroagrese – směřuje proti jiným osobám, ale i jiným živým tvorům či věcem,
•  autoagrese – je charakterizována zaměřeností na vlastní osobu agresora a projevuje se 

sebepoškozováním až sebezničením.

Podle druhu prožívání:
•  chladná agrese – nedostatek jakéhokoliv citového hnutí, agresor je vůči oběti zcela lhostejný, 

poškození, či utrpení oběti jej vůbec nezajímá,
•  afektivní agrese – agresor prožívá silné rozrušení, pro tento druh agrese je typické, že jí 

zpravidla předchází konflikt mezi agresorem a obětí, agrese zde může být účelem i cílem, 
slouží k odreagování a vybití napětí.

V souvislosti s kriminální agresí se mnohdy můžeme setkat s pojmem brutalita, který je 
vyjádřením přiměřenosti kriminální agrese při spáchání trestného činu. 

Příklad:
Pachatel vytrhl starému člověku tašku z ruky. Dopustil se sice trestného činu, ale násilí v daném 
případě odpovídalo cíli, kterého chtěl dosáhnout (zmocnění se cizí věci). 
Další z pachatelů po vytržení tašky starého člověka bezdůvodně fyzicky napadl a zbytečně zranil. 
V tomto případě již hovoříme o brutalitě. Pojem vyjadřuje nepřiměřenou agresi obsahující 
prvky týrání objektu agrese. Brutalitě odpovídá právní výraz, že skutek byl spáchán „zvlášť 
zavrženíhodným způsobem“. Při brutálním jednání nejde jen o to, že byl překročen zákon, ale 
o to, jakým způsobem byl překročen. Nebezpečnost takového činu je umocněna pošlapáním 
obecně morálních lidských norem. Takový způsob jednání většinou signalizuje, že v pozadí je 
jedinec s narušenou strukturou a dynamikou osobnosti.13 

Psychologické pojetí zdrojů kriminálního jednání:
1. Kriminalita jako důsledek impulzivního životního stylu: 
Impulzivní osobnost zpravidla utváří souhrn dispozic a prostředí. Vyrůstá-li dítě 
v prostředí s nedostatkem náklonnosti, pozornosti a nedůsledné výchovy ze strany rodičů  
a v rozhodujících etapách vývoje si neosvojí tradiční občanské hodnoty ani návyky  
sebekontroly, může vyrůst v impulzivního jedince. Ten jedná bez konvencí a zábran,  je 
požitkářský, zaměřený na uspokojování vlastních potřeb, bezohledný, sobecký.  V některých 
případech může být dokonce na svoji nastoupenou kriminální dráhu pyšný.

13 Čírtková (1996).
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2. Kriminalita jako instrumentální jednání:
V tomto případě je kriminalita účelová a slouží jako prostředek k dosažení žádaného cíle, 
který je pro konkrétního jedince velmi důležitý a jedinec ho nemůže dosáhnout poctivým 
způsobem. Tento způsob jednání není závislý na výchově ani na prostředí. Často tak jednají 
i lidé, kterým se dostalo velmi přísné výchovy, s dobrým rodinným zázemím. Výskyt 
účelové kriminality souvisí s atraktivností a žádoucností cíle. Čím je cíl důležitější, tím 
pravděpodobnější je nečestné, podvodné či kriminální jednání. Tento psychologický pohled 
rovněž vysvětluje, proč může jeden a tentýž člověk kombinovat velmi protichůdné způsoby 
chování nebo proč se bezúhonný člověk může (zdánlivě) překvapivě a náhle dopustit 
kriminálního jednání.

3. Kriminalita jako důsledek přizpůsobení se skupině: 
Z pohledu jednotlivce toto chování není výsledkem spontánní svobodné volby, nýbrž vyplývá 
ze sociálního tlaku skupiny a je podněcováno obavami či strachem jedince z nepříjemných 
důsledků v případě, že by odmítl vyhovět. Někdy můžeme vidět, že u dětí nebo mladistvých 
má tato kriminalita podobu „skládání zkoušky odvahy“ nebo přijímacího rituálu při získávání 
členství ve skupině.

4. Kriminalita jako důsledek neadekvátních strategií při zvládání stresu: 
Původem tohoto typu kriminality je neschopnost jedince zvládnout obtížnou situaci anebo 
vyřešit svůj osobní problém. Cítí se stresován, neví jak postupovat dál. Nejčastěji se jedná 
o situace či problémy v mezilidských vztazích. Mnohdy tak jedná jedinec, který neměl příležitost 
zakusit běžné sociální prostředí svých vrstevníků, vyrůstal v sociální izolaci, osaměle. Místo 
praktického sociálního učení utíká do světa fantazie živeného akčními a hororovými filmy 
či počítačovými hrami. Jeho praktické zkušenosti především ve vztahových otázkách jsou 
minimální. Problém, jak navázat kontakt či přiblížit se možnému sexuálnímu partnerovi, 
pak řeší často násilným způsobem.14

Znát a umět správně stanovit základy kriminálního jednání je velmi důležité jak pro oblast 
prevence kriminality, tak pro následnou resocializaci pachatelů trestné činnosti. Odlišné 
metody práce pak volíme např. s klienty, jejichž kriminální jednání bylo důsledkem 
přizpůsobení se skupině, a jiné s těmi, jejichž kriminalita je výsledkem impulzivního 
životního stylu.

Bezpečnost sociálního kurátora při výkonu jeho profese, 
základní preventivní a sebeobranné strategie

Sociální kurátoři jsou, stejně jako ostatní pracovníci v pomáhajících profesích, každodenně 
vystaveni mnoha rizikům a značné psychické zátěži. Je proto nezbytné, aby kromě mnoha 
teoretických vědomostí byli připraveni na možné rizikové situace, byli schopni jim předcházet, 
v případě vzniku je řešit. V neposlední řadě by měli mít vybudovaný systém podpory (podpora 
ze stany zaměstnavatele, dobré vztahy na pracovišti, možnost průběžného doplňování či 
zvyšování kvalifikace, supervize atd.), který mohou při své práci kdykoliv využít.

Co by měl sociální kurátor bezpodmínečně umět, aby se do situace ohrožující jeho bezpečí 
nedostal?

14 Čírtková (1996).

•  udržovat stav uvědomělé pozornosti – schopnost vnímat a pozorovat okolí, zajistit si tak 
vždy přehled o situaci a možnost zaznamenat počínající nebezpečí,

•  mít připraven předběžný plán jednání v krizové situaci – uvědomujeme si, kde se 
nacházíme, jaké máme možnosti únikových cest, kdo nám na daném místě může pomoci, 
jaké sebeobranné pomůcky máme u sebe, 

•  vyhledávat nejméně riziková řešení – vyhnout se krizové situaci, přejít na druhou stranu 
cesty, vyhnout se tmavému průjezdu, neodpovídat na slovní útoky apod.,

•  udržovat si co největší přehled o prostoru kolem – nesedět ve veřejných místnostech zády 
k ostatním, používat lesklé plochy jako výkladní skříně apod. ke kontrole, co se děje za námi atd.,

•  v dostatečném předstihu zaznamenat možná rizika – zaměření pozornosti konkrétním 
směrem, příprava scénáře řešení, snaha o ovládnutí strachu,

•  pokud možno se vyhnout fyzickému konfliktu, 
•  v případě hrozícího nebezpečí si zajistit cokoliv pro vlastní obranu – kapesník, kabelka, 

klíče, propisovací tužka, mobil, láhev s vodou, kasr atd.,
•  v případě, kdy je zřejmé, že útok již bezprostředně hrozí, okamžitě přejít do aktivní obrany. 

Pro bezpečnost sociálního kurátora je také důležitá i schopnost předvídat. Je třeba mít 
na zřeteli, kde, s kým a v jaké situaci se nacházíme. Třeba doma při odpočinku lze těžko 
předpokládat možné napadení ze strany například partnera. Když však půjdeme v noci 
parkem, nemůžeme jen přemýšlet o divadelním představení, které jsme právě zhlédli. V takové 
situaci bychom spíše měli sledovat okolí, snažit se neustále předvídat, co by se mohlo stát, jak 
bychom se zachovali v případě ohrožení, jaké prostředky máme k obraně, tyto si připravit 
atd. Nejde o zbytečný strach či podezíravost, ale o připravenost na nenadálou situaci.
Samozřejmě se může stát, že situaci, ve které se nacházíme, vyhodnotíme jako velmi rizikovou 
a např. blížící se osobu jako možného agresora. Zde je na místě zhodnotit nejen možného 
protivníka, ale i své možnosti.

Hodnocení protivníka
•  jak je oblečen,
•  zda má možnosti ukrýt pod oděvem nějakou zbraň,
•  zda je sám, nenachází-li se v okolí někdo, kdo by mohl být jeho společníkem,
•  jeví-li zjevné známky opilosti nebo požití omamných a psychotropních látek,
•  zda má váhovou převahu,
•  jaký je jeho psychický stav, zda je klidný, nervózní, působí nevyrovnaným dojmem, 
•  zda lze odhadnout možnost komunikace,
•  jaký může být motiv agrese.

Hodnocení vlastní situace
•  jsme sami nebo doprovázíme někoho, kdo se nemůže bránit,
•  kde se nacházíme, zda je nějaká možnost pomoci,
•  máme-li dost prostoru pro obranu,
•  co můžeme na obranu použít, předměty, které máme u sebe nebo které se nacházejí kolem nás,
•  můžeme-li pozornost útočníka odvést jiným směrem nebo ho zmást např. tvrzením, že 

na daném místě nejsme sami nebo že na někoho čekáme,
•  můžeme-li využít momentu překvapení, například zvukového signálu píšťalky, hození 

nějakého předmětu proti útočníkovi apod.15

15 Náchodský (1992).
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Výhodnější je fyzickému napadení se vyhnout, a to pokud možno jakýmkoliv způsobem. 
Nastávají však situace, kdy se nám to nemusí podařit. Pokud je fyzický střet jediným 
možným řešením, nesmíme již v dalším postupu zaváhat. K získání převahy nad často 
silnějším protivníkem je nejlépe využít momentu překvapení. Toto „překvapení“ si můžeme 
programově připravit dopředu, například:

•  využití zvukového nebo světelného impulsu k zaskočení protivníka (hvizd připravené 
píšťalky, silný výkřik, oslepení prudkým světlem), po tomto však musí okamžitě následovat 
útok, a to dřív než u protivníka pomine úleková reakce,

•  využití jakéhokoliv předmětu, který máme u sebe nebo kolem sebe (kapesník, kabelka, 
notes, kámen atd), který prudce vrhneme proti obličeji útočníka, 

•  použití jakéhokoliv předmětu jako zbraně (propisovací tužka, deštník, hřeben, lak na vlasy, 
deodorant, klíče a podobně),

•  nečekaná musí být razance našeho protiútoku i bolest, kterou způsobíme, 
•  nečekané reakce pro pachatele mohou být nepochopitelné – například kopneme-li do vedle 

stojícího drahého automobilu, můžeme předpokládat, že spustí alarm, když kamenem 
rozbijeme okno nejbližšího domu (nejlépe osvětlené), je předpoklad, že jeho obyvatelé 
na to budou okamžitě reagovat,

•  místo volání o pomoc, začneme volat „hoří“, řada lidí se bojí jít někomu pomoci, ale 
na případný požár se přijde ze zvědavosti podívat každý.

Vždy je třeba použít takové techniky, které jsou co nejúčinnější, nejkratší a samozřejmě ty, 
které jsme schopni co nejlépe zvládnout. Nejde jen o různé chvaty či kopy na citlivá místa 
na těle útočníka, ale také o využití předmětů, které máme v danou chvíli u sebe. Není na místě 
bát se v sebeobraně použít jakýchkoliv předmětů, které útok udělají důraznějším. Pokud se 
necítíme jisti, je dobré si pořídit některý z tzv. nesmrtících obranných prostředků (např. 
pepřové spreje, teleskopické obušky atd.) volně dostupných osobám starším 18 let . Musíme 
však mít na paměti, že pokud obranný prostředek nemáme připravený k bezprostřednímu 
použití, pak jej v době napadení, ve stresu a při úlekové reakci najdeme v kabelce nebo tašce 
velmi obtížně. 

Některé z možných nebezpečných situací

Návštěva v bytech klientů
Jedná se o situaci, která může být velmi riziková. Vstupujeme do klientova soukromí, dopředu 
nevíme, co nás čeká. Pokusme se proto udělat co nejvíc pro vlastní bezpečnost:

•  před vstupem do obydlí se pokusme od klienta zajistit co nejvíce informací o tom, s kým 
v bytě žije, kdo bude přítomen návštěvě a podobně,

•  do bytu vstupujeme vždy jen s výslovným souhlasem a na pozvání majitele bytu, pokud 
je jím někdo jiný než klient, je dobré si vyžádat jeho souhlas (na místě je zde nutno 
připomenout ustanovení § 178 trestního zákona – porušování domovní svobody – zákon 
uvádí, že skutkovou podstatu naplní nejen ten, kdo do bytu neoprávněně vnikne, ale i ten, 
kdo v bytě neoprávněně setrvá, proto pokud jsme majitelem bytu vyzvání k jeho opuštění, 
je nutno takto neprodleně učinit),16

•  pokud máme dřívější negativní zkušenost s chováním klienta, návštěvu bytu odmítneme 
a navrhneme jiné, pro nás bezpečné místo,

16 Zákon č. 40/2009 Sb., § 178 odst. 1.

•  vždy informujeme svého nadřízeného o tom, že budeme vstupovat do bytu klienta, kam 
jdeme, s kým jdeme, vždy mějme s sebou mobilní telefon, 

•  v odůvodněných případech provádějme návštěvu ve dvojici,
•  pokud klient jeví známky intoxikace, ať již alkoholem, nebo omamnými a psychotropními 

látkami, do bytu zásadně nevstupujeme,
•  v případě, že se necítíme v dané situaci bezpečně, snažíme se byt opustit např. s vysvětlením, že 

na nás čeká kolega ve vozidle, že jsme dohodnuti, že pro nás ve stanovený čas přijde apod.,
•  vždy si uvědomujme, kde je východ z bytu a snažme se posadit v bytě tak, abychom pokud 

možno měli volnou cestu ke dveřím,
•  osobní věci si neodkládejme, ale mějme je u sebe, abychom v případě krizové situace mohli 

byt okamžitě opustit,
•  nenosme s sebou cennosti ani větší finanční obnosy,
•  pokud dojde v bytě ke konfliktní situaci mezi jeho obyvateli, nesnažme se konflikt řešit, 

z bytu okamžitě odejděme,
•  pokud se domníváme, že v bytě může dojít k ohrožení života a zdraví, neprodleně 

po odchodu z bytu přivolejme policii a informujme ji o situaci.

Pro vstup do domu, kde se nachází byt klienta (ale i náš vlastní byt), 
existuje několik obecných pravidel
•  v případě, kdy máme pocit, že někdo jde za námi, nikdy nevstupujme do domu, raději 

zůstaňme na ulici, kde jsou lidé, a přivolejme pomoc nebo počkejme, až do domu půjde 
osoba, kterou známe, a pak jděme s ní,

•  při vstupu do domu nebo při odemykání vstupních dveří do domu je dobré se vždy otočit 
– získat tak přehled o situaci za námi, ale dát i signál možnému útočníkovi, že o něm víme 
a nebudeme snadnou obětí,

•  pokud zjistíme, že na chodbě domu někdo již je a cítíme možné nebezpečí, dům okamžitě 
opusťme, venku máme větší šanci uniknout nebo přivolat pomoc,

•  podobný postup je vhodný i při vstupu do výtahu,
•  při odmykání dveří je dobré nestát čelem ke dveřím, ale v úhlu asi 45 stupňů a minimálně 

třicet centimetrů od dveří, to nám umožní kontrolovat situaci i za námi a mít prostor, 
abychom nebyli naraženi na dveře po jejich odemčení,

•  pokud je někdo přímo za námi, dveře neodemykejme, 
•  v případě, že dveře nesou stopy násilného vniknutí, zásadně nevstupujeme dovnitř, ale 

přivoláme policii.

Využití automobilu
•  automobil parkujeme zásadně na osvětlených místech, zkontrolujeme uzamčení a nikdy 

nenecháváme žádné cenné věci ve vozidle,
•  pokud přicházíme k vozidlu, nejprve zkontrolujeme, zda vozidlo není násilně narušeno,
•  před odemčením vozidla se otočíme a zkontrolujeme okolí, 
•  vždy se přesvědčíme, zda se nikdo neskrývá na zadních sedadlech,
•  pozor na zastavení například na semaforech, pokud je možno vozidlo zevnitř zamknout, 

učiňme tak – stačí moment a mohou nám být z vozidla odcizeny věci,
•  pokud nám jiné vozidlo dává znamení, abychom zastavili, např. z důvodu poruchy, vždy 

před opuštěním vozidla vyndejme klíče ze zapalování,
•  při defektu, pokud jedeme sami, vozidlo během opravy uzamkneme, aby nemohlo dojít 

k našemu okradení.
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Pohyb na ulici, na potencionálně nebezpečných místech
•  problémová místa (především za snížené viditelnosti) – neosvětlené vchody domů, průjezdy, 

různé výklenky – mohou být místem úkrytu možných útočníků,
•  pokud je to možné, držíme se dále od stěn domů a chodíme středem chodníku nebo 

po osvětlené straně vozovky,
•  se zvýšenou opatrností odbočujeme za roh domu, zejména je-li nedostatečně osvětlený, 
•  pokud jsme v prostoru, kde je více lidí, například při nastupování do MHD a podobně, 

dbáme zvýšené bezpečnosti s ohledem na svůj majetek, doklady a finanční prostředky 
máme uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich odcizení,

Práce v kanceláři
•  prostorové uspořádání kanceláře má přispívat k bezpečí úředníka, jeho pracovní místo má 

být nasměrováno tak, aby mohl kontrolovat vstupní dveře a prostor kanceláře,
•  nejvýhodnější (ne však vždy realizovatelné) by jistě bylo oddělení pracovní zóny úředníka 

od zóny určené pro jeho kontakt s klientem,
•  v zóně určené pro styk s klientem by se neměly nacházet žádné předměty, které by mohly 

v případě agrese být použity jako zbraně,
•  zóna pro jednání s klientem by měla být co nejblíže vstupním dveřím, 
•  nejefektivnějším se jeví signalizační zařízení v kanceláři (v zóně určené pro kontakt 

s klientem) napojené na někoho, kdo může pomoci (bezpečnostní služba, nadřízený, 
kolega),

•  pokud není výše uvedené k dispozici, je vhodné v případě jednání s potencionálním 
agresorem (dřívější zkušenost) informovat předem nadřízeného nebo nejbližší kolegy, 
ostrahu, 

•  je nutno připomenout, že základem bezpečnosti pracovníka je především on sám, jeho 
chování a volba adekvátních metod a postupů při komunikaci.

Setkání s klientem, se kterým měl sociální kurátor již v minulosti 
konflikt, setkání s problémovým klientem v mimopracovní době
Pokud k této situaci dojde, je většinou velmi nepříjemná. Zvlášť nepříjemná a mnohdy 
riziková může být v případě, kdy k setkání dochází za přítomnosti někoho z rodiny kurátora 
(na procházce, na cestě s dítětem do školky apod.). V této situaci může klient předpokládat, 
že si vymůže něco, co kurátor dříve odmítl, že ho před rodinou zesměšní nebo situace může 
využít jako momentu pomsty. Při podobných setkáních není vhodné se pouštět do diskusí 
o problémech klienta ani je řešit. Je na místě setkání taktně, ale rychle ukončit. V některých 
případech je vhodné dohodnout si s klientem schůzku na bezpečném místě a v čase, který 
kurátorovi vyhovuje. Klient tak získá pocit, že mu kurátor přece jen vyhověl a má zájem 
o spolupráci.
Je-li klient pod vlivem alkoholu, popřípadě omamných a psychotropních látek, je třeba 
počítat i s rizikem možného fyzického napadení. V tomto případě je nezbytné setkání rázně 
ukončit a možnému konfliktu tak předejít.

Fyzická a majetková újma sociálního kurátora, právní 
aspekty řešení 

Přes všechna doposud uvedená doporučení může dojít k násilnému útoku na zdraví 
pracovníka nebo jeho majetek. 

A) Zásady, které je třeba dodržovat
•  Pokud je útok veden na majetek a možnost obrany je minimální, je vždy lepší se podvolit. 

Žádný majetek nemá hodnotu života a zdraví.
•  Pokud se jedná o útok se sexuálním podtextem, přicházejí v úvahu všechny způsoby obrany. 

Vždy je nebezpečí, že pachatel se po skutku může snažit zbavit nepohodlného svědka.
•  V případě jakéhokoliv napadení je dobré zapamatovat si co nejvíce detailů – popis pachatele, 

zvláštní znamení, hlas, oblečení, SPZ vozidla, ale i další osoby v okolí, které by mohly 
přinést informaci o útočníkovi. Při fyzickém napadení je nezbytné vždy vyhledat lékaře, 
oznámit mu, jak ke zranění došlo. Je to důležité pro regresní hlášení, které lékař ze zákona 
musí podat nejbližšímu oddělení Policie ČR.

•  Vždy ohlásit napadení policii! Není důležité, zda došlo ke zranění či odcizení věci. 
Pachatel (byť by v daném případě neuspěl) bude pravděpodobně v trestné činnosti nadále 
pokračovat. 

•  O napadení vždy informovat přímého nadřízeného.

Policie je povinna jakékoliv oznámení od občana přijmout. V trestním řádu je uvedeno: 
„Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen 
přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit 
o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho 
měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.“17

Z výše uvedené citace zákona vyplývá, že:
•  podat trestní oznámení může kdokoliv,
•  trestní oznámení lze podat na kterémkoliv oddělení Policie ČR nebo okresním či krajském 

státním zastupitelství,
•  policie musí oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje,
•  je možné podat trestní oznámení i proti neznámému pachateli, a to v případě, kdy si 

oznamovatel není osobou pachatele jistý, nebo ji nezná; policie po prošetření okolností 
sama rozhodne, zda sdělí obvinění konkrétní osobě,

•  je právem oznamovatele požádat, aby ho policie do jednoho měsíce vyrozuměla, jak s trestním 
oznámením naložila. O toto je však třeba požádat do protokolu o trestním oznámení. 

B) Dostane-li se při výkonu práce sociální kurátor do pozice 
poškozeného v trestním  řízení, má následující oprávnění z této pozice 
vyplývající
•  činit návrhy na doplnění dokazování,
•  nahlížet do spisu,
•  zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením 

řízení se k věci vyjádřit,

17 Zákon č. 141/1961 Sb., § 158 odst. 2.
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•  požadovat po obviněném náhradu škody, která byla způsobena trestným činem,
•  navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit škodu,
•  návrh je nezbytné učinit nejpozději u hlavního líčení soudu před zahájením dokazování,
•  z návrhu by mělo být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši nárok na náhradu škody kurátor 

oplatňuje,
•  je rovněž možné výslovným sdělením orgánům činným v trestním řízení vzdát se procesních 

práv, která zákon poškozenému přiznává.

Jednání poškozených je často motivováno strachem z pachatele trestného činu. Pokud orgán 
činný v trestním řízení shledá, že poškozenému hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem 
obviněného nebo odsouzeného na svobodě, je jeho povinností poučit poškozeného 
o možnosti žádat informace o tom, že:
•  obviněný byl propuštěn z vazby nebo z ní uprchl,
•  obviněný byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody nebo z něj uprchl,
•  obviněný byl propuštěn z nařízeného psychiatrického léčení nebo z něj uprchl.

Žádost se podává u soudu a v přípravném řízení u státního zástupce.18

C) Při výkonu práce mohou nastat okolnosti, kdy se sociální kurátor 
stane svědkem  trestné činnosti. Z tohoto jeho postavení vyplývají 
určitá práva a povinnosti.
Povinnosti:
•  dostavit se na předvolání,
•  vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu nebo okolnostech důležitých 

pro trestní řízení,
•  pokud se svědek, ač byl řádně předvolán, bez omluvy nedostaví, může být předveden,
•  pokud svědek nevyhoví předvolání, může mu být udělena pořádková pokuta až do výše 

50.000, – Kč,
•  svědek je povinen vypovídat úplnou pravdu a nic nezamlčet.

Práva:
•  odepřít výpověď jako svědek může příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho 

sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh,
•  odepřít vypovídat může svědek rovněž tehdy, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí 

trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímem, svému sourozenci, osvojiteli, 
osvojenci, manželovi, partnerovi nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném 
nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní,

•  o výše uvedených skutečnostech musí být svědek před zahájením výslechu poučen,
•  poučen rovněž musí být o významu svědecké výpovědi z hlediska obecného zájmu 

a o trestních následcích křivé výpovědi,
•  svědek má nárok na náhradu nutných výdajů spojených s cestovními náklady a ušlou 

mzdou, tento nárok musí uplatnit u orgánu, který jej předvolal (policie, státní zástupce, 
soud), a to do tří dnů od svědecké výpovědi, jinak nárok zaniká (druhá strana předvolání 
obsahuje tiskopis, který je možno si nechat v práci potvrdit, co se týče hodinového výdělku, 
a dle tohoto pak uplatnit ušlou mzdu).19

18 Zákon 141/1961 Sb. § 43-44a.
19 Zákon č. 141/1961 Sb., § 97-101.

Utajení totožnosti i podoby svědka
Pokud svědkovi nebo osobě jemu blízké hrozí v souvislosti s podáním výpovědi újma 
na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí a nelze-li jeho bezpečnost zajistit jinak, může orgán 
činný v trestním řízení učinit opatření k utajení totožnosti i podoby svědka. Toto spočívá 
v následujícím postupu:
•  svědek je vyslechnut na samostatný protokol, kde uvede své jméno, příjmení a ostatní 

osobní údaje, rovněž zde uvede smyšlené jméno, pod kterým bude vystupovat v trestním 
řízení,

•  tento protokol se vede zapečetěný odděleně od trestního spisu a mohou se s ním seznamovat 
jen orgány činné v daném trestním řízení (tedy nikoliv advokát obviněného),

•  svědek je poučen o právu požádat o utajení a dále podepisovat protokoly smyšleným 
jménem, pod kterým je veden,

•  vlastní výslech se u soudu provádí tak, že svědek je v oddělené místnosti s možností 
modulace hlasu a s oboustranným zvukovým propojením do místnosti, kde probíhá soudní 
jednání,

•  pominou-li důvody pro utajování podoby svědka a oddělené vedení jeho osobních údajů, 
může orgán, který v té době vede trestní řízení, zrušit utajení,těchto informací a připojí 
osobní data svědka k vyšetřovacímu spisu.

Okolnosti vylučující protiprávnost 
 
Pojem okolnosti vylučující protiprávnost označuje zákonem přesně specifikované případy, 
kdy určité jednání jinak vykazující znaky trestného činu nemůže být takto posuzováno. 
Chybí společenská škodlivost takovéhoto jednání, naopak jej lze považovat za společensky 
velmi potřebné.

Jedná se o:
1. krajní nouzi (§ 28 trestního zákona),
2. nutnou obranu (§ 29 trestního zákona),
3. svolení poškozeného (§ 30 trestního zákona),
4. přípustné riziko (§ 31 trestního zákona),
5. oprávněné použití zbraně (§ 32 trestního zákona).

Pro praxi sociálního kurátora je nejdůležitější především krajní nouze a nutná obrana.

Krajní nouze, § 28
„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 
trestním zákonem, není trestným činem.“20

Podmínky krajní nouze:
• nebezpečí musí přímo hrozit,
• nebezpečí za daných okolností nelze odvrátit jinak,
• způsobený následek nesmí být stejně závažný nebo závažnější než ten, který hrozil.

20 Zákon č. 40/2009 Sb., § 28.
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Krajní nouze tedy umožňuje bez trestních následků odvracet jiné nebezpečí než útok 
člověka. V daném případě tímto nebezpečím může být požár, hrozba výbuchu nebo i hrozba 
útoku rozzuřeného zvířete. Musí se jednat o nebezpečí hrozící zájmu chráněnému trestním 
zákonem. Je třeba ale vždy zvažovat, zda nebezpečí nelze odvrátit jiným způsobem, který 
zájmy chráněné trestním zákonem poškodí méně. Je třeba mít na paměti, že nejdražší je 
lidský život, pak je zdraví a následně majetek. Nemůžeme se odvolávat na krajní nouzi, 
kdybychom obětovali cizí život za svůj vlastní. Bylo by však možno hypoteticky obětovat 
jeden život, pokud by bylo tímto zachráněno životů více. 

Příklad:
Při návštěvě klienta, který bydlí v panelovém domě, zpozoruje sociální kurátor, že zpod  dveří 
jednoho z bytů se line kouř. Volá hasiče, ale každá minuta je drahá. Proto vyrazí dveře a vnikne 
do bytu. Ještě před příjezdem hasičů se mu podaří majitele bytu zachránit. Z hlediska zákona 
se mohl tímto jednáním dopustit trestných činů porušení domovní svobody a poškozování cizí 
věci. Pracovník však jednal v krajní nouzi a odvracel nebezpečí, které přímo hrozilo zájmu 
chráněnému zákonem. Škoda, která vznikla například na vstupních dveřích do bytu, je 
minimální ve srovnání s lidským životem. 

Následek v krajní nouzi lze způsobit komukoliv, nejen tomu, kdo nebezpečí způsobil 
(např. založením požáru). Pokud je jednáno v krajní nouzi, může při odvracení být škoda 
způsobena i jiným osobám. Mnohdy totiž není ani možné při odvracení nebezpečí přemýšlet 
o tom, jak vzniklo a zda jej způsobil někdo konkrétní. Jediným cílem by mělo být nebezpečí 
odvrátit a zachránit ohrožené hodnoty. 

Nutná obrana
 § 29 trestního zákona stanoví:
„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 
chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 
obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, místu a času útoku anebo okolnostem 
vztahujícím se k osobě útočníka nebo osobě obránce.“

Z výše uvedeného vyplývá, že nutná obrana má sloužit k ochraně zájmů chráněných trestním 
zákonem. Je možné je najít v Ústavě ČR, Listině základních práv a svobod a dalších pramenech 
práva v ČR.
Podle důležitosti lze tyto zájmy seřadit následovně:

• život,
• zdraví,
• majetek,
• svoboda,
• čest.

Za útok, proti kterému je nutná obrana možná, se považuje fyzický útok jiného člověka. 
Výjimkou by mohl být útok zvířete, ale to například jen tehdy, kdyby se jednalo o vycvičeného 
psa, který byl k útoku na nás poštván. 

Při nutné obraně však musí být splněny i další podmínky. Jednou z nich je, že útok je 
skutečný, a ne domnělý.

Příklad:
 Jeden z kurátorů se rozhodl, že svého kolegu vystraší. Schoval se za dveřmi a na procházejícího 
kolegu vykřikl. Ten se tak vystrašil, že následovala obranná reakce, při které „vtipálka“ zranil. 
V dané situaci se bohužel ale nemohl hájit tím, že se jednalo o nutnou obranu. Nebránil se totiž 
skutečnému útoku a zranění, které způsobil, bylo zaviněno z nedbalosti. 

Další podmínkou je, že útok musí hrozit nebo trvat. 
Nejčastěji tradovaným mýtem v tomto případě je, že musíme čekat, až nám útočník dá první 
ránu, a teprve pak máme právo se bránit. To je skutečně velmi nebezpečný omyl. Každý, kdo 
se zabývá sebeobranou, ví, že se po „první ráně“ již nemusíme nikdy postavit. Pro nutnou 
obranu tedy stačí, aby existovala bezprostřední hrozba takovéhoto útoku. Nemůže se ale 
jednat o nějakou hrozbu budoucí.

Příklad hrozícího útoku:
Sociální kurátor jde v  rámci výkonu práce navštívit klienta do jeho bytu. Cestu mu zastoupí dva 
muži a žádají po něm finanční hotovost. Jeden drží v ruce ocelovou trubku, mává jí ve vzduchu 
a vyhrožuje použitím fyzického násilí. Zde není na místě čekat na další pokračování jeho akce.
Chování uvedené osoby je hrozbou fyzického útoku a obrana je ze zákona v této fázi již 
přípustná. 

Příklad trvajícího útoku:
Muž před domem fyzicky napadl svého známého a následně mu ještě odcizil finanční hotovost. 
V tomto případě šlo o trvající útok (skončil útok na zdraví, ale dále pak pokračoval útok 
na majetek napadeného). Pokud by měl napadený muž pachatele ještě v dosahu, byl by oprávněn 
ho v rámci nutné obrany zadržet. V tomto případě možnost zadržet pachatele trestného činu 
umožňuje i ustanovení § 76 odst. 2 trestního řádu. 

O naprosto jinou situaci se však jedná v následujícím případě. Mladý muž v panelovém domě 
dlouhodobě obtěžoval okolí hlučnou hudbou. Jeden ze sousedů proto zazvonil u jeho dveří. Když 
ten otevřel, soused jej uhodil. Tím považoval věc za vyřešenou a odešel. Mladík však souseda 
doběhl v mezipatře a tam jej fyzicky napadl tak, že mu způsobil vážné zranění. Následný soud 
pak posoudil jeho jednání jako naplnění skutkové podstaty trestného činu úmyslného ublížení 
na zdraví. Nepřijal obhajobu, že jednal v nutné obraně. Své rozhodnutí odůvodnil soud tím, že 
útok skončil jediným úderem a dále již nepokračoval. incident na mezipatře pak již byl jen 
pomstou, nikoliv nutnou obranou. 

Poslední podmínkou pro to, aby určité jednání mohlo být považováno za nutnou obranu, je 
to, že obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená útoku. 
Je nutné si uvědomit, že obrana může být silnější než útok, intenzita obrany ale nesmí být 
v hrubém nepoměru k intenzitě útoku. Znění ustanovení o nutné obraně tedy předpokládá, 
že obrana může být intenzivnější než útok a újma, která vznikne pachateli, může být větší než 
ta, která díky útoku poškozenému hrozila.

Příklad:
Sociální kurátor byl během cesty domů napaden svým bývalým klientem. Ten ho napadl nejen 
slovně, ale zejména na něj zaútočil rozbitou pivní lahví. Napadený se bránil nejprve rukama, 
následně pak železnou tyčí, kterou našel na zemi. Útočníka tyčí vážně zranil. 
Výše uvedená obrana bude s největší pravděpodobností při vyšetřování orgány činnými 
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v trestním řízení uznána jako oprávněná. Při posuzování případu by hrála roli zejména 
skutečnost, že útočník zaútočil se zbraní v ruce (rozbitá pivní láhev). Z hlediska trestního 
zákona je totiž za zbraň považován jakýkoliv předmět, který dělá útok důraznějším. Obrana 
napadeného i za použití náhodně nalezené železné tyče v tomto případě tedy nebyla zcela zjevně 
nepřiměřená.

Nutnou obranu nelze použít proti jednání, které není v rozporu se zákonem (služební 
zákrok policie, zadržení podezřelé osoby na místě činu apod.).

Příklad :
Pachatel trestného činu krádeže se nemůže dovolávat nutné obrany, jestliže poranil poškozeného, 
který před ním chránil svůj majetek. Rovněž nelze použít nutnou obranu proti zadržení, jestliže 
pro něj byly splněny podmínky stanovené trestním řádem (pachatel trestného činu byl zadržen 
při trestném činu nebo bezprostředně po něm), a proti zákonnému postupu policie. 
 
V současné justiční praxi se při posuzování nutné obrany stále více přihlíží k subjektivní 
stránce obrany, k místu a času útoku a okolnostem vztahujícím se k osobě útočníka nebo 
osobě toho, kdo se brání. 

Rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí
•  Podmínkou nutné obrany je hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním 

zákonem, podmínkou krajní nouze je nebezpečí hrozící tomuto zájmu. 
•  Při jednání v nutné obraně se způsobí újma útočníkovi samému, kdežto při krajní nouzi 

komukoliv, mnohdy i tomu, kdo nebezpečí nezpůsobil. 
•  Činem v nutné obraně je proto přípustné způsobit i závažnější následek, než jaký hrozil 

útokem. Činem v krajní nouzi lze způsobit zásadně jen méně závažný následek než ten, 
který by nastal, kdyby nebezpečí hrozící chráněnému zájmu vedlo k poruše.

•  V případě krajní nouze je nutno hledat způsoby, jak za daných okolností nebezpečí odvrátit 
(např. vyhnout se mu útěkem), u nutné obrany tomu tak není.

•  Jsou-li splněny podmínky nutné obrany a krajní nouze podle trestního zákona, ten, kdo se 
brání, nenese odpovědnost za škodu vzniklou tímto jednáním.

Závěr

Sociální práce obecně je disciplínou, na kterou je možné nahlížet z mnoha rovin, a proto 
tento pojen nemá ustálenou všeobecně platnou definici. Většina teoretiků se shoduje pouze 
v tom, že jde o disciplínu, která speciálními metodami zajišťuje profesionální péči o člověka. 
Práce sociálního kurátora pak zajišťuje především, jak již ze samotného označení vyplývá, 
péči kurativní, spočívající ve zmírnění či odstranění již vzniklých problémů klientů. Právě 
díky tomu je tato práce velmi náročná a vyžaduje celou škálu odborných teoretických znalostí, 
psychickou i fyzickou odolnost. 

Výše uvedený studijní materiál přinesl od každého trochu. Ukázal, že v práci sociálního 
kurátora existuje mnoho krizových situací, které ale při jejich správném vyhodnocení 
a profesionálním řešení nemusí mít pro samotného kurátora ani jeho klienta závažné 
negativní důsledky. Připomněl také skutečnost, že účinná prevence se vždy vyplatí. 

Úplně nakonec pak jeden citát:

„chováme-li se k lidem podle toho, jací jsou, činíme je horšími. chováme-li se k nim tak, 
jako by byli tím, čím je chceme mít, dovedeme je tam, kam je máme dovést.“

(j.W.Goethe)
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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, 
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ VE SPOJITOSTI 
S ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍHO KURÁTORA
Rostislav Maceček

Cílem tohoto textu je představit čtenářům některé oblasti standardů kvality sociálních služeb 
se zaměřením na standardy procedurální. Příspěvek je stručným seznámením s „kvalitou 
sociálních služeb“ a dalšími základními pojmy zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, a to nejen z hlediska legislativního, ale také etického. 

Základní zásady a pojmy

Význam služeb sociální prevence neustále roste a se zvětšujícím se důrazem na sociální 
začlenění uživatelů sociálních služeb a přenesení co největšího objemu těchto služeb 
do přirozeného prostředí uživatele můžeme předvídat, že poroste i nadále. Výkon činnosti 
sociálních kurátorů vnímáme bezesporu jako důležitou součást poskytování sociálních 
služeb především v oblastech základního a odborného sociálního poradenství, terénní 
sociální práce, provádění sociálních intervencí a spolupráce s dalšími subjekty (především 
poskytovateli sociálních služeb) při přímé práci s klienty. Jednou z kompetencí sociálních 
kurátorů je mapování a vyhodnocení aktuálního stavu poskytovaných sociálních služeb 
v regionu pro danou cílovou skupinu. Právě pro hodnocení poskytovaných sociálních služeb 
je důležité, aby se sociální kurátoři orientovali ve standardech kvality sociálních služeb 
a jejich jednotlivých kritériích, jak je upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že sami kurátoři jsou pracovníci registrované sociální služby, 
a jsou tedy přímo poskytovateli sociální služby, jsou pak povinni svou činností tyto standardy 
naplňovat.
Tito pracovníci jsou tedy stejně jako všichni pracovníci poskytující sociální služby povinni 
dodržovat všechny právní normy a zásady, které jsou v této oblasti platné. V první řadě je to 
zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále ZSS), který 
jasně vymezuje způsoby poskytování sociálních služeb, jejich cíl a jejich smysl, a vyhláška 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí vybraná ustanovení zákona o sociálních službách (dále 
vyhláška).

Zákon stanoví mimo jiné druhy sociálních služeb a způsoby poskytování těchto služeb. 
Základní rozdělení těchto služeb je:
•  Sociální poradenství – základní a odborné. Základní sociální poradenství poskytuje osobám 

potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Toto poradenství 
je základní činností všech druhů sociálních služeb a všichni poskytovatelé sociálních služeb 
jsou tedy povinni základní sociální poradenství zajistit. „Základní sociální poradenství 
poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Toto poradenství je základní činností všech druhů sociálních služeb a všichni poskytovatelé 
sociálních služeb jsou tedy povinni základní sociální poradenství zajistit bezplatně.“ (§ 37 
odst. 2 ZSS.) 
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• Služby sociální péče
• Služby sociální prevence 
Sociální kurátor pak vykonává především poradenství a služby sociální prevence, popřípadě 
spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb.

V §  2 ZSS jsou vymezeny základní zásady poskytování sociálních služeb:
Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnutých sociálních služeb musí zachovávat lidskou 
důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit 
na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, 
které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, 
a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob 
a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských 
práv a základních svobod osob.

V základních zásadách poskytování sociálních služeb se odráží změna filozofie poskytování 
sociálních služeb s důrazem na změnu v přístupu k uživatelům služeb. Významným 
způsobem se zvyšuje podíl uživatelů služeb na stanovování osobních cílů, kterých chtějí 
prostřednictvím poskytované služby dosáhnout, a také na plánování a následné realizaci 
procesu poskytování služeb, které by měly vést k naplňování těchto cílů. Uživatelé služby 
jsou pak podporováni a motivováni k tomu, aby byli v procesu samotného poskytování 
služeb co možná nejaktivnější, a jsou také podporováni k rozvoji samostatnosti a převzetí 
zodpovědnosti za svůj život. Současně se velmi důrazně posiluje rovnoprávné postavení 
všech účastníků tohoto procesu.

Jednou ze základních funkcí sociálních služeb je snaha o sociální začlenění osob, kterým 
jsou služby poskytovány. Sociální začleňování je definováno v odst. e) zákona. Je to proces, 
který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou 
příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního 
i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Takto vymezený přístup k sociálním službám bychom měli mít stále na paměti a naši činnost 
mu zcela přizpůsobit. Zjednodušeně by se dalo říci, že tyto zásady nám ukládají povinnost 
vykonávat naši práci odborně a bezpečně a současně dbát na zachování lidské důstojnosti 
a lidských práv uživatelů služby. Naše činnost dále musí směřovat k tomu, aby sociálně 
nepříznivou situaci, ve které se uživatelé služby nacházejí, dokázali řešit v nejvyšší možné 
míře vlastními silami a nestali se na poskytování sociálních služeb závislými.

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb upravují § 88 a 89 ZSS. V § 89 jsou stanoveny 
podmínky pro možné omezení pohybu osob, se kterými však v terénní sociální práci 
a poradenství obvykle nepřicházíme do kontaktu. V textu se budeme věnovat pouze § 88 ZSS.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou podle § 88 povinni:
a)  zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytují sociální 

služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních 
služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby (poskytovatel naplní splněním 
kritérií standardů 1a a 12),

b)  informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly 
ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb 
a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným (poskytovatel naplní 
splněním kritérií standardů 3 a 4),

c)  vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým 
poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva a které zamezí střetům 
zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby (poskytovatel naplní splněním 
kritérií standardů 1b a 2),

d)  zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel 
pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,

e)  zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují 
sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby (poskytovatel 
naplní splněním kritérií standardu 7),

f)  plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, 
kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování 
sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to 
možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti 
jejich zákonných zástupců (poskytovatel naplní splněním kritérií standardů 5),

g)  vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí 
sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b),

h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
i)  uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody 

uvedené v § 91 odst. 3 (poskytovatel naplní splněním kritérií standardů 4).1

Všechny povinnosti poskytovatelů sociálních služeb jsou velmi úzce spjaty se standardy 
kvality, a to především se standardy procedurálními, které si v tomto textu přiblížíme. Lze 
tedy tvrdit, že ten, kdo naplní kvalitu služeb podle standardů kvality, také splní povinnosti 
poskytovatele sociálních služeb. 

Kvalita služeb
Pokud mají být poskytované sociální služby odborné, bezpečné a mají dodržovat všechny 
výše uvedené zásady, musí být také kvalitní.

Slovo kvalita se odvozuje od latinského „qualis“ = jaký, tzn.jaké povahy (odtud také jakost). 
Zjednodušeně by se dalo říci, že se ptáme na to, jaký by měl být výrobek (služba), aby byl 
takový, jaký chceme, aby uspokojoval naše potřeby a abychom s ním byli spokojeni. Kvalita 
je tedy poměrem mezi výkonem a očekáváním a v ideálním případě jsou tyto dvě veličiny 
shodné a Q = 1. Q = O/V.

cvičení: Představte si, že kupujete automobil nebo pračku. Jaké by tyto výrobky měly být, 
abyste s nimi byli spokojeni, jinými slovy, aby byly kvalitní? Co mají tyto vlastnosti společného 
se sociální službou?

Stejně jako požadujeme určitou kvalitu u produktů materiálních, požadujeme kvalitu 
i u služeb (pokud by nám číšník v restauraci místo objednaného řízku přinesl krupici 
na špinavém talíři, patrně bychom o tomto zařízení netvrdili, že je kvalitní). 

Sociální služby však mají na rozdíl od komerční sféry několik významných odlišností. Jsou to:

•  financování z veřejných zdrojů, především prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu 
a rozpočtu jednotlivých samosprávných celků (krajů, obcí atd.),

1 Zákon č.106/2006 Sb., o sociálních službách.
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• závislost na politických rozhodnutích,
• vazba na legislativu (zákony),
•  častá intimní povaha těchto služeb, tedy to, že služba se odehrává často v rámci osobního 

vztahu mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem a nezřídka přímo zasahuje do jejich 
života,

• provázanost se sítěmi, které existují v místní komunitě (např. rodina), 
• významná úloha rodiny či jiných neformálních společenství,
•  etická a hodnotová dimenze, tedy fakt, že poskytování služby má i rozměry, které přesahují 

do lidských práv a svobod jiných lidí a jsou poskytovány v rámci obecně respektovaných 
morálních zásad.2

K tomu, abychom mohli kvalitu náležitě posoudit, potřebujeme znát očekávání příjemců 
produktů a pak také možnosti, jak se nejlépe dají tyto produkty vyrobit, tedy vyjádření 
výrobců. To, jak dobře určitý produkt „vyrobíme“ v sociálních službách, určujeme podle 
vyjádřeného očekávání potřeb uživatelů, názoru odborníků a názoru poskytovatelů 
sociálních služeb. Funkčnost takové služby se pak zjišťuje na příkladech dobré praxe a děje se 
tak pomocí standardů a kritérií.

Standardy kvality sociálních služeb
V České republice v podstatě nebyla až do nedávna kvalita sociálních služeb sledována 
a nebyla stanovena jejich kritéria. Teprve v souvislosti s přípravou nového zákona o sociálních 
službách byly v roce 2002 ministerstvem práce a sociálních věcí publikovány Standardy kvality 
sociálních služeb. Byly vytvořeny ve spolupráci s uživateli i poskytovateli sociálních služeb. 
Kromě toho, že do nich byly převedeny i obecné modely hodnocení kvality, byly při jejich 
tvorbě využity také zkušenosti se standardy kvality sociálních služeb některých evropských 
zemí (zejména Velké Británie). 

Standardy kvality sociálních služeb popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou 
souborem měřitelných a ověřitelných kritérií, jejichž smyslem je umožnit průkazným 
způsobem posoudit kvalitu poskytovaných služeb. Důležitým rysem standardů je jejich 
obecnost, takže jsou použitelné na celou škálu sociálních služeb. V případě sociálních služeb 
se jejich kvalita odvíjí nejen od zájmů uživatelů služeb, ale i od zájmů zadavatelů služeb – 
subjektů, které služby zadávají a hradí z veřejných zdrojů (územní samosprávní celky či 
stát). Zavádění standardů do praxe na celonárodní úrovni je v souladu s trendy nastolenými 
Evropskou unií a umožňuje porovnat efektivitu jednotlivých druhů služeb i efektivitu 
jednotlivých zařízení, která poskytují stejný druh služby.3

Jejich cílem je shrnout to, co se obecně očekává od dobré sociální služby, popisují „dobrou praxi“.
Dobrou praxí rozumíme souhrn odborných postupů, přístupů a metod. Vychází z důkladných 
znalostí problematiky vztahující se k dané oblasti. Výsledkem dobré praxe je taková služba, 
o níž by zúčastněný člověk mohl říci: Tuto službu bych v případě nutnosti využil sám, sem 
bych se nerozpakoval umístit své dítě či svého rodiče.4

Standardy kvality sociálních služeb vznikaly také na základě společenského a politického 
zadání. Společenským a politickým zadáním rozumíme taková kritéria (požadavky), která se 

2 Bednář (2006).
3 Sokol, Trefilová (2008).
4 Bednář (2006).

promítla do obecného cíle sociálních služeb a do zásad, které standardy musí naplňovat. Patří 
sem např. zachování lidské důstojnosti, aktivní působení, rozvoj samostatnosti, motivace 
a posilování sociálního začleňování, tedy to, co jsme již uvedli v úvodu tohoto textu. Je to 
tedy snaha o to, aby prostřednictvím služby byl uživatel motivován k aktivnímu přístupu 
řešení své situace, ale současně je povinností poskytovatele služeb respektovat jeho důstojnost 
(schopnosti a možnosti, kulturní zvyky, svobodné rozhodnutí, jeho osobní cíle a přání atd.).

Standardy kvality platí pro všechny druhy a typy služeb. Z toho důvodu jsou formulovány 
obecně. Řadu pravidel, které standardy vyžadují, si poskytovatelé služeb stanoví sami a mají 
při tomto vymezení značnou volnost (poslání, vnitřní pravidla pro jednání se zájemcem, 
individuální plánování s uživatelem služby atd.). Jejich pravidla však musí být v souladu 
s principy obsaženými ve standardech.
Standardů je celkem 15 a jsou rozděleny do tří skupin:

•  Procedurální standardy č. 1–8 stanovují, jak má poskytování služby vypadat. Na co je 
potřeba si dát pozor při jednání se zájemcem o služby, jak službu přizpůsobit individuálním 
potřebám každého člověka. Velká část textu je věnována ochraně práv uživatelů služeb 
a vytváření ochranných mechanismů, jako jsou postupy pro podávání stížností, pravidla 
proti střetu zájmů apod.

•  Personální standardy č. 9–10 se věnují personálnímu zajištění služeb. Kvalita služby je 
přímo závislá na pracovnících – na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, 
na podmínkách, které pro práci mají. Tyto standardy také vyžadují, aby měl poskytovatel 
písemně upraveny způsoby odměňování pracovníků, plán jejich dalšího rozvoje, jejich 
podporu prostřednictvím supervize a mnoho dalšího.

•  Provozní standardy č. 11–15 definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. 
Soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na časovou dostupnost, technickou 
zabezpečenost služeb a také na vymezení nouzových a havarijních situací a na celkový 
budoucí rozvoj poskytovatele služby.5

Každý standard je dále rozdělen do podrobných kritérií. Tato kritéria slouží pro zpřesnění 
daného standardu, který podrobně popisují. Nejdůležitější vlastností kritérií je ale to, že 
jsou měřitelná, takže podle stupně jejich naplnění můžeme určit, jak je poskytovaná služba 
kvalitní.

Standardy kvality tedy vymezují 15 oblastí, dá se také uvažovat o 15 úhlech pohledu, ze 
kterých pozorujeme a hodnotíme jednotlivé sociální služby. Tyto oblasti jsou vymezeny 
zákonem a všichni aktéři služeb – zadavatelé, poskytovatelé i uživatelé – mohou a doufám, 
že v budoucnosti také budou, dodržování standardů a jejich jednotlivých kritérií vyžadovat. 
Poskytovatelé služeb pak mohou zlepšováním svých služeb v jednotlivých kritériích standardů 
zvyšovat kvalitu svých služeb a poměrně přesně identifikovat oblasti, ve kterých jsou jimi 
poskytované služby na vynikající úrovni, a také oblasti, ve kterých ještě mají rezervy. Proces 
implementace standardů kvality do jednotlivých služeb je poměrně náročný, ale výsledkem 
by měly být sociální služby, které jsou jednoznačně kvalitní. 

5 Johnová, Čermáková (2002).
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Inspekce kvality sociálních služeb

Kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb (inspekce) je mechanismem, který 
zjišťuje bezpečnost, odbornost a dostupnost sociálních služeb. Podmínky a rozsah inspekcí 
kvality sociálních služeb jsou upraveny v § 97–99 ZSS. Inspekce se rovněž řídí zákonem č. 
552/1991, o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a Metodikou MPSV k provádění 
inspekcí poskytování sociálních služeb. Tato metodika je od roku 2009 zveřejněna také 
na internetových stránkách MPSV. Bodové hodnocení jednotlivých kritérií standardů kvality 
poskytovaných služeb upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb.

Inspekci provádí inspekční tým, který tvoří nejméně tři členové v případě pobytových 
sociálních služeb a nejméně dva členové v případě terénních a ambulantních služeb. Alespoň 
jeden člen týmu musí být zaměstnancem kraje, nebo při provádění inspekce v zařízení, které 
zřizuje kraj, zaměstnancem MPSV.

Bodové hodnocení kritérií
Kvalita sociálních služeb se ověřuje při výkonu inspekce pomocí standardů kvality sociálních 
služeb, které jsou přílohou č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Část pátá vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
stanovuje hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb.

Kritéria, která se hodnotí, jsou dále rozdělena na kritéria zásadní a kritéria, která zásadní 
nejsou. Kritéria zásadní musí mít každý poskytovatel sociálních služeb splněna alespoň na dva 
body, aby standardy kvality naplnil. Znamená to, že určité části standardů mají nastavenu 
jistou nepodkročitelnou (minimální) úroveň, na kterou se poskytovatel služby musí dostat. 
Pro příklad si zde uvedeme rozdělení standardu č. 7,  který se věnuje stížnostem:

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Kritérium                                                 Zásadní

a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla pro podávání a vyřizování stížností
   osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální
   služby, a to ve formě srozumitelné osobám.
  Podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat ano
   stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho
   je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat
   a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce
   pro podání a vyřizování stížnosti. S těmito
   postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni
   zaměstnanci poskytovatele.

c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je ne
   písemně v přiměřené lhůtě.

d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit  ne
   se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti
   na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci
   sledující dodržování lidských práv s podnětem
   na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Můžeme si všimnout, že první dvě kritéria jsou zásadní. Znamená to, že každý poskytovatel 
služby musí mít zpracována pravidla pro přijímání a vyřizování stížností formou 
srozumitelnou okruhu osob, kterým službu poskytuje, a že musí o skutečnosti, že je možné si 
stěžovat, jakou formou, na koho, komu a o možnosti zvolit si zástupce informovat uživatele 
této služby. Tato kritéria musí mít splněna minimálně na 2 body, aby standard splnil. Další 
dvě kritéria už tak přísná nejsou.

Jednotlivá kritéria mohou být hodnocena takto:
3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,
1 bod, jestliže kritérium je splněno dostatečně, nebo
0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

Na závěr se všechna bodová ohodnocení sečtou a podle počtu dosažených bodů a počtu 
splněných zásadních kritérií mohou nastat tyto varianty:

Výsledné hodnocení:
A) splňuje výborně – 90–100 % z max. počtu bodů,
B) splňuje dobře – 70–89 % z max. počtu bodů,
C) splňuje dostatečně – 50–69 % z max. počtu bodů,
D) nesplňuje, když:

• některé ze zásadních kritérií není splněno alespoň na 2 body,
• celkový počet bodů je nižší než 50 % z max. počtu.

Výhledově budou výsledky inspekcí u konkrétních poskytovatelů sociálních služeb zveřejněny 
v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Obsah standardů kvality sociálních služeb

Standardy procedurální 
Standardy procedurální vymezují vztah mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb. 

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 1. 
Cílem tohoto standardu je vytvořit základní prohlášení poskytovatele sociálních služeb 
(veřejný závazek), kterým se zavazuje poskytovat sociální službu, a způsob, jak informuje 
veřejnost o své službě. Poskytovatel služby je povinen určit si své poslání, tedy to, proč vlastně 
právě tento druh sociální služby dělá. Dále si musí vymezit okruh osob, jinými slovy cílovou 
skupinu osob, pro které jsou služby určeny, a to, co jsou cíle jeho činnosti. Tedy stav, kterého 
chce dosáhnout prostřednictvím výkonu sociální služby. Je také povinen definovat a veřejně 
uvádět zásady (principy), podle kterých je služba poskytována. Může to být například 
zásada partnerství, tedy to, že s uživatelem služby jedná na základě rovnoprávnosti, zásada 
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diskrétnosti, tedy to, že klient může zůstat v anonymitě, a mnoho dalších. Inspekce kvality 
sociálních služeb také kontroluje to, zda poskytovatel podle vymezeného poslání, cílů 
a okruhu osob postupuje.
Přestože se nám může zdát definice základního prohlášení snadná, jeho definování je 
naprosto zásadní a z velké části ovlivňuje kvalitu poskytování sociálních služeb. Základní 
prohlášení poskytovatele provází všemi dalšími standardy a všechny další standardy z něj 
vycházejí a navazují na ně. A naopak, pokud nemáme základní prohlášení konkrétně a jasně 
definováno, je téměř nemožné, aby naše služba byla poskytována v té kvalitě, jakou po nás 
požaduje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Musíme také mít na paměti to, že 
jednotlivé části prohlášení musí být s tímto zákonem v souladu, a to především s § 2, tedy 
s paragrafem, který stanoví základní zásady poskytování sociálních služeb.

Další kritérium standardu (1b) je zaměřeno na to, jakým způsobem poskytovatel 
umožňuje uživatelům uplatňovat svobodnou vůli při řešení jejich nepříznivé situace. Právo 
na svobodnou volbu patří svou logikou do standardu č. 2, který se věnuje ochraně lidských 
práv osob. Toto kritérium je však z oblasti ochrany práv vyňato pro svou důležitost a vloženo 
do standardu číslo 1, neboť v sobě spojuje jak současné pojetí sociálních služeb (princip 
partnerství, dodržování či naplňování základních práv a svobod), základní zásady § 2 ZSS 
, tak také základní lidská práva a svobody. Podstatou kritéria je, že nestačí pouze umožnit 
uživatelům služeb projevit svobodnou vůli, ale je nutno vytvářet takové podmínky, aby 
k jejímu uplatnění při řešení jejich nepříznivé situace mohlo dojít.

Další oblastí, kterou se tento standard zabývá, je skutečnost, že poskytovatel je povinen pracovat 
podle písemně zpracovaných metodických pokynů a písemně zpracovaných postupů, které 
jsou pro organizaci i pro jednotlivé pracovníky závazné. V těchto metodických materiálech 
bývá uveden rozsah kompetencí, to, co je předmětem činnosti poskytovatele služeb a jak tuto 
práci vykonávají jednotliví pracovníci. Metodické materiály stanovují způsob vykonávání 
jednotlivých činností, které v rámci poskytování sociálních služeb poskytovatel vykonává.

Poslední kritérium standardu č. 1 požaduje po poskytovateli sociálních služeb, aby vytvářel 
a uplatňoval pravidla, která ochraňují uživatele služeb před předsudky a negativním 
hodnocením, ke kterým by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby. Zvláště u osob, 
se kterými pracují sociální kurátoři, může docházet k vytváření  předsudků a negativního 
hodnocení nejen ze strany majoritní společnosti, ale také mezi klienty samotnými. Je tedy 
velmi důležité pracovat aktivně s principem rovnoprávnosti a partnerství.

2. Ochrana práv osob
Standard číslo 2 se věnuje ochraně práv a předcházení situacím, kdy by mohlo dojít k porušení 
lidských práv a svobod, popřípadě řešení možných střetů zájmů mezi poskytovatelem 
a uživateli sociální služby. Vyžaduje po poskytovatelích sociálních služeb, aby si uvědomili 
možná rizika porušování práv, tyto situace byli schopni identifikovat a písemně formulovali 
způsoby, jak se při těchto situacích zařízení jako celek, ale i jednotliví pracovníci chovají, 
popřípadě aby těmto situacím aktivně předcházeli. Podle tohoto standardu je také poskytovatel 
služeb povinen stanovit si pravidla pro eventuální přijímání darů od uživatelů služeb i dalších 
možných dárců.

V rámci poskytování sociálních služeb se můžeme poměrně snadno dostat do situací, kdy 
mohou být lidská práva porušena, nebo do situací, kdy se setkáváme s lidmi, jejichž práva již 

porušována jsou. Mělo by být samozřejmostí, že poskytovatel služeb má k dispozici Usnesení 
předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, 
a že pracovníky s tímto dokumentem seznámí. 

V rámci této studijní opory se pouze stručně zmíním o některých zásadních faktech.

Podle článku 1 tohoto usnesení je nutné vědět, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti 
i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné 
a nezrušitelné. Toto jsou základní vlastnosti lidských práv:
• nezadatelnost – nevznikají tím, že je veřejná moc „udělí“, jsou vlastností lidské bytosti,
• nezcizitelnost – nelze je převést nebo se jich vzdát,
• nezrušitelnost – nemohou být žádným právním aktem nebo jinak zrušena,
•nepromlčitelnost – tím, že právo nějakou dobu nevykonávám, o něj nepřicházím.

Lidská práva a svobody jsou dále rozdělena na:
• základní lidská práva a svobody,
• politická práva,
• práva národnostních a etnických menšin,
• hospodářská, sociální a kulturní práva,
• právo na soudní a jinou právní ochranu.

cvičení: Zkuste si vybavit co nejvíce základních lidských práv a svobod a zkuste si představit, 
jakým způsobem mohou být porušena při vaší práci sociálních kurátorů.

Poskytovatel sociálních služeb je tedy povinen identifikovat oblasti, kde by mohlo dojít 
k porušení nebo zásahu do základních práv a svobod osob v rámci poskytované služby, 
stanovit jednak postupy, kterými zabezpečí předcházení těmto situacím, a pak také postupy, 
které uplatňuje v případech, že práva a svobody osob porušena jsou.

Dále se tento standard zabývá možnými střety zájmů a pravidly pro přijímání darů. 

Při poskytování sociálních služeb se můžeme velmi snadno ocitnout ve střetu zájmů. Tato 
situace nastane, když náš zájem je odlišný nebo protichůdný vzhledem k zájmu uživatele 
služby, jeho rodiny a společenství, našeho zaměstnavatele nebo společnosti obecně. Přitom 
ve střetu mohou být všechny výše uvedené skupiny nebo jen některé z nich. V tomto případě 
je nutné si uvědomit, že zájmy všech zúčastněných mohou být oprávněné a legitimní. 
Povinností poskytovatele sociální služby je uvědomit si možné střety zájmů a přijmout taková 
opatření, aby těmto střetům zabránil nebo aby vůči nim přizpůsobil svou službu a počítal 
s nimi. Je dále povinen mít písemný postup, který možné střety zájmů, ke kterým by mohlo 
dojít v rámci jím poskytovaných služeb, pojmenovává, a písemně zpracovat postupy, které 
předpisují pracovníkům, co v těchto situacích mají dělat.

Pravidla pro přijímání darů stanovují podmínky a způsoby chování pracovníků v případech, 
že jim uživatel služby, ale i někdo další nabídne dar. Tato pravidla stanovují, kdo je v organizaci 
oprávněn přijmout dar a za jakých podmínek, a dále to, co se s darem děje po jeho přijetí. 
Tato pravidla se stanovují také proto, aby neměl uživatel pocit, že si naše služby kupuje nebo 
že si je musí nějak zasloužit, a tím se mu dostane zvláštní pozornosti z naší strany. Pravidla 
pro přijímání darů v organizaci by tedy měla být stanovena s ohledem na možný střet zájmů, 
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který by mohl nastat v případě, že uživatel služby poskytne organizaci nebo jednotlivým 
pracovníkům dar a následně očekává nějaké výhody nebo nestandardní přístup.

cvičení: Zkuste si představit střet zájmů mezi vámi a uživatelem služby, ke kterému může dojít 
při vaší práci. Jak se zachováte, když vás klient pozve na oběd do restaurace?

3. Jednání se zájemcem o sociální službu 
Standard třetí se věnuje úpravě jednání se zájemcem o službu, tedy s tím člověkem, který 
ještě našich služeb nevyužívá, ale o jejich využití uvažuje. Tato jednání jsme povinni vést 
vždy. Cílem těchto jednání je zajistit, aby zájemce o službu co nejlépe porozuměl tomu, co 
nabízíme, a aby mohl zvážit, jestli právě ta služba, kterou mu nabízíme, je pro něj důležitá 
a přínosná. Z toho důvodu musíme dobře znát naše poslání, cíle a metody práce (standard č. 1) 
a musíme být schopni o těchto skutečnostech informovat zájemce, a to formou srozumitelnou 
konkrétnímu zájemci. Na základě těchto jednání zjišťujeme jeho osobní cíle (proč chce tuto 
službu využívat a co chce prostřednictvím této služby dosáhnout) a zvažujeme, jestli zrovna 
my jsme mu schopni tuto službu poskytnout. V této fázi se jedná spíše o cíle obecné, které 
budou dále precizovány v individuálním plánování.

V průběhu vyjednávání cílů je nutné dbát na to, aby individuální cíle byly v souladu s cíli 
a posláním organizace a aby byly po všech stránkách přiměřené, tzv. pravidlo SMART.

Pravidlo SMART pro stanovování cílů:
S – specific = specifický (v množství, kvalitě a čase),
M – measurable = měřitelný (má jednotku měření),
A – agreed = akceptovatelný,
R – realistic = reálný, musí být dosažitelný,
T – trackable = sledovatelný (lze sledovat jeho plnění, např. v čase).6

Toto pravidlo platí stejně při individuálním plánování, jako při stanovování cílů organizace 
podle standardu č. 1. 

Poslední kritérium tohoto standardu vyžaduje, aby poskytovatel zpracoval písemná pravidla 
pro postup, kdy zájemce o sociální službu odmítá z důvodů stanovených zákonem v § 91 ZSS.

Tento paragraf stanoví v odstavci 3 čtyři důvody, které můžou vést k odmítnutí sociální 
službu poskytnout:
•  poskytovatel sociální služby neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to 

i s ohledem na jeho vymezení okruhu osob, který je uveden v registru sociálních služeb;
• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí této služby;
• zdravotní stav zájemce o tuto službu vylučuje poskytnutí sociální služby;
•  osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců 

před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodů porušování povinností 
vyplývajících ze smlouvy.

Pokud vyjednáme podmínky, způsoby a cíle služby, na kterých se se zájemcem o službu 
můžeme domluvit, začíná další fáze procesu poskytování sociální služby, a tou je uzavření 
smlouvy.

cvičení: Kdy je osoba zájemcem o službu a kdy už uživatelem? Uveďte příklady.

6 Cimbálníková (2006).

4. Smlouva o poskytování sociální služby 
Smlouvu o poskytování smlouvy uzavíráme s uživateli služby ve formě písemné nebo ústní. 
Písemnou smlouvu za organizaci podepisuje zpravidla statutární zástupce organizace 
nebo jím pověřená osoba. Liší se tak od dohod (pro zpřehlednění rozdílu mezi smlouvou 
o poskytování sociální služby a smlouvou o konkrétním úkonu je autor odděluje jazykově 
a nabízí rozlišení smlouvy o poskytování sociálních služeb a dohody o jednotlivých úkonech) 
uzavíraných na konkrétní úkony služby, které v rámci individuálního plánu uzavírá klíčový 
pracovník společně s klientem. Je důležité si uvědomit, že i ústní smlouva má právní 
závaznost, a to stejnou jako smlouva písemná. Smlouvu s uživateli uzavíráme vždy. I když se 
například s uživatelem jen domluvíme, že k němu budeme chodit jednou za týden a budeme 
mu pomáhat se sestavováním rodinného rozpočtu, je to vztah, na kterém jsme se smluvili 
a vnímáme jej jako ústní smlouvu. Tato smlouva dokonce může být (a také často bývá) 
nevyřčená – implicitní. Především když se jedná o jednoduché činnosti, které jsou oběma 
stranám jasné, velmi často provedeme intervenci ve prospěch klienta nebo mu poskytneme 
radu či informaci, aniž nás o to vysloveně požádal. Příkladem takové intervence může být 
výměna použitých injekčních stříkaček, kterou nabídne terénní pracovník klientům, aniž si 
o tento akt vysloveně řekli.

Smlouvy o poskytování sociálních služeb musí obsahovat následující ustanovení:
a) označení smluvních stran,
b) druh sociální služby,
c) rozsah poskytování sociální služby,
d) místo a čas poskytování sociální služby,
e)  výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73–77 a způsob 

jejího placení (i v případě, že je služba poskytována bezplatně, musí být tato skutečnost 
uvedena ve smlouvě),

f)  ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 
sociálních služeb,

g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, přičemž uživatel smí smlouvu vypovědět kdykoli,
h) dobu platnosti smlouvy. 

Dále by smlouva měla obsahovat jasné postupy při nedodržování dohodnutých podmínek 
poskytování služby a způsob a podmínky pro změny smlouvy a pro ukončení služby. Mělo by 
také být jasné, jestli smlouva obsahuje zkušební dobu.
V § 91 ZSS jsou přesně stanoveny podmínky, za kterých musí být smlouva uzavřena 
písemně.

Vždy by mělo být zřejmé, že se smlouva uzavírá s ohledem na osobní cíle uživatele. Pokud 
tedy smlouvy uzavíráme, měli bychom být schopni odpovědí na následující otázky:
•  Zjišťujeme už při prvních jednáních osobní cíle a potřeby uživatele a umíme pružně 

reagovat na jeho přání? 
• Jsou tyto cíle někde zaznamenány?
•  Máme smlouvu vždy přizpůsobenu jednotlivým individualitám, nebo jsou všechny smlouvy stejné?
Písemná pravidla pro uzavírání smluv také stanoví, kdo a kdy je oprávněn smlouvu uzavřít, 
za jakých podmínek a dále je zde stanoven postup pro uzavírání smluv s osobami, které jsou 
zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům, a osobami, které sice způsobilé 
jsou, ale nejsou schopny vést jednání, popřípadě smlouvu podepsat.
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5. Individuální plánování průběhu sociální služby 
Individuální plánování je zcela zásadní součástí poskytování sociálních služeb. Je to stále se 
opakující proces, ve kterém si společně s klienty vyjasňujeme a upřesňujeme to, proč vlastně naše 
služby potřebují a co si od nich slibují. Jinými slovy, klienti si stanoví své konkrétní osobní cíle 
a ve spolupráci s námi pak plánují, jakými způsoby těchto cílů lze dosáhnout, a v realizaci těchto 
cílů klienty podporujeme. Celý proces pak společně s klienty průběžně vyhodnocujeme.

Ze zkušenosti víme, že správné pochopení tohoto standardu působí jak sociálním 
pracovníkům, tak i jiným pracovníkům v sociálních službách nemalé potíže, přestože 
především v terénní sociální práci a terénní práci podle něj obvykle postupujeme (aniž 
si to mnohdy uvědomujeme). Možná je problém v jazyce tohoto standardu, který hovoří 
o „osobních cílech“ a působí na nás tak trochu jako něco neobvykle vznešeného a těžko 
dosažitelného, možná v nás úzkost vzbuzuje to, že musíme něco „plánovat“, i když všichni 
víme, že právě v poradenství a  terénní práci je nutno umět improvizovat a své služby 
přizpůsobit aktuálním podmínkám klientů.

Zkusme tedy nyní společně přijít alespoň trochu věci na kloub. Jako první pomůcku pro lepší 
pochopení tohoto standardu můžeme odlišit dva pojmy:
• individuální plánování, 
• individuální plán.

Individuální plánování
Je to proces, který se může, ale také nemusí v naší práci s jednotlivým klientem cyklicky 
opakovat. Individuální je plánování proto, že je vždy uzpůsobeno jednotlivému klientovi 
(individuu), který je vždy jedinečný a neopakovatelný. Stejně tak individuální plánování 
bude vypadat s každým klientem trochu jinak. Pokud se pokusíme tento proces rozdělit 
do jednotlivých etap, bude vypadat asi takto:

•  Vyjádření přání a potřeb: ptáme se klienta, co vlastně od naší spolupráce očekává. Tato 
přání a potřeby mohou být jednoduché a jasné (pomoci vyřídit nějaká jednání, například 
v bance), nebo také obtížné, a dokonce nerealistické (klient nás žádá, abychom mu obstarali 
nový byt). Přání také mohou být v rozporu s posláním a zásadami naší organizace (klient 
chce půjčit peníze, žádá od nás něco nelegálního).

•  Stanovení osobního cíle: Společně s klientem určíme (vyjednáme), co z jeho přání 
a potřeb je v našich (a jeho) možnostech, na čem jsme schopni společně s ním pracovat. 
Například mu vysvětlíme, že není v našich možnostech zajistit mu byt, ale můžeme mu 
pomoci kontaktovat azylová zařízení nebo spolu s ním navštívit bytový odbor na úřadě atd. 
Opět se může stát, že jeho přání a očekávání se plně kryjí s našimi možnostmi a my se hned 
můžeme domlouvat na způsobech naplňování těchto cílů (například složenku mu můžeme 
pomoci vyplnit ihned). Je nutné, aby cíle byly zaměřeny do budoucna. Dále by měly být 
konkrétní, měřitelné, realizovatelné a také takové, které změní situaci klienta požadovaným 
směrem, tedy v souladu s jeho potřebami a přáním, přičemž máme na mysli základní 
zásadu poskytování sociálních služeb, kterou je sociální začleňování klientů. Velmi často se 
stává, že si pracovníci spolu s klienty stanoví cíle buď nekonkrétní (chtěl bych být šťastný, 
chtěl bych žít lépe atd.), nebo cíle nerealizovatelné (chci se stát supermodelkou). To, aby byl 
vyjednaný cíl reálný a realizovatelný, je především naší zodpovědností. Pokud dospějeme 
ke shodě na nějakém cíli, můžeme přistoupit k další fázi.

•  Určení jednotlivých kroků, kterými lze cíle dosáhnout: Domluvíme si spolu klientem 
konkrétní postup včetně termínů, kdy se co udělá, jak se to udělá a kdo jednotlivé kroky 
vykoná. Tato fáze je konkrétním výkonem naší služby. V případě, že cíle je obtížné 
dosáhnout, je zapotřebí, aby byl rozdělen na řadu menších (dílčích) cílů, jejichž realizací 
pak dospějeme k dosažení cíle hlavního. Po celou dobu realizace dílčích cílů se pak 
ve spolupráci s klientem ujišťujeme, jestli vykročená cesta odpovídá jeho zájmům a jestli 
jeho cíl zůstává stejný. (Například se můžeme řadu dní usilovně snažit o zprostředkování 
schůzky mezi klientem a pracovníkem bytového odboru, a pak nám klient sdělí, že si vše 
rozmyslel a chce zůstat bydlet ve starém bytě.)

•  Zhodnocení naší spolupráce: Měli bychom si ve společné diskuzi s klientem ujasnit, 
zda cíle bylo (nebylo) dosaženo, co by se ještě mělo udělat, abychom mohli spolupráci 
považovat za úspěšně ukončenou atd. V této fázi bychom se také měli přesvědčit, jestli 
naše služba skutečně splnila očekávání klienta a jestli v této chvíli považuje naši spolupráci 
za uzavřenou. Podle společného hodnocení služby pak nastávají dvě možnosti: ukončení 
spolupráce na daném cíli a možná také ukončení poskytování služby, nebo klient vyjádří 
jiná očekávání, jiný cíl a my začínáme pracovat znovu na tomto cíli.

Celý tento proces může trvat řadu měsíců (např. cílem klienta je naučit se dobře hospodařit 
s rodinným rozpočtem), nebo může trvat pár minut, což je běžné u poradenství nebo 
snadno dosažitelných cílů (např. přáním klienta je vyplnit společně s terénním pracovníkem 
bankovní příkaz).

Je důležité si uvědomit, že klient má právo kdykoliv během tohoto procesu naši spolupráci ukončit. 
Často se také stává, že se vyskytnou nové skutečnosti, a klient má právo své cíle měnit.

Kdo se na individuálním plánování podílí:7 
• klient, 
• klíčový (osobní) pracovník, 
• další pracovníci zařízení – je-li to na místě,
• rodinní příslušníci a blízcí lidé uživatele – je-li to třeba či přáním klienta, 
• jiní odborníci – je-li to třeba a souhlasí-li klient apod. 

Stěžejní částí tohoto procesu je plánování průběhu poskytovaných služeb odpovědným 
pracovníkem organizace, které probíhá vždy společně s uživatelem, popř. ve spolupráci 
s rodinnými příslušníky, s osobou blízkou nebo s ostatními relevantními osobami. Výše 
uvedené osoby, v rozsahu dle individuálních potřeb uživatele, se pak společně podílejí 
na vypracovávání individuálního (osobního) plánu poskytování sociálních služeb pro 
konkrétního uživatele, tak aby poskytované služby přispívaly k naplnění, popřípadě 
naplňování jeho osobního cíle (osobních cílů). 
Výstupem tohoto procesu je individuální plán. 

Individuální plán
Tento plán může být zpracován písemně, ale může také existovat jen v ústní podobě. 
I v případě, že plán je pouze ústní, měl by obsahovat všechny výše popsané fáze (vyjádření 
potřeb, vyjednání cíle, průběh realizace a zhodnocení).
Písemnou formu plánu v terénní práci volíme především tehdy, když:

7 Koldinská, Veselka (2006).
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• osobní cíl klienta je obtížně dosažitelný a je třeba stanovit dílčí cíle,
• počet intervencí a konzultací s klientem je vyšší (úmyslně neuvádím počet),
• práce s klientem je dlouhodobá,
• klient často mění své cíle,
•  práce s klientem si žádá vysokou míru struktury (musí být jasně pojmenováno co, kdy 

a kdo udělá jednotlivé kroky),
•  na realizaci plánu pracuje větší počet osob (našich pracovníků, přizvaných odborníků, 

okruh blízkých osob klienta, více institucí a organizací atd.).

V terénní sociální práci se jeví jako užitečné, když je vypracován plán omezení rizik či 
strategie omezení rizik, které obsahují rozpracované konkrétní oblasti, ve kterých jsou 
plánovány postupy, jak omezit riziko spojené s určitou činností uživatele, např. s možným 
relapsem uživatele v oblasti užívání drog. Je vhodné, je-li individuální plán rovněž podepsán 
uživatelem a pracovníkem. To se vždy týká také případů, při kterých dochází ke změně 
vyjednaných osobních cílů, aktualizace plánu, dosažení dílčího cíle apod.8

Systém klíčových (osobních) pracovníků 
Klíčový (osobní) pracovník je osoba, která je zodpovědná za koordinaci služeb pro uživatele 
a za rozhodnutí, která se vztahují k jeho situaci. Je to osoba, která je konkrétně určena a k níž 
se uživatel může v každodenním životě vztahovat. V terénní práci je to obvykle ten pracovník, 
který nejčastěji klienta kontaktuje, plánuje a provádí s ním jednotlivé činnosti. Pokud je tímto 
pracovníkem terénní pracovník, pracuje pod garancí terénního sociálního pracovníka, a ten 
by se tedy měl podílet na složitějších zakázkách osobně, na těch jednodušších metodicky. 
Organizace by měla mít zpracována pravidla, která jednoznačně určují kompetence terénních 
sociálních pracovníků a terénních pracovníků při vytváření individuálního plánu. Klienti 
mohou očekávat, že jejich klíčový pracovník bude plánovat společně s nimi uspokojování 
jejich potřeb a cílů a hledat cesty, jak toho dosáhnout. Klíčový pracovník bývá v první fázi 
plánování uživateli přidělen, uživatel i klíčový pracovník jsou informováni o možnosti 
výměny, nebude-li se společné plánování z řady možných důvodů dařit. Předpokládá se, že 
klíčový pracovník je ten pracovník organizace, který má s klientem vytvořen nejužší vztah 
a nejvíce s ním spolupracuje na konkrétních zakázkách. 

Profesionální odpovědností klíčového (osobního) pracovníka je:
• znát platnou metodiku systému individuálního plánování v zařízení a v praxi se jí řídit,
• sestavit společně s uživatelem jeho individuální plán poskytovaných služeb,
•  vést individuální plán – na základě plánu koordinovat dle svých stanovených kompetencí 

poskytované služby pro uživatele, přinášet informace ostatním členům týmu,
• průběžně monitorovat s uživatelem aktuálnost plánu,
• upozorňovat na změny a potřeby aktualizace plánu ostatní členy plánovacího týmu,
• zabezpečit realizaci individuálního plánu ve spolupráci s vedoucími pracovníky.9

Poněkud jiné úkoly mají vedoucí pracovníci nebo ti pracovníci, kteří garantují kvalitu 
poskytování sociálních služeb. 

Profesionální odpovědností vedoucích pracovníků je: 
•  ve spolupráci s týmy pracovníků vytvořit systémové postupy individuálního plánování 

8 Koldinská, Veselka (2006).
9 Koldinská, Veselka (2006).

zařízení, jednotnou, srozumitelnou formu vedení individuálních plánů, která by nejlépe 
odpovídala potřebám uživatelů a specifikům cílových skupin, charakteru a typu zařízení.

V zařízeních, která již mají tyto úvodní fáze za sebou, pak: 
•  umožnit realizaci tohoto procesu dle schválené platné metodiky, vycházející z dobré 

praxe uplatňované v zařízení, obsahující zejména: popis role klíčového pracovníka, jasně 
stanovené kompetence, odpovědnosti, systém sdílení informací o naplňování osobních cílů, 
systém vedení dokumentace vztahující se k individuálnímu plánování, zástupnost klíčových 
pracovníků, pravidla pro jejich výběr a změny přiřazení k jednotlivým uživatelům atd.10

Etické zřetele individuálního plánování sociálních služeb
V této oblasti do popředí vystupují některá témata, o kterých je třeba v organizaci v souvislosti 
se systémem individuálního plánování diskutovat a ke kterým je nutné přijmout jasná 
stanoviska. Tato stanoviska pak musí být v souladu s dalšími standardy kvality sociálních 
služeb, především s respektováním základních lidských práv a svobod klientů, se standardem 
č. 6, který vymezuje pravidla pro vedení dokumentace v organizaci, se standardem č. 7, který 
se zabývá možnostmi podání stížností, a se standardy personálními. 
Některé příklady těchto oblastí: 
• mlčenlivost (včetně mlčenlivosti v rámci zařízení),
• užití a zneužití informací obsažených v individuálním plánu,
• přístup k individuálním plánům (kde budou uloženy, kdo k nim bude mít přístup),
• stereotypní uvažování či nálepkování uživatelů (dle informací v individuálním plánu),
•  hranice klíčového pracovníka (závislost uživatele na klíčovém pracovníkovi, klíčový 

pracovník překračující profesionální hranice atd.).

6. Dokumentace o poskytování sociální služby 
Vedení dokumentace poskytovatelem sociálních služeb je nedílnou součástí činnosti 
organizace. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v § 88 také stanoví to, že poskytovatel 
sociální služby je mimo jiné povinen: … vést písemné individuální záznamy o průběhu 
poskytování sociální služby za účasti osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav 
a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců.

Vedení písemných záznamů má přímou návaznost na další standardy, především pak 
na standard č. 5, který upravuje individuální plánování s uživatelem služby, a standard č. 2, 
který se zabývá ochranou práv uživatelů služby a střetem zájmů. Dobře vedená dokumentace 
pak může být podkladem pro analýzu dosahování cílů služby, a tím i pro zvyšování kvality 
poskytované služby.

Oblast vedení dokumentace upravuje standard č. 6, který se věnuje dokumentaci osobní, to 
znamená dokumentům, které jsou vedeny o osobách, kterým je sociální služba poskytována. 
V tomto případě se dokumentací myslí informace o osobě, která je zaznamenána na jakémkoliv 
médiu (písemně, elektronicky, ale i obrazově a zvukově – nahrávky, videa, fotografie atd.).

Každý poskytovatel sociálních služeb je povinen mít stanovena vnitřní pravidla pro 
zpracovávání, vedení, evidenci a skartaci osobní dokumentace. Konkrétní obsah a forma 
podléhá směrnicím a pokynům poskytovatele, je však důležité, aby individuální záznamy 

10 Koldinská, Veselka (2006).
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byly užitečné pro plánování, vyhodnocování i průkaznost poskytování služby.11 V praxi to 
znamená, že organizacím nejsou formy a obsah osobní dokumentace striktně předepsány. 
Dokumentace přesto musí splňovat zákonné podmínky pro její vedení.

Na vedení osobní dokumentace při poskytování poradenství i terénních služeb se podíváme 
ze tří zorných úhlů, které jsou však stále propojeny a tvoří kompaktní celek. Jsou to:
• právní rámec vedení dokumentace,
• způsoby vedení dokumentace,
• etická hlediska vedení dokumentace.

Právní rámec vedení dokumentace
Právní rámec vedení osobní dokumentace vymezuje velmi přesně zákon o ochraně osobních 
údajů č. 101/2000 Sb. Ten v § 4 stanovuje tyto pojmy:

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo 
či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 
sociální identitu,

b)  citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, 
politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém 
přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů 
a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,

c)  anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném 
zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů.

Pro vedení dokumentace v rámci terénních pracovníků je velmi důležité rozumět především 
termínům osobní údaj a citlivý údaj. Oba druhy údajů můžeme zpracovávat pouze se 
souhlasem osoby, které se údaje týkají (nebo jejího zákonného zástupce). Souhlasem se 
rozumí: … svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu 
údajů se zpracováním osobních údajů.12

Velmi často panuje domněnka, že osobním údajem je pouze jméno, datum narození, adresa 
a případně rodné číslo. Ve skutečnosti je osobní údaj každý údaj o osobě, podle kterého lze 
určit její totožnost. Může to být tedy i popis její pracovní pozice a adresa zaměstnavatele, 
druh příbuzenského svazku k jiné jmenované osobě nebo popis jiné jedinečné skutečnosti, 
podle které lze osobu jednoznačně určit. Například pokud někde uvedeme, že nájemník bytu 
č. 7 dluží na nájemném 40 000 Kč a je podle toho dohledatelný, jedná se o osobní údaj.

Pokud o klientovi shromažďujeme jeho osobní údaje, jsme povinni vyžádat si jeho souhlas 
s tím, že to můžeme činit za podmínky, že bude zřejmé, které údaje a za jakým účelem 
shromažďujeme, jak dlouho, kdo k nim má přístup a za jak dlouhou dobu budou skartovány. 
Dále je nutné, abychom sdělili, jakým způsobem dokumentaci skartujeme, popřípadě, kdo 
je za to zodpovědný.

11 Metodická (2007).
12 Zákon o ochraně osobních údajů (2000).

Tento souhlas pak platí po celou dobu námi poskytované služby i po dobu, kterou máme 
určenu pro uchovávání údajů. Klient má možnost tento souhlas kdykoliv odvolat (obvykle 
písemně) a o této skutečnosti je informován. Jsme dále povinni jej informovat o tom, které 
údaje a za jakým účelem zjišťujeme, kde tato data budou uložena, po jak dlouhou dobu budou 
uložena a co se s nimi stane pak.

Citlivé údaje je možné zpracovávat, jen jestliže subjekt údajů dal ke zpracování výslovný 
souhlas. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel 
zpracování a ke kterým osobním údajům je souhlas dáván, kterému správci a na jaké období. 
Existenci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen 
prokázat po celou dobu zpracování. Správce je povinen předem subjekt údajů poučit o jeho 
právech.13

Anonymní údaje jsou pouze ty, které nelze vztáhnout na uživatele. Pokud tedy používáme 
kódy, měly by být takové, aby k jejich dešifrování byl potřebný nějaký klíč. Současně je nutné, 
aby byl kód zapamatovatelný i pro klienta. 

Způsoby vedení dokumentace
Konkrétní způsob a rozsah vedení osobní dokumentace si určuje každý poskytovatel 
a pravidla pro tuto činnost si stanoví ve svých vnitřních předpisech. Poskytovatel sociálních 
služeb je povinen dodržet všechny zákonné normy, které jsou platné pro shromažďování 
a ochranu osobních údajů.

Obvykle to bývá tak, že si organizace stanoví soubor povinných údajů, které o uživatelích 
jím poskytované služby shromažďuje vždy (jméno, rok narození, adresu atd.), a dále stanoví 
určitý rozsah údajů, které se shromaždují individuálně.

Organizace by měla mít ve svých vnitřních pravidlech jednoznačně stanoveno, která data 
jsou pro poskytování jejích služeb nezbytná. Toto vymezení může být jak pozitivní (tato 
data potřebujeme), tak negativní (tyto údaje nepotřebujeme – např. výši důchodu, popis 
zdravotního stavu, prospěch). Zásadou by mělo být, že shromažďujeme pouze data potřebná 
pro poskytování služeb, a to pouze v odůvodněném rozsahu. Například pokud je naším cílem 
podpora při sestavování rodinného rozpočtu klienta, potřebujeme znát výši jeho příjmů 
a nutných výdajů, ale zcela jistě nepotřebujeme vědět, jaký mají prospěch děti klienta, jestli 
byl ve výkonu trestu, jaké má zdravotní potíže atd. Může se stát, že klient nám sám tyto 
informace sděluje, ale pokud jsme si vědomi toho, které údaje jsou pro naši službu potřebné, 
není důvod, abychom tyto informace zaznamenávali (dokumentovali). Je užitečné, pokud si 
v organizaci provedeme jakousi inventuru údajů, které o svých klientech zjišťujeme. V tom 
případě si můžeme zodpovědět následující otázky:
•  Které osobní údaje o klientech u nás zjišťujeme, zapisujeme? 
• Kde jsou tato data uložena a kdo všechno k nim má přístup?
• Umíme vysvětlit, jak každý z těchto osobních údajů využíváme pro zajištění kvalitní služby? 
•  Máme stanovena pravidla pro to, jakým způsobem mohou klienti nahlížet do své 

dokumentace? A jsou o nich klienti informováni?
•  Máme písemný souhlas klientů, že můžeme jejich osobní údaje shromažďovat, a pokud 

shromažďujeme citlivé údaje, jsou tyto souhlasy uděleny výhradně k jednotlivým citlivým 
údajům?

• Máme písemný vnitřní předpis o osobních údajích klientů? 

13 Zákon o ochraně osobních údajů (2000).
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•  Jestliže předpis dodržujeme, je tím zajištěno, aby každý pracovník měl právě ty osobní 
údaje, které opravdu potřebuje pro dobrou práci s klientem? 

• Jak konkrétně zabraňujeme úniku intimních informací o uživatelích služby? 
•  Evidujeme některé své klienty pouze anonymně? Což znamená, že neuvádíme jejich jména 

ani další osobní údaje.
• Z jakého důvodu vedeme anonymní evidenci? 
• Co děláme s dokumenty o uživateli, u kterého poskytování služby skončilo? 
• Jak dlouho doklady archivujeme? 
• Kdo odpovídá za archivování dokumentů? 

V případě uložení dat a přístupu k nim je dobré, pokud tyto oblasti jednoznačně vymezují 
naše vnitřní pravidla. Například je možné mít určeny jakési stupně oprávnění pro nahlížení 
do dokumentace. Tyto okruhy oprávněných osob lze určit jmenovitě (u menších organizací) 
nebo podle pracovních funkcí. Klíčový terénní pracovník má přístup k celkové dokumentaci 
stejně jako sociální pracovník; ekonom organizace pak má přístup omezen pouze na finanční 
data nutná pro poskytnutí příspěvku, uklízečka do dokumentace nahlédnout nesmí vůbec 
(příklad je pouze ilustrativní).
Organizace by dále měla stanovit pravidla pro situace, kdy do dokumentace klientů nahlížejí 
třetí osoby. Toto osoby mohou mít přístup do dokumentace na základě zákonných norem – 
kontrolní orgány, orgány činné v trestním řízení atd. Nebo to mohou být stážisté, dobrovolníci 
a další osoby. V takovém případě musí třetí osoba podepsat prohlášení o mlčenlivosti a klient 
je se skutečností, že do jeho dokumentace nahlédla jiná osoba, obeznámen.

V praxi se tedy sociálním kurátorům může přihodit, že i spolupracující poskytovatelé 
sociálních služeb je odmítnou informovat o průběhu poskytované služby klientům, které 
například kurátor do zařízení poslal, nebo podmíní tyto informace souhlasem klienta.

Zaměstnanec, který shromažďuje a uchovává osobní údaje, je povinen zabezpečit jejich 
ochranu před zneužitím. V praxi to znamená, že pokud jsou tato data elektronická, je přístup 
k nim zabezpečen heslem (heslo neuchrání před experty, takže pokud například posíláme 
počítač do opravy, musíme osobní data klientů zálohovat a z počítače vymazat). V organizaci 
jsou stanovena pravidla pro skartaci dokumentů. Je tedy určeno, jak dlouho po skončení 
služby se dokumenty uchovávají, jakým způsobem jsou zničeny (vymazány) a kdo je za to 
zodpovědný.

Etické hledisko vedení osobní dokumentace
Poskytovatel se obvykle řídí etickým kodexem platným v organizaci. Tento kodex by měl 
vykazovat některé obecné znaky:

•  Diskrétnost – je upravena mlčenlivost zaměstnanců, a to i po ukončení poskytování 
služby klientovi a po skončení pracovního poměru zaměstnance. Je stanoveno, kdy 
a za jakých okolností o klientovi mluvíme a sdělujeme jeho příběh (supervize, porady, 
spolupráce s jinými organizacemi a institucemi). Mlčenlivost ve všech fázích poskytování 
sociální služby je zákonnou povinností poskytovatele a její porušení je podle § 106 zákona 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb.14 vnímáno jako správní delikt.

•  Respekt – zápisy z konzultací a další údaje píšeme tak, aby si je klient mohl kdykoliv 
přečíst. Měli bychom si uvědomit, co by nám bylo nepříjemné, kdyby se o nás psalo, a touto 

14 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

optikou se podívat na zápisy, které píšeme o klientech. Jinými slovy píši o jiných tak, jak 
bych chtěl, aby se psalo o mně.

•  Účelnost – sbíráme a evidujeme pouze ty údaje, které jsou nutné pro poskytnutí odborné 
a bezpečné služby.

Při poskytování sociálních služeb, a zvláště pak terénních služeb, se můžeme snadno dostat 
do situací, kdy upřednostňujeme prospěch klienta i za cenu, že se ocitneme na hraně zákona 
o ochraně osobních údajů a některých dalších předpisů (ohlašovací povinnost). Například 
důvěra klienta versus ohlašovací povinnost (víme, že uživatel omamných látek, kterému 
měníme injekční jehly, distribuuje drogy). Co dělat v případě, že se dozvíme závažnou 
skutečnost od nezletilého? (Například si stěžuje na špatné zacházení ze strany rodičů, ti však 
mají zákonnou možnost nahlédnout do dokumentace, kterou organizace vede o jejich dítěti.)

Pro případ těchto situací by měl být vypracován metodický materiál, který pracovníkům 
poskytne oporu při jejich řešení. Organizace by si měla dále uvědomit kolizní a rizikové 
situace a stanovit pravidla pro jejich řešení tak, aby postup jejích pracovníků byl jednotný 
a služby těchto pracovníků bezpečné pro uživatele služeb.

7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
Standard č. 7 je věnován úpravě způsobů podávání a vyřizování stížností. Nejdříve je třeba 
připomenout, že právo podávat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb je 
zakotveno v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v § 88 písm. e):

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování 
stížností osob, kterým poskytují sociální služby, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby.

Právo podat stížnost nebo podnět je součástí ochran práv uživatelů. Je to také cenný zdroj 
informací o spokojenosti uživatelů se službou a námětů ke zlepšení služeb. Slouží:
• k odhalení nedostatků v poskytování služby, porušení práv nebo oprávněných zájmů uživatelů,
• k zamezení opakování nežádoucí situace,
• ke zdokonalení poskytování služeb.

Uživatelé služeb musí být informováni o tom, že mají možnost si stěžovat a co tato možnost 
obsahuje (jakou formou lze stížnost uplatnit, na koho se mají se stížností obracet, kdo ji bude 
vyřizovat a jakým způsobem, možnost zvolit si zástupce). O těchto skutečnostech musí být 
informováni takovým způsobem, aby bylo jasné, že těmto pravidlům porozuměli. S těmito 
pravidly musí být také prokazatelně seznámeni všichni pracovníci.

Oprávněnou osobou k podávání stížností je každý (i jakýkoliv občan v zájmu uživatele). 
Stěžovatel má možnost si svobodně zvolit zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti 
zastupovat. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu – nesmí proti němu být podniknuty 
odvetné kroky.

Další důležitou skutečností je, že musí být přijímány stížnosti podané jakoukoliv formou – 
písemně, ústně i anonymně. Pro přijetí stížností platí základní pravidlo: Obrátí-li se uživatel 
služby na zařízení s tím, že má stížnost, pak jde o stížnost, ať už si příjemce myslí o jejím 
obsahu cokoli.
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U stanovení podmínek pro přijímání stížností je dále nutné, aby bylo zřejmé:
• na koho konkrétně se mají stěžovatelé obracet,
• komu konkrétně se má stížnost adresovat (řediteli zařízení),
• kdo další (pracovníci, instituce) je oprávněn účastnit se vyřizování stížností.

Všechny stížnosti se musí evidovat a zaznamenávat v písemné formě (i stížnosti ústní).

Dále musí být jasné:
•  kdo je oprávněn se stížností zabývat, prošetřit ji a kdo rozhoduje o přijatém opatření – 

řešení musí být odpovídající podmínkám a skutečnostem,
• v jaké lhůtě bude stížnost vyřízena – lhůta musí být přiměřená,
• v jaké lhůtě a jakým způsobem bude stěžovatel vyrozuměn o výsledku šetření.

Zařízení musí mít také vypracována pravidla pro odvolání. Stěžovatel je vyrozuměn, že 
v případě nespokojenosti s výsledkem prošetření stížnosti má právo se odvolat. Kontakty 
na nadřízené orgány a nezávislé instituce, které sledují dodržování lidských práv, musí být 
uživatelům služby k dispozici.

8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
Tento standard upravuje podmínky propojení poskytované služby s dalšími odborníky, 
institucemi a přirozeným prostředím uživatele (rodina, sousedé, známí atd.). Veliký význam 
má především v zařízeních, kde klient pobývá. 

Z povahy terénní práce propojení s přirozeným prostředím přímo vyplývá, a tak naplnění 
tohoto standardu by pro nás neměl být veliký problém. Nutné je, abychom se při navazování 
vztahů s jinými organizacemi a úředníky řídili především osobními cíli klienta a umožňovali 
mu, aby mohl spolupracovat s těmi fyzickými a právnickými osobami, které sám označí. My 
jako sociální kurátoři bychom pak měli klienty podporovat ve využití této sítě stejně, jako 
bychom je měli podporovat ve vztazích s lidmi z jejich přirozeného prostředí

Standardy personální 

Standardy personální se zabývají zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb.

9. Personální a organizační zajištění sociální služby
Podle standardu 9 je poskytovatel služby povinen mít písemně zpracovánu strukturu 
zaměstnanců, zpracovány pracovní profily jednotlivých pozic, popsány kvalifikační požadavky 
a osobnostní předpoklady jednotlivých zaměstnanců.  Dále by měl mít zpracovány pracovní 
náplně pro každého svého zaměstnance, způsoby přijímání a zaškolování nových pracovníků 
i osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovněprávním vztahu, a upraveny podmínky pro 
jejich činnost (dobrovolníci, stážisté atd.). 

V terénních službách by měly být jasně stanoveny a odlišeny kompetence terénních sociálních 
pracovníků a terénních pracovníků. V případě metodického vedení terénními sociálními 
pracovníky by měly probíhat porady a schůzky s terénními pracovníky. Výstupy z těchto setkání 
by měly být jednoznačné, pokud možno písemné. Součástí by mělo být také pravidelné hodnocení 
terénních pracovníků jejich metodickými garanty, tedy terénními sociálními pracovníky.

10. Profesní rozvoj zaměstnanců
Podle standardu č. 10 má mít poskytovatel služby písemně zpracován systém hodnocení 
pracovníků. Měla by tedy být vymezena kritéria dobré práce a mělo by nám být jasné, co a jak 
máme dělat, abychom byli hodnoceni jako dobří pracovníci. My sami bychom si pak měli 
ve spolupráci se zaměstnavatelem stanovit cíle profesního rozvoje a způsoby jeho naplnění. 
Tyto cíle se pak týkají především zvyšování naší kvalifikace, našich znalostí a dovedností.

Tento standard rovněž poskytovateli služby ukládá povinnost mít zpracován systém 
finančního a morálního oceňování pracovníků a způsob, jakým si mezi sebou zaměstnanci 
vyměňují informace o poskytované službě. Měl by tedy být určen systém porad, a to jak 
porad provozních, tak porad odborných, které jsou zaměřeny na problémy pracovníků 
s poskytováním služby jednotlivým klientům. Pro pracovníky poskytovatel služby také 
zajišťuje podporu nezávislého odborníka – supervizora.

Standardy provozní

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
Standard č. 11 upravuje provozní dobu a místo poskytování služeb podle druhu poskytovaných 
služeb tak, aby co nejvíce respektoval potřeby uživatele služeb. U terénních služeb bývá 
tímto místem většinou přirozené prostředí uživatelů služeb a na čase se obvykle pracovníci 
s uživatelem služby dohodnou. Tento standard je tedy z hlediska terénní sociální práce zcela 
přirozený. Je užitečné, když je pevně dána doba a místo, kde nás mohou uživatelé služby 
kontaktovat, nebo jiný způsob, kterým se domlouváme na místě a čase poskytnutí služby. 
Například může být stanovena doba, v jejímž rozmezí nám mohou uživatelé služby volat 
na mobilní telefon (pokud je to telefon služební a tato služba je uživatelům nabídnuta).

12. Informovanost o poskytované sociální službě
Podle standardu č. 12 je poskytovatel služby povinen mít materiály, ve kterých informuje 
uživatele o jím poskytované sociální službě. Tyto materiály bývají v tištěné i elektronické 
podobě, měly by být uživatelům srozumitelné a musí odpovídat skutečnosti. Tento standard 
je velmi úzce svázán se standardem č. 1, podle kterého je poskytovatel povinen mít písemně 
zpracováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované služby. Standard č. 12 tuto 
povinnost dále rozvíjí a předepisuje poskytovateli povinnost informovat uživatele služeb 
i o dalších detailech této služby. V terénní sociální práci jsou to kromě informací na internetu 
především letáčky, které jsou umístěny v dané lokalitě.

13. Prostředí a podmínky
Standard č. 13 upravuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu 
poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně určeným potřebám osob.

14. Nouzové a havarijní situace
Standard č. 14 upravuje jednání poskytovatele sociálních služeb v případech, kdy dojde 
k havarijní, nouzové nebo jiné situaci, která ohrožuje životy a zdraví osob, majetek nebo 
průběh poskytovaných sociálních služeb.

V první řadě je poskytovatel povinen vymezit situace, které vnímá jako havarijní, nouzové 
nebo jinak rizikové. Bývá tím myšleno ohrožení požárem a jinými živelními katastrofami, 
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dále pak možné zdravotní komplikace na straně osob, které poskytují i užívají služby, havárie 
vody, elektřiny a plynu a mnoho dalších rizikových situací. 

Do kategorie nouzových situací rovněž spadají možná personální omezení poskytovatelů 
služeb (nemoci, dovolené, přechodně nedostatečný počet personálu), technické potíže 
na straně poskytovatelů, nepředpokládané situace a chování všech zúčastněných stran 
– agresivní chování, chování pod vlivem omamných látek, krádeže a jiná trestná činnost 
a mnoho jiných možných rizikových možností.

Všechny tyto situace by měl mít poskytovatel služby vymezeny a měl by mít jasně stanoven 
postup, kterým může těmto situacím předcházet, nebo postup jednání, pokud takové situace 
nastanou. S těmito postupy pak musí prokazatelně seznámit pracovníky poskytovatele 
i osoby, kterým službu poskytuje. Například by všichni měli mít možnost snadno zjistit 
všechna důležitá telefonní čísla (hasiči, policie, záchranná služba atd.). Chování v řadě těchto 
situací upravují předpisy BOZP, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, a další právní předpisy.

Pracovníci (především pracovníci, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty) by také měli znát 
základy sebeobrany a základy jednání v případech, kdy jsou přímo ohroženi oni sami nebo 
další osoby.

O všech těchto situacích, které  při poskytování sociálních služeb nastanou, je poskytovatel 
povinen vést přesné záznamy včetně postupu, kterým tyto situace řešil. V ideálním případě 
pak tyto osvědčené postupy zpětně zapracuje do písemných materiálů, které upravují výkon 
poskytování sociálních služeb (metodiky), tak aby pracovníci v případech, kdy se tyto situace 
opakují, mohli popsaný postup použít.

15. Zvyšování kvality sociální služby
Standard č. 15 se zabývá průběžným vyhodnocováním kvality poskytovaných sociálních služeb. 

V prvním kritériu stanoví poskytovatelům služeb průběžně kontrolovat a hodnotit, zda 
je způsob poskytování sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami 
sociální služby a osobními cíli jednotlivých osob. Výsledkem hodnocení pak může být revize 
základního prohlášení, změna cílů, okruhu osob nebo úprava principů poskytování služby. 
Kontrolou toho, zda se nám daří naplňovat osobní cíle jednotlivých uživatelů, také zjišťujeme, 
jak kvalitně probíhá naplňování standardů, které upravují jednání se zájemci, uzavírání smluv 
a individuální plánování průběhu sociální služby.

Další kritérium se věnuje zjišťování spokojenosti uživatelů služby s poskytovanými sociálními 
službami. Poskytovatel je povinen vypracovat písemná pravidla pro zjišťování spokojenosti 
včetně metod, kterými ji zjišťuje, a podle svých pravidel následně postupovat. 

Do hodnocení služby by také měli být aktivně zapojeni zaměstnanci poskytovatele, odborníci 
a další zainteresované fyzické a právnické osoby. To, zda se tak v rámci poskytované služby 
děje, šetří inspekce prostřednictvím třetího kritéria tohoto standardu.

Poslední kritérium pak zkoumá, jakým způsobem jsou evidované a šetřené stížnosti využity 
pro následný rozvoj kvality poskytované sociální služby.

Základem je co nejvíce možných zdrojů zjišťování kvality. Mohou to být tedy podané 
stížnosti, vyhodnocování havarijních a rizikových situací, vyplněné dotazníky a jiné formy 
zjišťování spokojenosti našich klientů. Do této oblasti spadají také sebehodnocení organizace 
a hodnocení naší činnosti jinými subjekty (audit, inspekce, monitoring v rámci projektů atd.). 
Všechna tato zjištění slouží k tomu, abychom si lépe uvědomili, v čem jsme dobří, ale také ty 
oblasti, kde máme rezervy nebo které jsou vnímány jako nedostatečně ošetřené. Pravidelné 
hodnocení naší práce a práce celé organizace je tedy vnímáno především jako příležitost 
k jejímu zlepšování.

Shrnutí
Cílem textu bylo stručně představit čtenářům vybrané standardy kvality sociálních služeb 
se zaměřením na standardy procedurální. Text si neklade za cíl podat detailní výklad 
jednotlivých kritérií standardů kvality (tento výklad je zveřejněn na internetových stránkách 
MPSV). Čtenáři se seznámili s pojmem „kvalita sociálních služeb“ a s některými základními 
pojmy zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a standardů kvality sociálních služeb.
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Příloha č.1
Obsah standardů kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
Kritérium                                           Zásadní
a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno ano
   poslání, cíle a zásady poskytované sociální
   služby a okruh osob, kterým je určena, a to
   v souladu se zákonem stanovenými základními
   zásadami poskytování sociálních služeb, druhem
   sociální služby a individuálně určenými potřebami
   osob, kterým je sociální služba poskytována; 
   podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.

b) Poskytovatel vytváří podmínky, aby osoby, kterým ano
   poskytuje sociální službu, mohly uplatňovat
   vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální
   situace.

c) Poskytovatel má písemně zpracovány pracovní ano
   postupy zaručující řádný průběh poskytování
   sociální služby a podle nich postupuje.

d) Poskytovatel vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla ne
   pro ochranu osob před předsudky a negativním
   hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku
   poskytování sociální služby.

2. Ochrana práv osob
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla pro předcházení situacím, v nichž by
   v souvislosti s poskytováním sociální služby
   mohlo dojít k porušení základních lidských práv
   a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení
   těchto práv osob dojde; podle těchto pravidel
   poskytovatel postupuje.

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla, ve kterých vymezuje situace, kdy by
   mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob,
   kterým poskytuje sociální službu, včetně pravidel
   pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel
   poskytovatel postupuje.

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ne
   pravidla pro přijímání darů; podle těchto
   pravidel poskytovatel postupuje.

3. Jednání se zájemcem o sociální službu
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla, podle kterých informuje zájemce
   o sociální službu srozumitelným způsobem
   o možnostech a podmínkách poskytování sociální
   služby; podle těchto pravidel poskytovatel
   postupuje.

b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální ano
   službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle,
   které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem
   bylo možné realizovat prostřednictvím sociální
   služby.

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ne
   pravidla pro postup při odmítnutí zájemce
   o sociální službu z důvodů stanovených zákonem;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

4. Smlouva o poskytování sociální služby
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování
   sociální služby s ohledem na druh poskytované
   sociální služby a okruh osob, kterým je určena;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování ne
   sociální služby postupuje tak, aby osoba
   rozuměla obsahu a účelu smlouvy.

c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh ne
   poskytování sociální služby s ohledem na osobní
   cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání
   osoby.

5. Individuální plánování průběhu sociální služby
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla podle druhu a poslání sociální služby,
   kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování
   procesu poskytování služby; podle těchto pravidel
   poskytovatel postupuje.

b) Poskytovatel plánuje společně s osobou průběh ano
   poskytování sociální služby s ohledem na osobní
   cíle a možnosti osoby.

c) Poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, ano
   zda jsou naplňovány její osobní cíle.
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d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) ano
   pro každou osobu určeného zaměstnance.

e) Poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání 
   a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci
   o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým
   osobám.

 6. Dokumentace o poskytování sociální služby
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla pro zpracování, vedení a evidenci
   dokumentace o osobách, kterým je sociální služba
   poskytována, včetně pravidel pro nahlížení
   do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel
   postupuje.

b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých ne
   osob v případech, kdy to vyžaduje charakter
   sociální služby nebo na žádost osoby.

c) Poskytovatel má stanovenou dobu pro uchování ne
   dokumentace o osobě po ukončení poskytování
   sociální služby.

 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ano
   pravidla pro podávání a vyřizování stížností
   osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální
   služby, a to ve formě srozumitelné osobám;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat ano
   stížnost, jakou formou stížnost podat, na koho
   je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat
   a jakým způsobem a o možnosti zvolit si zástupce
   pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito
   postupy jsou rovněž prokazatelně seznámeni
   zaměstnanci poskytovatele.

c) Poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je ne
   písemně v přiměřené lhůtě.

d) Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit ne
   se v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti
   na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci
   sledující dodržování lidských práv s podnětem
   na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
a) Poskytovatel nenahrazuje běžně dostupné veřejné ano
   služby a vytváří příležitosti, aby osoba mohla
   takové služby využívat.

b) Poskytovatel zprostředkovává osobě služby ne
   jiných fyzických a právnických osob podle
   jejích individuálně určených potřeb.

c) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech ne
   a vztazích s přirozeným sociálním prostředím;
   v případě konfliktu osoby v těchto vztazích
   poskytovatel zachovává neutrální postoj.

 9. Personální a organizační zajištění sociální služby
a) Poskytovatel má písemně stanovenu strukturu ano
   a počet pracovních míst, pracovní profily,
   kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady
   zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o sociálních
   službách; organizační struktura a počty
   zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované
   sociální služby, její kapacitě a počtu a
   potřebám osob, kterým je poskytována.

b) Poskytovatel má písemně zpracovánu vnitřní ne
   organizační strukturu, ve které jsou stanovena
   oprávnění a povinnosti jednotlivých zaměstnanců.

c) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ne
   pravidla pro přijímání a zaškolování nových
   zaměstnanců a fyzických osob, které nejsou
   v pracovněprávním vztahu s poskytovatelem;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají činnost ne
   fyzické osoby, které nejsou s poskytovatelem
   v pracovněprávním vztahu, má písemně zpracována
   vnitřní pravidla pro působení těchto osob
   při poskytování sociální služby; podle těchto
   pravidel poskytovatel postupuje.

10. Profesní rozvoj zaměstnanců
a) Poskytovatel má písemně zpracován postup ne
   pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který
   obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování
   osobních profesních cílů a potřeby další
   odborné kvalifikace.
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b) Poskytovatel má písemně zpracován program ne
   dalšího vzdělávání zaměstnanců;
   podle tohoto programu poskytovatel postupuje.

c) Poskytovatel má písemně zpracován systém výměny ne
   informací mezi zaměstnanci o poskytované
   sociální službě; podle tohoto systému
   poskytovatel postupuje.

d) Poskytovatel má písemně zpracován systém ne
   finančního a morálního oceňování zaměstnanců;
   podle tohoto systému poskytovatel postupuje.

e) Poskytovatel zajišťuje pro zaměstnance, ne
   kteří vykonávají přímou práci s osobami,
   kterým je poskytována sociální služba, podporu
   nezávislého kvalifikovaného odborníka.

11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
Poskytovatel určuje místo a dobu poskytování ne
sociální služby podle druhu sociální služby, okruhu
osob, kterým je poskytována, a podle jejich potřeb.

12. Informovanost o poskytované sociální službě
Poskytovatel má zpracován soubor informací ne
o poskytované sociální službě, a to ve formě
srozumitelné okruhu osob, kterým je služba určena.

13. Prostředí a podmínky
a) Poskytovatel zajišťuje materiální, technické ne
   a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované
   sociální služby a její kapacitě, okruhu osob
   a individuálně určeným potřebám osob.

b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní  ne
   sociální služby v takovém prostředí, které je
   důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich
   individuálně určeným potřebám.

14. Nouzové a havarijní situace
a) Poskytovatel má písemně definovány nouzové ne
   a havarijní situace, které mohou nastat
   v souvislosti s poskytováním sociální služby,
   a postup při jejich řešení.

b) Poskytovatel prokazatelně seznámí zaměstnance ne
   a osoby, kterým poskytuje sociální službu,
   s postupem při nouzových a havarijních situacích

   a vytváří podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli
   schopni stanovené postupy použít.

c) Poskytovatel vede dokumentaci o průběhu a řešení ne
   nouzových a havarijních situací.

15. Zvyšování kvality sociální služby
a) Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda ne
   je způsob poskytování sociální služby v souladu
   s definovaným posláním, cíly a zásadami sociální
   služby a osobními cíly jednotlivých osob.

b) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní ne
   pravidla pro zjišťování spokojenosti osob
   se způsobem poskytování sociální služby;
   podle těchto pravidel poskytovatel postupuje.

c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované ne
   sociální služby také zaměstnance a další
   zainteresované fyzické a právnické osoby.

d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo ne
   způsob poskytování sociální služby jako podnět
   pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.
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DILEMATA V PRÁCI SOCIÁLNÍHO KURÁTORA
Alena Odehnalová

Tato kapitola se bude podrobně zabývat dilematy, se kterými se sociální kurátoři ve své 
praxi setkávají. Přestože náplň práce sociálního kurátora je poměrně jasně vymezena, v jeho 
každodenní činnosti se objevují nejrůznější problémy, rizika, otazníky a také dilemata, s nimiž 
by se měl pro úspěšné zvládání své práce vyrovnat. Vycházíme z toho, že dilema vzniká, pokud 
se pracovník rozhoduje mezi dvěma či více možnostmi řešení, ale ani jedna možnost zcela 
nevyhovuje dané situaci. V důsledku toho vzniká tlak a negativní dopady může pocítit klient, 
kolegové, zástupci spolupracujících organizací a další.

Následující text si klade za cíl pojmenovat dilemata, se kterými se sociální kurátoři nejčastěji 
ve své praxi setkávají. Zdrojem byly výpovědi samotných sociálních kurátorů, jak oni sami 
dilemata vnímají či řeší. Zároveň se text bude snažit hledat odpověď na otázku, jak je možné 
k těmto dilematům přistupovat, pracovat s nimi, a bude také hledat cesty, jak s dilematy 
zacházet. 

Vymezení dilema

Než přistoupíme k samotnému pojmenování dilemat, měli bychom si ujasnit, co tento termín 
znamená.
Pojem dilema Slovník cizích slov1 definuje jako nutnou obtížnou volbu mezi dvěmi (či více) 
vzájemně se neslučujícími možnostmi.

Klasickým příkladem dilematu je tzv. vězňovo dilema: Dva vězni (vězeň A a vězeň B) čekají na soud. 
Jsou totiž podezřelí ze zločinu, který spáchali společně. Policie však nemá dostatečné důkazy, aby 
mohli být potrestáni, a tak hraje velkou roli přiznání či udání. Nastává několik možností:
• Jestliže se navzájem udají, budou oba odsouzeni shodně na pět let.
•  Pokud jeden udá druhého a druhý zůstane mlčet, bude udavač volný a druhý odsouzen 

na celých deset let.
• Pokud oba dva zůstanou mlčet, odsoudí oba za drobnější přestupky na šest měsíců.
Vzhledem k tomu, že ani jeden zadržený si nemůže být jistý, kterou možnost zvolí ten druhý, 
nastává dilema: mluvit nebo mlčet?

b mlčí b mluví
a mlčí Oba odsoudí na 6 měsíců A dostane 10 let, B bude volný
a mluví A bude volný, B dostane 10 let Oba odsoudí na 5 let

Vězeň A uvažuje takto:
• Pokud bude B mlčet a já také, dostanu 6 měsíců. Lepší bude mluvit, protože budu volný.
• Pokud bude B mluvit a já mlčet, dostanu 10 let. Lepší bude mluvit, protože dostanu jen 5 let.
Stejně uvažuje i vězeň B, takže pokud oba udělají racionální rozhodnutí, budou oba dva mluvit 
(a dostanou 5 let), přestože optimálním rozhodnutím by bylo zůstat mlčet (a dostat jen 6 měsíců).

1 Klimeš (2005).
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Z uvedeného příkladu je patrné, že dilema se svou povahou odlišuje od toho, co můžeme 
označit jako problém, riziko nebo otázka, které pomáhající profese rovněž doprovázejí. 

Každý z nás je denně nucen provádět velký počet rozhodnutí. Ta se mohou týkat zcela 
banálních záležitostí, jako je výběr dopravního prostředku při cestě do zaměstnání nebo 
obědového menu během pracovní přestávky. Další rozhodnutí zásadním způsobem ovlivňují 
náš osobní život. Mezi ně můžeme zařadit například volbu partnera nebo výběr budoucího 
povolání. Další typ našeho rozhodnutí může ovlivnit fungování v dané zemi (třeba volba určité 
politické strany v parlamentních volbách) nebo volíme přístup k řešení enviromentálních 
rizik, čímž ovlivňujeme životní podmínky pro další generace.

Neodmyslitelným důsledkem každé volby je zodpovědnost za každé takové rozhodnutí. 
V mnoha případech se zodpovídáme jen sami sobě, případně svým blízkým. V profesní praxi 
je tomu jinak. Sociální kurátor samozřejmě nenese zodpovědnost za chování svého klienta, 
je však zodpovědný za to, jaký přístup ke klientovi zvolí, a tím ovlivní povahu vztahu, nebo 
kolik a jaké informace svému klientovi předá.
Sociální kurátoři ve své praxi stojí před rozhodnutími, která mohou mít důsledky pro klienty 
a jejich okolí, organizaci, kterou pracovníci reprezentují, jejich profesní stav, či dokonce celou 
společnost a v neposlední řadě i pro ně samotné. Zároveň se ocitají v situacích, které je nutí 
se vědomě či nevědomě rozhodovat. Ne vždy je nabídka možností takové povahy, aby toto 
rozhodnutí bylo jednoznačně přijatelné. Vzniká tedy dilema. Pracovník může zvažovat klady 
a zápory nabízených možností a na základě svých profesních zkušeností, platné legislativy, 
kulturních zvyklostí daného pracoviště či vlastní hodnotové orientace vybrat takové řešení, 
které je na základě těchto aspektů přijatelné. Ne vždy také dochází k rozhodnutí. V některých 
případech k rozhodnutí nedochází. Jak uvádí Musil,2 i tento postup lze považovat za řešení 
dilematu.

Vznik a existence dilemat v praxi sociálního kurátora nelze považovat za jeho selhání nebo 
nedostatečnou kompetenci k výkonu jeho práce. Naopak, jde o přirozenou a neodmyslitelnou 
součást jeho profesního života. Dilemata k pomáhajícím profesím patří. Mohou existovat 
na vědomé či nevědomé úrovni, můžeme se jim snažit čelit, řešit je nebo se jim vyhýbat. 
Pracovník může řešit dilemata i v situaci, kdy si je vůbec neuvědomuje. Pokud se však 
dilemata uvedou na vědomou úroveň, je možné s nimi pracovat, reflektovat je a těžit z nich 
pro příští podobné situace. Reflexe a řešení dilemat totiž může práci zjednodušit, zpřehlednit 
a snad i zpříjemnit.

V řešení dilemat při práci s klientem pracovníkovi pomáhá znalost platných legislativních 
norem, vnitřních předpisů, standardů poskytovaných služeb, Etického kodexu sociálních 
pracovníků a hodnot sociální práce, které svou činností uvádí do praxe. Reamer navrhuje 
následující postup:

     
 
     

2 Musil (2004).

identifikovat konflikt, dilema, etický problém,
                                                                             

určit, co konkrétně se dostává do konfliktu (jaké hodnoty, cíle, povinnosti),

                           

vymezit, koho se dilema týká (jednotlivce, cílové skupiny, organizací a institucí), kdo 
bude rozhodnutím ovlivněn,

předběžně naznačit možné směry, průběhy událostí, jednání, zisky a ztráty na všech 
stranách (na vertikální i horizontální úrovni) v rámci diskuse pracovního týmu,

prozkoumat argumenty pro a proti, zabývat se otázkou, která varianta přináší větší dobro,

konzultovat postup s kolegy a partnery, k nimž má pracovník důvěru, experty 
na danou situaci, supervizorem, s vedením organizace,

učinit rozhodnutí a rozbor situace, zdokumentovat jednotlivé kroky, 

monitorovat a ověřovat důsledky rozhodnutí na všech dostupných úrovních,

vyvodit závěry, co je třeba změnit, jednat ve prospěch této změny včetně tlaku 
na změnu závazných norem (např. legislativy).3

                      

3 Reamer in Nedělníková (2008).
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Dilemata v praxi sociálního kurátora

1. Dilemata vyplývající z pomáhajícího vztahu

Angažovaný či neangažovaný přístup
Předpokladem úspěšné práce s klientem je vytvoření vzájemného vztahu. Možnosti, jak toho 
dosáhnout, jsou různé, stejně jako úspěšnost či neúspěšnost takového snažení. V některých 
oblastech tento vztah může mít instrumentální, neangažovanou povahu. V rámci tohoto 
přístupu je práce s klientem chápána jako výkon svěřených pravomocí bez osobního zájmu.4 
Zastánci tohoto přístupu neaspirují na to stát se partnerem klienta, být mu oporou v situacích, 
které sám nezvládá, či mu být průvodcem v obtížné situaci. Tento přístup lze uplatňovat 
tehdy, kdy existují víceméně jasná a zřejmá pravidla. Sociální pracovník pak obvykle nemívá 
problém s výkonem své role. Příkladem takové praxe, kdy existuje jasné rozdělení rolí, 
mohou být pracovníci vyplácející dávky státní sociální podpory. Protože legislativa výplatu 
sociálních dávek jasně definuje, hranice mezi pracovníkem a klientem je zřetelná. Klient, aby 
obdržel příslušnou dávku, musí prokázat, že splňuje nárok na její výplatu. Na pracovníkovi 
sociální administrativy je, aby ji posoudil na základě platných předpisů. Jestliže zjistí 
oprávněnost nároku klienta, vyplatí ji. Neangažovaný přístup pracovníkovi umožňuje zvládat 
větší množství klientů, a tím pádem vyhovět požadavkům ze strany organizace. Dále vytváří 
prostor, aby vykonával svou práci s menší zátěží pro jeho psychiku, může se snáze soustředit 
na další úkoly, které vyplývají z jeho kumulované funkce. Nezanedbatelným efektem může 
být i to, že pracuje podle přesně vymezených pravidel, čímž dosahuje rovného přístupu 
ke klientovi, a předchází tak porušování vztahových hranic. 

K úspěšné spolupráci a navázání vztahu důvěry s klientem přispívá angažovaný přístup. 
Za tímto termínem se může nacházet pocit smysluplnosti vykonávané práce, nadšení, zájem 
zabývat se problémy konkrétních lidí, snaha pomoci oprostit se od problémů a potíží, ochota 
pracovat na sobě a reflektovat svou práci. Angažovaný přístup pracovníkovi může přinášet 
možnost seberealizace, odpovědnosti, naplnění, osobnostního růstu a dalších aspektů, které 
jsou důležité pro zachování jeho osobní integrity a pro psychohygienu. Na druhou stranu 
však může být vyčerpávající a vést k syndromu vyhoření, jestliže kurátor na sebe přebírá příliš 
mnoho odpovědnosti a pracuje pro své klienty na svůj vlastní úkor. Angažovaný přístup také 
může vést k využívání nadbytečné kontroly nad klienty. Ta může být uplatňována v dobré víře 
hájení zájmů klienta či v časové tísni, kdy se pracovníkovi nedostává dostatečného prostoru, 
aby s klientem pracoval jiným způsobem. Klientovi tím však znemožňuje rozvíjet osobní 
autonomii, což vede ke vzniku závislosti na pracovníkovi či na systému.

Každý z výše popsaných přístupů ke klientovi ze strany sociálního kurátora má své výhody 
i nevýhody. Pro pracovníka tedy může vznikat dilema, který přístup by měl ve své práci uplatňovat. 
Jím zvolený přístup závisí na mnoha faktorech, mezi něž patří například kultura daného pracoviště, 
osobní hodnoty a preference, které pracovník uplatňuje, dosavadní zkušenosti, množství klientů, 
kterým je nutné se věnovat, a závažnost jejich problémů, míra vytíženosti jinou agendou, která 
patří do náplně jeho práce aj. Volba přístupu či míra jejich zastoupení v případné kombinaci 
tedy není závislá jen na osobním rozhodnutí kurátora, ale často je výsledkem vnějších okolností. 
Kurátor by měl mít možnost reflektovat svou pozici například v rámci supervize.

4 Kopřiva (2004).

Hranice mezi pracovníkem a klientem
Aby celek mohl fungovat, musí mít vymezenou jasnou hranici vůči svému okolí.5 Existence 
vztahové hranice znamená, že jsou zřetelná práva, povinnosti a také role jednotlivých 
subjektů. 

V oblasti hranic pomáhajícího vztahu se setkáváme s tzv. neformálními a formálními vztahy. 
Neformální vztahy napomáhají získat důvěru a také pracovníkovi otevírají cestu k důvěrným 
informacím z klientova soukromí. Klient může vnímat svého kurátora spíše jako svého 
spojence, který stojí na jeho straně, a v důsledku toho se mu svěřovat se skutečnostmi, které by 
v jiných podmínkách zatajil. Na oplátku však mohou klienti žádat překročení hranic vztahu 
ze strany kurátora v oblasti porušení rovného přístupu ke klientům a žádat pomoc na úkor 
ostatních klientů, snažit se získat osobní údaje o kurátorově soukromí, nabízet drobné služby, 
nebo naopak mohou žádat půjčku menší částky peněz, možnost zavolat si z kurátorova 
telefonu aj.). Pokud pracovník překročí hranici profesionálního vztahu, může se stát ze 
strany klienta manipulovatelný či vydíratelný, ztrácí svou autoritu a respekt, a v důsledku 
toho je ohrožena jeho práce.

Formální vztah rovněž může být založen na bázi důvěry, ale pomáhá vzájemně respektovat 
dohodnuté cíle a pravidla spolupráce. Pracovník si snáze uchovává autonomii a omezuje 
riziko „splývání“, kdy záležitosti svého klienta si bere příliš za své.

Hranice ve vztahu mezi sociálním kurátorem a klientem by měla mít stabilní základy položené 
na jasném vymezení možností a kompetencí sociálního kurátora i práv klienta. Zároveň by 
však měla poskytovat prostor, který dokáže reagovat na potřeby a osobní charakteristiky obou 
stran. Sociální kurátor by měl vůči klientům uplatňovat stejná pravidla, protože ti si v rámci 
své komunity sdělují své zkušenosti s daným kurátorem nebo pracovištěm. Jakmile by ve své 
práci kurátor používal různá pravidla či kritéria, ostatní klienti by požadovali, aby v jejich 
případě postupoval způsobem, který je pro ně výhodnější. Jestliže kurátor použije nějaký 
neobvyklý způsob nebo učiní výjimku, je potřeba tuto situaci klientovi důkladně ozřejmit, 
vysvětlit mu, proč postupuje tímto způsobem a také, že se jedná o jednorázovou záležitost, 
která se nebude opakovat.

Vytváření a udržování hranic vztahu mezi kurátorem a klientem tedy vyžaduje pevné 
zakotvení v pravidlech, které kurátor uplatňuje při výkonu své role. Tato pravidla by měla být 
jasná a srozumitelná, nicméně i v jejich rámci by mělo být dostatek prostoru pro individuální 
přístup ke klientovi.

Pomoc versus kontrola
Každý společenský útvar si vytváří určitá pravidla, která umožňují jeho fungování. K tomu, 
aby tato pravidla byla vymahatelná, slouží nejrůznější kontrolní mechanismy, které udržují 
chování jednotlivých členů v rámci stanoveného řádu. Tím je zajištěno bezpečí členů 
a kontinuita daného systému. Může nastat situace, že kontrola funguje kontraproduktivně 
tím, že omezuje klientovu autonomii. Příkladem může být situace, kdy sociální kurátor 
přebírá zodpovědnost za svého klienta, určuje, čeho by měl klient dosáhnout a jakými 
prostředky. Naléhá na klienta, aby ve „svém“ zájmu se mu podrobil jako autoritě s tím, že 
z toho bude mít prospěch. Pracovník nerespektuje svého klienta, a tím své vlastní cíle zamění 

5 Kopřiva (2004).
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za jeho. Namísto pomoci nabízí kontrolu. Téma pomoci a kontroly patří do systemického 
přístupu, který si v naší zemi našel mnoho příznivců především v řadách rodinných poradců 
a dále se rozšířil do dalších pomáhajících profesí. Tento přístup chápe sociální kontrolu 
poněkud úžeji, jako proces, kde významným krokem je aktivita toho, kdo se rozhodl postarat 
se o klienta na základě vlastní domněnky, že jeho intervenci (pomoc) potřebuje. Tím vlastně 
vytváří vztah, který není založen na přání klienta.6 
Pomoc je možno chápat jako výsledek vzájemné interakce pracovníka s klientem, která je 
založena na klientově přání. Tato spolupráce je obvykle založena na kontraktu, v jehož rámci 
si obě strany vyjasní, jaké jsou jejich představy a možnosti, jakým způsobem bude terapie 
vedena, popřípadě v jakých situacích klient zplnomocňuje kurátora jednat za sebe. Obě 
strany tento kontrakt stvrzují svým souhlasem.

Využití kontroly sociálním kurátorem je legitimní například jako reakce na deviantní 
chování, které může ohrožovat klienta nebo jeho okolí. Může se jednat o preventivní aspekt 
činnosti sociálního kurátora, který má povinnost vyplývající ze zákona o sociálních službách 
chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů a napomáhat 
klientům k překonání jejich nepříznivé sociální situace. Klient si tento přístup také může 
sám vyžádat. 
Na druhé straně je právo vyplývající ze standardů kvality sociálních služeb, které jasně 
uznává právo na volbu osobních cílů uživatelů sociální služby a také předkládá požadavek 
poskytovanou službu uzpůsobit individuálním přáním a potřebám klienta, které je tím 
sociální kurátor povinen respektovat.

V rámci výkonu své profese sociální kurátoři pracují s klienty, jejichž jednání lze z pohledu 
většinové společnosti označit jako deviantní. To se může projevovat například ztrátou zájmu 
o své zdraví. Neznalost základních informací v této oblasti, neexistence hygienických návyků 
a často také obavy z kontaktu se zdravotnickým personálem mohou vést k tomu, že klient 
trpí nemocí (např. TBC), která může být zjevná, avšak sociální kurátor sám nemá možnost 
ji diagnostikovat. Klient je tedy nebezpečný sám sobě, svému okolí, tedy i pro samotného 
kurátora. Ten nemá legitimní prostředky k dosažení karantény klienta, a pokud by v tomto 
ohledu učinil příslušné kroky, ztratil by nejen důvěru klienta, ale navíc pokud klient jasně 
deklaruje svou neochotu léčit se, porušil by i zásady standardů kvality sociálních služeb.

Dilema osobních sympatií a antipatií
V pomáhajících profesích je někdy deklarován požadavek na „profesionální přístup“ 
pracovníků vůči klientům. Tento přístup může obsahovat snahu o nezaujatost, rovný přístup 
ke všem klientům, využívání standardizovaných postupů, oproštění se od své dosavadní 
zkušenosti a sympatií či antipatií. Zároveň praxe ukazuje, že jen málokterý profesionál 
dokáže tento požadavek naplnit v každé situaci. Má-li však být vztah pracovníka ke klientovi 
autentický, nutně musí zahrnovat i tyto aspekty. 

Tato témata mohou práci sociálního kurátora zkomplikovat. Žádný pomáhající pracovník se 
ve své profesi nevyhne typizaci a schematičnosti v kontaktu s klientem. Ta se dokonce může stát 
významným pomocníkem při zvládání výkonu pracovní role. Jeho práce může být ovlivněna 
osobním nastavením, zkušeností (např. okradení příslušníkem skupiny, se kterou kurátor 
pracuje), existencí osobního vztahu (klient žijící v sousedství, příbuzenství, kamarádství…). 

6 Úlehla (1996).

Roli mohou hrát i nezpracovaná osobní témata (rodič kurátora byl alkoholikem). Podle 
Kopřivy7 může pracovníkovi pomoci, pokud bude akceptovat svou „nedokonalost“, tedy 
uvědomovat si, že ne vždy může svému klientovi bezezbytku porozumět..

Pracovník se může potýkat s otázkou, zda vůbec může porozumět klientovi, protože jejich 
životní zkušenost je diametrálně odlišná. Kurátor bude vždy člověkem, který dosáhl určitého 
stupně vzdělání, má pracovní kariéru a zajištěné bydlení. Ve své práci může vnímat jako 
„nedostatek“ svoji nezkušenost se životem na ulici, kariérou alkoholika atd. Přes veškerou 
snahu bude vždy na klienta pohlížet prizmatem zástupce střední vrstvy.

Další otázka, kterou si kurátor může klást, je stejný přístup ke klientovi. Nebezpečí, která 
vyplývají z případného nerovnovážného přístupu ke klientům, byla zmíněna v předcházející 
kapitole. Stejného přístupu ke všem klientům však nelze ani při největší snaze dosáhnout. To, 
jakou pozornost pracovník klientovi věnuje, závisí na více okolnostech, mezi něž patří například 
momentální vytíženost pracovníka, míra zájmu klienta o spolupráci, předchozí zkušenost 
pracovníka s konkrétním klientem nebo prognóza úspěšnosti poskytované intervence. 
V neposlední řadě také hrají roli osobní sympatie a antipatie ke klientovi. S těmi pracovník 
může pracovat například v rámci kolegiální intervize, supervize nebo osobní terapie.

Podle Kopřivy8 může pomáhajícímu pracovníkovi pomoci, pokud bude akceptovat svou 
„nedokonalost“, tedy bude si uvědomovat své osobní dimenze, přijme možnost selhání, tedy 
i to, že jsou mu někteří klienti sympatičtí a jiní méně, to, že má odlišnou zkušenost nebo že 
nemůže zajistit, aby ke všem klientům přistupoval stejným způsobem. Se svou nedokonalostí 
se může naučit pracovat, například v rámci kolegiální intervize, supervize nebo osobní 
terapie. V případě potřeby může předat klienta svému kolegovi.

2. Dilemata ve vztahu k institucím

Dilemata vycházejí z postavení sociálního kurátora v rámci pracovního týmu a organizace, 
kterou reprezentuje jako prostředníka mezi klientem a veřejnou institucí.

Dilemata vyplývající z kumulované funkce sociálního kurátora
V České republice sociální kurátoři vykonávají svou profesi ve 205 obcích s rozšířenou 
působností. Obvykle je jejich funkce kumulovaná, tedy vykonávají souběžně například práci 
dávkového specialisty, sociálního pracovníka, poradce nebo kurátora pro děti a mládež. 
Obsah funkce a rozsah činností se liší podle organizace. Zvláštním oddělením sociálních 
kurátorů disponují jen velká města (konkrétně Praha a Brno). 

Při souběžném výkonu několika činností může docházet ke vzájemnému konfliktu rolí. 
Kumulace funkcí staví pracovníka do pozice, kdy je nucen se rozhodovat, které agendě 
nebo kterému klientovi (či skupině klientů) dá ve své činnosti přednost. Tato situace 
může pracovníka vystavovat dilematu, kolik času a pracovního úsilí věnuje jednotlivým 
činnostem, je nucen rozhodovat se, která je důležitější. To v něm samo o sobě může vyvolat 

7 Kopřiva (2004).
8 Kopřiva (2004).
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konflikt, protože se sám nemusí cítit být kompetentní k rozhodování v této oblasti. Do celé 
záležitosti dále zasahují vlivy, jako je zájem organizace, osobní preference, naléhavost činností 
a další. Pracovník je tedy nucen si vytvářet hierarchii svých činností, kterou musí neustále 
přehodnocovat a aktualizovat. Zároveň může nastat situace, že sociální administrativa mu 
v jeho pracovním prostoru zabere tolik času, že mu nezbude čas na přímou práci s klientem 
a bude postrádat prostor pro práci v terénu, šetření v rodinách atd. 

K tomu, aby obstál v očích představitelů organizace, již reprezentuje, je třeba, aby jednotlivé 
činnosti racionalizoval. Racionalizaci lze chápat jako proces, který podřizuje všechny 
oblasti vztahů mezi lidmi bilancování a administraci. Pracovník tedy logicky jedná tak, že 
upřednostňuje ty činnosti, které jsou svou povahou naléhavější, popř. „viditelnější“. Tak se 
vyplnění výkazu pro nadřízeného může dostat v hierarchii jeho činností na přední místo, 
daleko před intervenční činnost s problematickým klientem, která je časově náročnější, méně 
„viditelná“ a jejíž výsledky jsou nejisté.

Zvládání množství klientů je téma všech pomáhajících profesí. Podle Musila9, který prováděl 
výzkum mezi pracovníky v přímé péči, všichni dotazovaní reflektovali, že je jich méně, než by 
jich bylo vzhledem k počtu uživatelů služby potřeba, a také vyjadřovali naději, že se najdou 
finanční prostředky, aby jejich pracovní tým mohl být rozšířen.

Dále (podle tohoto výzkumu) zejména sociální pracovníci podle svých slov nebyli schopni 
se věnovat všem klientům ve stejné míře. V jejich výpovědích zaznívalo, že se často na jejich 
klienty nedostane. Jejich potenciální klienty také odrazovala dlouhá fronta dalších klientů 
před kanceláří. Výsledkem této situace bylo, že si pracovníci vytvářeli vlastní neformální 
pravidla, jak zvládat množství klientů i úkolů, kdy se přednostně věnovali klientům 
s „akutními“ problémy, kterým poskytovali především materiální pomoc. Mezi nimi dále 
preferovali ty, kteří podobnou situaci již v minulosti řešili. Musil zároveň upozorňuje, že 
jako „naléhavé“ byly pracovníky charakterizovány situace, které z jejich pohledu byly 
zvladatelné díky rutinnímu, tudíž pro pracovníka méně náročnému způsobu práce. Klienty, 
pro které bylo třeba hledat nové postupy, potom odsouvali jako „neakutní“. Jak dále vyplývá 
z uvedeného výzkumu, v rozhodování pracovníka, který případ posoudil jako „naléhavý“, 
není důležitý názor klienta. Pracovník se často neuvědoměle rozhoduje podle jiných aspektů, 
popř. charakteristik klienta.

Dále v praxi pracovníka vykonávajícího kumulovanou funkci může docházet k situaci, 
kdy vůči témuž klientovi pracovník vystupuje v několika rolích (např. v roli dávkového 
specialisty a sociálního kurátora). Křížení těchto rolí může v pracovníkovi vyvolávat napětí, 
nebo dokonce může být překážkou pro jejich úspěšné zvládnutí (klient, který zneužívá 
sociální dávky, nemůže pracovníka informovat o své skutečné situaci, a tím pádem pracovník 
jako sociální kurátor nemůže s klientem pracovat adekvátním způsobem).

Pracovník je nucen se rozhodovat, která z předestřených rolí je nejdůležitější. Do vzájemného 
konfliktu se může dostat zájem klienta a zájem pracovníka. Pracovník potom může 
vyhodnotit situaci tak, že se soustředí na poskytnutí materiální pomoci (nejčastěji výplatu 
sociálních dávek) a na nemateriální pomoc – systematickou práci s klientem, která by mohla 
vést ke změně jeho situace, rezignuje. Proto může tuto situaci vnímat jako problematickou, 
protože rezignoval na jednu ze svých rolí, kterou mu ukládá jeho funkce. Zároveň také může 

9 Musil (2004).

vnímat, že prostřednictvím sociální intervence by mohl být svému klientovi prospěšnější. 
Možným řešením je předat jednu z činností dalšímu kolegovi (pokud někdo takový existuje) 
a vystupovat jen v jedné roli.

V rámci výkonu kumulované funkce se také pracovník může dostat do situace, kdy hájí 
zájmy různých stran. Například při řešení situace jedné rodiny vystupuje jako sociální 
kurátor (a měl by pracovat s dospělými členy rodiny a hájit jejich zájmy) i jako kurátor pro 
mládež. Tak se rodí celá řada konfliktů a střetů zájmů, vzájemného ovlivňování, může dojít 
i k poškození zájmů některého z klientů. Do hry navíc mohou vstoupit i veřejné zájmy. Pro 
pracovníka může vyvstat dilema, na kterou stranu se postavit, koho zájmy hájit. Jednou 
z možných cest, jak se tohoto dilematu zbavit, je opět předat zastupování zájmů jedné strany 
některému z kolegů. V případě, že nikdo takový není, je možné požádat, aby se ujal této role 
někdo mimo organizaci.

Zájem klienta versus zájem veřejné instituce
Sociální kurátor je pracovníkem, který se na základě své odbornosti a profesionální etiky 
má zasazovat o prosazení zájmu klienta vedoucího k jeho sociálnímu začlenění (zabránění 
sociálního vyloučení). Zároveň je také zaměstnancem úřadu, který reprezentuje, a je 
prostředníkem jeho zájmu nebo zájmu jiné veřejné instituce. Tyto zájmy však mohou být 
ve vzájemném rozporu.

Příkladem může být situace, kdy klient svým dětem neposkytuje péči v míře, kterou jejich 
věk a zdravotní stav vyžadují, a upřednostňuje své osobní zájmy. Existuje však předpoklad, že 
by se situace mohla změnit, pokud by se klient naučil zvládat nároky dané péče. Na druhou 
stranu pracovníci sociálně právní ochrany dětí jsou povinni hájit zájmy dětí klienta, a tak 
navrhují soudu odejmutí dítěte z rodiny a nařízení ústavní výchovy. To je však v rozporu 
s přáním klienta a sociální kurátor stojí mezi klientem a institucí. Klade si otázku, do jaké míry 
má hájit zájmy klienta a do jaké míry hájit zájmy veřejné instituce. Existuje možnost vyhovět 
instituci, která od něj očekává spolupráci v tom smyslu, že klienta na tuto situaci připraví. 
Jinou možností je jednat v zájmu klienta a podat odvolání proti tomuto rozhodnutí.

K dilematu může dojít i v rámci jedné instituce. Klient je například žadatelem obecního bytu. 
Pokud by mu obec v jeho žádosti vyhověla a přidělila mu do užívání obecní byt, jeho sociální 
situace by se stabilizovala. Na druhé straně stojí zájmy obce, protože obyvatelé obecního 
bytového domu si nepřejí, aby klientovi v žádosti bylo vyhověno.

Při rozhodování, jak v takovém případě postupovat, bude pro pracovníka důležitá 
odpověď na otázku, kdo je nositelem zakázky, i to, zda cíle jedné či druhé strany považuje 
za smysluplné.

3. Dilemata ve vztahu ke společnosti

Tento typ dilemat vychází z možného protikladu zájmů klienta a společnosti. Jedná se 
o případy, kdy činnost klienta je možné chápat jako protispolečenskou nebo takovou, 
na kterou se vztahuje ohlašovací povinnost.
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Zájem klienta versus zájem společnosti
Jestliže se klient dopouští trestné činnosti (krádeže, práce na černo či nelegální odběr elektrické 
energie, neoprávněné užívání sociální dávky aj.) a sociální kurátor o této skutečnosti ví, je 
postaven před rozhodnutí, zda jeho jednání oznámí či nikoliv. Pokud by podal oznámení, 
vystaví tak klienta možné represi. Ve stejné pozici se pracovník může nacházet i v případě, 
kdy má podezření, že jeho klient je nositelem nakažlivé nemoci (žloutenka, TBC, AIDS) 
a své chování nepřizpůsobuje možným následkům. Na jedné straně stojí zájmy sociálního 
kurátora ve vztahu ke klientovi, který by v případě podání oznámení ztratil důvěru a zájem 
o další intervenci, na druhé straně existují zájmy společnosti, která má potřebu se před těmito 
riziky chránit. Pokud by pracovník o daných skutečnostech věděl a nepodnikl příslušné 
kroky, vystavil by se riziku možného postihu. Zároveň by utrpěl jeho vlastní kredit i kredit 
daného pracoviště v očích nadřízených či veřejnosti.

Pracovník se tedy rozhoduje, čí zájem v takové situaci upřednostní. Zároveň zvažuje, kde je 
hranice mezi zájmy klienta a společnosti. Jeho rozhodování může ovlivnit i míra a povaha 
důsledků pro obě strany. Pokud kurátor zjistí, že jeho klient neoprávněně odebírá elektrickou 
energii ze sítě, a tuto skutečnost ohlásí, v rámci represe klient přijde na dlouhou dobu 
o možnost zajistit chod své domácnosti. V takovém případě pro něj možná společenská 
ztráta vyplývající z klientova jednání může být méně závažná než ohrožení zdraví a fungování 
klienta, popřípadě jeho rodiny.

Opačná situace nastává, pokud kurátor vyhodnotí jako mezní situaci, kdy jeho klient 
opakovaně svou potřebu alkoholu uspokojuje prostřednictvím krádeží v supermarketu 
a možné formy intervence jsou již vyčerpány. Potom může nastat situace, kdy usoudí, že 
by pobyt ve vězení v důsledku krádeží mohl klientovi pomoci ve zvládání alkoholové 
závislosti.

Jestliže je kurátor s nelegální činností svého klienta obeznámen (od rodinných příslušníků, 
jiných klientů, na základě výsledků šetření), klient by měl o této skutečnosti vědět. Zároveň 
by mu kurátor měl vysvětlit svou pozici a informovat ho o možných následcích jeho jednání. 
Také by měl připomenout, že je zaměstnancem úřadu, má povinnost takovou skutečnost 
oznámit (ve smyslu občanského zákoníku) a podat informaci institucím, které jej o to 
požádají. 

Návazným dilematem je, zda by měl kurátor poskytovat údaje o svých klientech ve veřejném 
zájmu dalším institucím. Vzniká otázka, zda je poskytovat, jakým způsobem, v jakých 
případech, na základě čeho.

V této oblasti kurátor postupuje podle platné legislativy, která rozlišuje osobní a citlivé údaje 
a tzv. ostatní údaje. Osobní a citlivé údaje jsou ošetřeny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění. Poskytování těchto údajů se souhlasem či nesouhlasem 
subjektů je přesně vymezeno.

O poskytnutí údajů může požádat jiná spolupracující organizace, která však není správním 
orgánem, a není proto k takové žádosti oprávněná. Může však deklarovat, že tak jedná 
ve veřejném zájmu nebo v zájmu třetí osoby. Pokud by této žádosti kurátor vyhověl, porušil 
by zákon a také ohrozil svou důvěryhodnost vůči klientům. Jestliže by jí nevyhověl, může tak 
narušit dlouhodobou spolupráci nebo přetrhat osobní vazby, kterých může využít ve prospěch 

dalších klientů. Řešení tohoto dilematu může spočívat ve vysvětlení situace a možných rizik 
vyplývajících z tohoto kroku. Pracovník postupuje v zájmu klienta a ochrany jeho soukromí 
a požadované údaje nesdělí.

Podobným způsobem postupuje i v případě tzv. ostatních údajů, které se dozví nejen ze své 
úřední činnosti, ale i od samotných klientů a jejich rodinných příslušníků.

Shrnutí

Předkládaný text se zaměřuje na vymezení dilematu a vztahuje jej k praxi sociálního kurátora. 
Vznik dilematických situací pojímá jako přirozený důsledek interakce subjektů, ze kterých je 
možné čerpat zisky. Pracovník se tím, že se dilematy zabývá a snaží se je řešit, dozvídá nové 
informace o sobě samém a povaze své profese. Diskuse o dilematech tak může významně 
přispět ke zkvalitnění práce sociálních kurátorů a prospět jejich klientům i společenskému 
systému. 
Je třeba počítat s tím, že mnohá dilemata mohou zůstávat na nevědomé úrovni, přestože se 
pracovníka i jeho pracovního světa dotýkají. Vycházíme však z předpokladu, že pokud jsou 
dilemata pojmenována, snáze se s nimi pracuje a hledání jejich řešení může být snazší. Proto 
se tento text snaží čtenáři přiblížit vybraná dilemata, se kterými se sociální kurátoři setkávají, 
a nečiní si nárok na postihnutí jejich plného výčtu. Rovněž si neklade za cíl přinášet přesné 
návody, jak dilemata řešit. Nabízí však obecný postup, jak s dilematy zacházet: 1) pojmenovat je, 
2) určit, které aspekty se dostávají do konfliktu, 3) určit, koho a v jaké míře se týkají (jednotlivci, 
skupiny, organizace a instituce), 4) diskutovat v rámci  pracovního týmu o jednotlivých 
možnostech řešení a jejich následcích pro jednotlivé aktéry, 5) pracovat s nimi v rámci supervize 
6) provést analýzu situace a vyvozovat pravidla a postupy pro podobné situace.
Postoj a způsob řešení dilematu vychází mimo jiné i z toho, jaké stanovisko sociální kurátor 
ke své práci zaujímá. Může ji chápat jako pomoc bližnímu, kdy v popředí stojí zájem 
jeho klienta, ale také jako službu ve veřejném zájmu, a tudíž se ve své praxi bude snažit 
o minimalizaci společenských rizik. Proto některá dilemata vyzývají ke změně, jiná zůstávají 
neřešena a je třeba se s nimi vnitřně smířit.
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SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ 
A NÁSTROJE INTEGRACE
Petr Antoni

Studijní text „sociální vyloučení a nástroje integrace“ je rozdělen do dvou částí. V první jsou vymezeny 
pojmy vztahující se k této problematice a jsou zde uvedeny základní údaje k chudobě a sociálnímu 
vyloučení v České republice s akcentem na zhodnocení vývoje situace v minulých letech a návrhů 
na opatření v souvislosti s nadcházejícím rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (rok 2010).
Druhá část přináší praktické informace o okruzích osob ohrožených sociálním vyloučením 
v agendě sociálních kurátorů a nabízí konkrétní typy na řešení jednotlivých problémových oblastí, 
zejména v otázkách bydlení, dostupnosti zdravotní péče, zaměstnanosti a vzdělání. Uvádí také 
možnosti participace sociálních kurátorů při vytváření strategických dokumentů zabývajících 
se sociálním vyloučením včetně jejich implementace. Jedná se o vymezení integračních nástrojů 
realizovaných sociálními kurátory.
Text pracuje s nejnovějšími dokumenty, jako jsou například Národní program Evropského roku boje 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení nebo Priority rozvoje sociálních služeb na období 2009–2012.

Vymezení základních pojmů

Chudoba – situace, kdy příjem domácnosti nedosahuje určité hladiny. Rozlišuje se chudoba 
absolutní (kdy příjem nedosahuje minimální úrovně umožňující společensky žádoucí 
fungování, přičemž příslušná hranice bývá stanovena např. legislativou) a chudoba relativní 
(kdy je jedinec vnímán v dané společnosti jako znevýhodněný svou příjmovou úrovní).1 
V České republice je hranice absolutní chudoby upravena částkami životního minima 
jakožto minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy2 a ostatních 
základních osobních potřeb. Ze životního mimina osob se vychází při výpočtu tzv. živobytí, 
které je vypláceno formou příspěvku na živobytí. Stav, kdy příjem osoby nedosahuje jejího 
živobytí, se nazývá hmotnou nouzí.  Ještě níže stojí existenční minimum, které se považuje 
za nezbytné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující 
přežití. V současných sociálních vědách neexistuje konsenzus o závazné podobě definice 
chudoby – ten ani není žádoucí, protože pro různé druhy výzkumu jsou vhodná odlišná 
pojetí. V zásadě odlišujeme dva hlavní typy přístupu k chudobě. 
1) Objektivní přístup se snaží definovat univerzální potřeby („primární potřeby“) lidských 
bytostí, jejichž neuspokojení se rovná stavu chudoby. Například v USA je v jednom 
z oficiálních pojetí chudoba („hranice absolutní chudoby“) vymezena prahem, pod kterým 
si vzhledem k nedostatku zdrojů není možné zajistit takový příjem potravy, přístřešek 
a bydlení, aby osoba postižená chudobou zůstala zdravá. Při srovnání s podmínkami v ČR je 
tato hranice chudoby níže než naše existenční minimum.
2) Relativní přístup upozorňuje na silné podmínění významu chudoby historickým 
a sociokulturním kontextem, a předpokládá tedy pro jednotlivé státy v různých historických 
údobích odlišné hranice chudoby. 

1 Jandourek (2001).
2 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, § 1.
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Mimo tuto dichotomii stojí koncept subjektivní chudoby užívaný v některých 
výzkumech, v nichž jsou lidé požádáni, aby sami sebe definovali jako chudé, nebo bohaté.  
Indikátorem materiální chudoby může být výše příjmu, míra spotřeby, poměr výše příjmu 
k mediánu výše příjmu v dané krajině (užívaný v OECD a Evropě) atd. Od 80. a 90. let je 
však v Evropě materiální chudoba nahrazována konceptem sociálního vyloučení (sociální 
exkluze), jenž bere do úvahy také nemateriální a procesuální podstatu chudoby a chápe ji jako 
mnohovrstevnaté znemožnění participace na více úrovních sociálního života (prostorové 
vyloučení, ekonomické vyloučení, kulturní vyloučení, symbolické vyloučení, politické 
vyloučení).3 
Sociologie definuje tzv. „kulturu bídy“, podle níž jsou chudí svými životními podmínkami 
postaveni před odlišné životní problémy než nechudá populace. Aby se s těmito problémy 
mohli vypořádat, vytvářejí si specifický životní styl. Prostřednictvím kolektivní vzájemné 
interakce v relativním odloučení od prostředí nechudé populace se tento styl stává 
společnou charakteristikou chudých. Představuje společně sdílené hodnoty, postoje a vzorce 
chování. Specifický životní styl se stává subkulturou. V okamžiku, kdy se tato subkultura 
institucionalizuje, má tendenci sebereprodukce. Její hodnoty, postoje a vzorce chování jsou 
generačně přenášeny z rodičů na jejich děti (děti jsou socializovány v kultuře bídy). Tato 
kultura vytváří základní charakter a osobnost lidí, které jim umožňují přizpůsobit se životu 
v chudobě a přežít v jejím prostředí, ale současně je handicapují při pokusech z chudoby se 
vymanit. Takže zůstávají chudými, i když se střetávají s příležitostmi se z chudoby vymanit 
(nedokáží je ani využít, ani vyhledávat).4 K charakteristikám způsobu života v kultuře bídy 
patří neúprosný boj o živobytí, opuštěnost, hlad, ekonomická nejistota, nemoci.
V České republice spadá řešení problematiky chudoby do působnosti několika ústředních 
orgánů státní správy: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní 
rozvoj (sociální bydlení), Ministerstvo zdravotnictví (zajištění dostupné zdravotní péče), 
Ministerstvo vnitra (vymahatelnost práva, vzdělávání úředníků, preventivní a výchovné 
působení policistů). Dále jsou zde zaangažovány orgány samosprávy – krajské úřady, 
magistráty statutárních měst, městské a obecní úřady a nevládní sektor.

Sociální nerovnost – nerovnost v přístupu k důležitým společenským zdrojům a disponování 
s nimi. Obvykle se užívá v případě, že se týká větších skupin a má relativně dlouhé trvání.5 
Nejviditelnější formou nerovnosti jsou nerovnost bohatství a příjmu. Žádná společnost 
nezaručuje faktickou rovnost všem svým členům. Každá společnost byla, je a zřejmě bude 
diferencována do vrstev a skupin, které se liší svým podílem na statcích a službách, přístupem 
k moci a výší své prestiže.6

Sociální vyloučení (exkluze) – je chápáno jako nerovnost v participaci na životě společnosti, 
která je výsledkem nedostatku příležitostí k této participaci. Na sociální vyloučení je nahlíženo 
jako na odraz nerovného přístupu k pěti základním zdrojům společnosti: k zaměstnání, 
zdravotní péči, vzdělání, bydlení a k sociální ochraně.7 Zákon o sociálních službách8 definuje 
sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj 
zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace. Podle některých sociologických konceptů 
má sociální vyloučení původ zejména v úbytku pracovních míst, která nevyžadují příliš 

3 www.epolis.cz
4 Mareš (1999).
5 Mareš (1999).
6 Keller (1999).
7 Kotýnková in Matoušek a kol. (2005).
8 § 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

velký a specializovaný výkon, přičemž počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou z různých 
důvodů odkázáni na tato pracovní místa, neklesl. Tento nepoměr přispěl k růstu sociální 
marginalizace, ke vzrůstu sociální exkluze, k vyššímu zatížení sociálního státu a k formování 
tzv. „dvourychlostní společnosti“.9

Koncept sociálního vyloučení má své kořeny v 70. letech ve Francii, kdy byl poprvé použit 
pro specifickou situaci určitých skupin obyvatel žijících na okraji společnosti, které byly 
odříznuty od pracovních příležitostí a zároveň od záchranné sítě státní sociální pomoci. 
Existují tři možné pohledy na sociální vyloučení:

1) redistribuční – zdůrazňuje sociální vlivy, které tuto situaci způsobují (mezi ně řadí 
například existující nerovnost ve společnosti) a zaměřuje se na osoby žijící v chudobě,  
2) etický  – zdůrazňuje kriminální chování a morální úpadek celých sociálních skupin či 
obyvatel městských čtvrtí, které se ocitly v sociálním vyloučení, 
3) integrační – sociální vyloučení je zde chápáno jako totožné s vyloučením z trhu práce.  
 
Sociální vyloučení tedy můžeme také definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé 
skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, 
ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je 
primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, 
jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou 
odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního 
vyloučení je tedy například dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, 
život v prostorově vyloučených částech obcí (ghettech), nízká kvalifikace, špatný zdravotní 
stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se 
často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například důraz na přítomnost, 
neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že 
člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.10 

Chudoba v ČR od roku 1948 do roku 2009

Chudoba byla navzdory četným proklamacím komunistického režimu přítomna 
i v podmínkách reálného socialismu. Výzkumy před rokem 1989 ji maskovaly pojmem 
„obyvatelstvo se sníženou spotřebou“.
Ve svých počátcích komunistický režim v rámci obecného přerozdělení znárodnil majetek 
početné skupiny velkých i malých vlastníků. To mu umožnilo rozdávat nižším třídám, 
a docílit tak zvýšení jejich životní úrovně. Transfery byly směřovány do odvětví s největším 
podílem nekvalifikované práce: do hornictví, hutnictví, průmyslového stavebnictví 
a těžkého strojírenství, po kolektivizaci pak i do zemědělství.11 Dotace zde vytvářely 
a udržovaly nepřiměřeně velké počty pracovních míst, udržovaly vysoké mzdy a umožňovaly 
komunistickému režimu nabízet zaměstnancům další výhody: příspěvky na stravování, 
dopravu do zaměstnání, podnikové byty. Socialistický stát zadržoval vnik chudoby také 
bezplatným zdravotnictvím a školstvím, dotacemi cen základních potravin, poskytováním 
bezúročných půjček rodinám a dotováním energií. 

9 Keller (2005).
10 www.epolis.cz
11 Mareš (1999).
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Podíl osob pod hranicí sociálního minima12 se pohyboval v 60. letech a první polovině 70. let 
mezi 9 % až 11 %, pak klesl až na 7 %. Na Slovensku se ve stejném období snížil podíl chudého 
obyvatelstva z 21 % na 9 %.13 Zhruba polovina chudých žila v domácnostech dělníků, třetinu 
počtu chudých tvořili starobní důchodci. V roce 1988 žilo více než 75 % „obyvatel se níženou 
spotřebou“ v rodinách s nezaopatřenými dětmi. Nejmenší podíl chudých tvořili družstevní 
rolníci a minimální zastoupení měli také pracující důchodci a bezdětné rodiny. Typická chudá 
rodina byla tvořena pracujícím otcem (nejčastěji dělníkem), matkou v domácnosti a dvěma 
dětmi. Zastoupení tohoto typu rodin mezi chudými trvale stoupalo, a to z 23 % v roce 1980 
na 31 % v roce 1988. Hrozbě chudoby unikaly rodiny s jedním dítětem a tento typ rodiny se 
stával pozvolna českou normou.14 
Proces ekonomické transformace po roce 1989 způsobil v roce 1991 jednorázové zchudnutí 
širokých vrstev české společnosti (vlivem nárůstu spotřebitelských cen o 57 % došlo k poklesu 
reálných mezd o 26 % při nárůstu životních nákladů o 12 %). Nový režim se legitimoval 
kombinací rétoriky klasického liberalismu a pragmatických sociálních opatření sociálního 
státu. Byl však založen na výkonovém principu, který nerovnosti akceptuje a považuje je 
za hybnou sílu společenského vývoje.
Česká republika patří v současnosti k zemím s nejnižší mírou chudoby – podle metodiky 
EU dosáhla v roce 2007 (poslední dostupné údaje ČSÚ a Eurostatu) hodnoty 10 % (podíl 
osob s příjmem pod hranicí 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu na spotřební 
jednotku), zatímco průměr zemí EU činil 16 %. Před sociálními transfery v roce 2007 činila 
míra chudoby v ČR 38 % (průměr zemí EU byl 43 %), po zahrnutí důchodů 20 % a po zahrnutí 
všech sociálních transferů cca 10 %. Z těchto údajů je zřejmý příznivý vliv sociálních transferů 
na úroveň chudoby.15

Chudobou byli přitom nejvíce ohroženi nezaměstnaní, neúplné rodiny a rodiny se 3 a více 
dětmi (tyto rodiny však představují méně než 5 % rodin). V kategorii zaměstnaných osob 
byla 3 % ohrožena chudobou. V kategorii nezaměstnaných bylo ohroženo chudobou 48 %. 
Míra chudoby osob starších 65 let byla v České republice nejnižší ze zemí EU a dosahovala 
cca 5 %.

Globální finanční a hospodářská krize a opatření na její zmírnění v ČR
Ve druhé polovině roku 2008 se začaly v České republice naplno projevovat dopady 
globální finanční a hospodářské krize. Zhoršená ekonomická situace má zejména kvůli 
růstu nezaměstnanosti značný dopad do sociální oblasti. V jejím důsledku výrazně ubývá 
pracovních míst. Vláda České republiky přijala v roce 2009 některá opatření, které shrnuje 
následující výčet:
-  opatření na udržení zaměstnanosti (projekty vzdělávání zaměstnanců – jedná se o dva 

projekty: „Školení je šance“ realizovaný v rámci výzvy Globálního grantu a „Vzdělávejte se!“ 
prostřednictvím žádosti úřadu práce),

-  zvýšení sociálních mandatorních výdajů (na podpory v nezaměstnanosti a na příspěvek 
na péči),

- slevy na pojistném pro zaměstnavatele,
-  změny v insolvenčním zákoně (aby firmy nemusely krachovat a propouštět zaměstnance, 

mohou náhradu mzdy vyplácet sedm měsíců oproti předchozím třem),
-  návrh na zvýšení přídavků na děti a návrh na zvýšení a prodloužení podpory 

12 Stanovená hranice sociálního minima byla 56 % průměrných příjmů spotřební jednotky.
13 Mareš (1999).
14 Mareš (1999).
15 Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

v nezaměstnanosti (s účinností do 31. 12. 2010) jsou v legislativním procesu,
-  je možné zmínit chystanou legislativní úpravu, kterou je vládní návrh zákona o některých 

podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru, a návrh nařízení vlády o krytí části 
nákladů spojených s výstavbou podporovaných sociálních nájemních bytů, dále lze 
zvažovat preciznější vymezení lichvy a její potírání a zvýšení podpory v průběhu 
rekvalifikace.

V době uzávěrky práce na tomto textu (září 2009) se vedou intenzivní politická jednání 
o „úsporném balíčku“ v souvislosti s projednáváním rozpočtu na rok 2010. Některá výše 
uvedená opatření budou zřejmě revidována.

Sociální vyloučení v ČR – prevence sociálního vyloučení 
v důsledku předluženosti a ztíženého přístupu osob 
na trh práce, aktivizace územní veřejné správy v rámci 
této prevence, zvýšení úrovně vzdělanosti ohrožených 
skupin a podpora jejich bydlení (s akcentem na priority ČR 
v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení)

Následující text vychází z Národního programu Evropského roku boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení pro Českou republiku na rok 2010. Blížící se rok boje proti sociálnímu 
vyloučení přichází v době, kdy Česká republika stejně jako ostatní evropské státy čelí 
dopadům globální finanční a hospodářské krize. Nadějný růst z minulých let byl zpomalen 
(snížil se růst HDP, roste míra registrované nezaměstnanosti).
Program vymezuje pět hlavních priorit v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení:

1) Prevence sociálního vyloučení v důsledku předluženosti
Do této skupiny jsou počítány osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiče 
samoživitelé, početné rodiny, dlouhodobě nezaměstnaní, mladí lidé, zdravotně postižení, 
osoby propuštěné z věznic, osoby po ukončení ústavní výchovy.

Charakteristika současného stavu v oblasti předluženosti
Ekonomický růst v posledních letech byl doprovázen současným růstem zadlužení 
domácností. Občané ČR jsou doslova zavaleni nabídkami finančního trhu, finanční instituce 
uzpůsobují své produkty tak, aby oslovily co možná nejširší veřejnost (např. změkčení 
podmínek pro získání hypotéky na bytové účely, leasing atd. v době těsně před nástupem 
finanční a ekonomické krize). Mohutnou expanzi zaznamenaly i spotřebitelské úvěry, jejichž 
nabídka byla rozšířena např. i na nákup dovolené, nákup vánočních dárků atd. Chybí však 
dostatečná informovanost široké veřejnosti, aby si občané byli schopni sami vyhodnotit 
nebezpečnost, rizikovost své zadluženosti, zejména v relaci ke schopnosti své dluhy splácet. 

K růstu zadluženosti přispívá i současná hospodářská krize, kdy občané nejsou schopni splácet 
své dluhy, neboť ztratili práci či se dostali do částečné nezaměstnanosti, a na umoření starých 
dluhů si vytvářejí dluhy nové. Jde o velké nebezpečí i z hlediska výchovy dětí v rodině, kdy děti 
pokládají za normální, že si lze téměř vše pořídit na dluh. Roste počet osob, u kterých byla 
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nařízena exekuce. Jsou proto „snadnými“ potenciálními klienty pro bankovní i mimobankovní 
úvěry. Mimo to jsou určité skupiny občanů zneužívány k lichvě, kdy je možno finanční 
prostředky získat v podstatě okamžitě, avšak za pro ně nevýhodných podmínek.

Návrh celkových opatření pro oblast prevence předluženosti
•  Zvýšit informovanost občanů, zejména osob z nízkopříjmových a marginalizovaných skupin, 

o negativních důsledcích zadluženosti, a posílit tak schopnost činit informovaná rozhodnutí. 
Řešit tento problém i jako součást vzdělávacího procesu a začlenit tuto problematiku 
do vzdělávacích programů pro vyšší odborné vzdělávání, do rámcových vzdělávacích 
programů a školních vzdělávacích programů primárního a sekundárního vzdělávání (v rámci 
procesu zvyšování finanční gramotnosti). Nezbytné je dobře připravit na tuto situaci také 
klienty pobytových zařízení, aby v okamžiku, kdy toto zařízení opustí, byli schopni „lákavé“ 
nabídky rychlého získání finančních prostředků dobře vyhodnotit a čelit jim.

•  Uceleněji, dostupněji a srozumitelněji poskytovat občanům informace o pro ně dostupných 
finančních produktech, vytvořit a rozšířit sítě finančního poradenství pro posílení finanční 
gramotnosti a ochrany spotřebitelů.

•  Zvýšit počet sociálních pracovníků pracujících s osobami ohroženými zadlužeností.
•  Více využívat institut sociálních půjček (půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb 

u zaměstnavatelů v nepodnikatelské sféře a ze sociálních, resp. obdobných fondů 
u zaměstnavatelů v podnikatelské sféře).

2) Přístup na trh práce osobám vzdáleným tomuto trhu – koncept 
aktivního začleňování
Cílovou skupinou jsou – nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní, osoby se 
zdravotním postižením, vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu, nezaměstnané ženy 
pečující o děti/rodinu, event. ženy samoživitelky, osoby, které předčasně ukončily vzdělání, 
osoby s nízkou kvalifikací, osoby ve věku nad padesát let a cizinci.

Charakteristika současného stavu v oblasti přístupu na trh práce
Dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost je v podmínkách České republiky spojena 
především s individuálními charakteristikami nezaměstnaných. Jde například o nízkou 
kvalifikaci, zhoršený zdravotní stav (různé formy snížené pracovní schopnosti), o neschopnost 
orientovat se na pracovním trhu, nepřiměřená očekávání některých nezaměstnaných vůči 
institucím, zaměstnavatelům i vůči sobě samotným. Významným faktorem je ale také určitá 
míra rezignace na hledání řešení životní situace nezaměstnaného, jeho nemotivovanost 
a zklamání. A v konečném důsledku jde také o diskriminaci ze strany zaměstnavatelů – zvláště 
vůči etnickým skupinám i ženám s malými dětmi a dalším skupinám nezaměstnaných. 

V důsledku dlouhodobé ztráty kontaktů se zaměstnáním dlouhodobě nezaměstnaní ztrácejí 
pracovní návyky na trhu práce, z toho důvodu nejsou konkurenceschopní, jejich šance 
na nalezení zaměstnání klesají. Dlouhodobou nezaměstnaností jsou více postiženy ženy, častěji 
se s ní setkáme u vyšších věkových kategorií a popřípadě u zdravotně znevýhodněných osob.
Pokud se dlouhodobá nezaměstnanosti stane životní strategií, je zvláště ohrožující přenášení 
těchto vzorců v rodině při socializaci dětí – riziko vzniku tzv. kultury chudoby, mezigenerační 
přenos ztráty motivace k uplatnění na trhu práce. S dlouhodobou nezaměstnaností jsou 
spojeny jevy materiální a sociální deprivace.

Nezaměstnané osoby klesají pod životní úroveň, na kterou průměrný člen majoritní 
společnosti bez problémů dosahuje. To ve svém důsledku vede k tomu, že tito lidé nemají 
adekvátní životní podmínky. Ztížené jsou pak jejich možnosti participace na sociálních 
vztazích a znemožňuje jim to chovat se ve společnosti obvyklým způsobem. V konečném 
důsledku to vede k sociální izolaci, vyloučení ze sociálních vztahů, ztrátě podpory komunity, 
diskriminaci a nedostatku příležitostí pro vzdělání a zaměstnání. 

Vše, co bylo zmíněno výše, má samozřejmě důsledky pro každého člověka, jenž se ocitne 
bez zaměstnání, a tedy i pravidelného příjmu, bez sebeuplatnění, seberealizace a určité 
míry prestiže ve společnosti. Jde o krizi, která se odráží v jeho zdravotním stavu i psychické 
pohodě. Lidé potýkající se s dlouhodobou nezaměstnaností trpí prokazatelně ve větší míře 
(oproti ostatní společnosti) nervozitou, depresemi či poruchami spánku, jejichž důsledkem 
bývá zvýšená konzumace alkoholu, cigaret, užívání léků, apatie, podrážděnost, plačtivost, 
nechutenství, nebo naopak přejídání.

Návrh celkových opatření pro zpřístupnění trhu práce osobám 
ohroženým sociálním vyloučením
- Na národní úrovni:
•  Vyhodnotit vliv opatření politiky zaměstnanosti na situaci jednotlivých specifických 

skupin nezaměstnaných a na základě hodnocení upravit koncepci a fungování systému 
služeb zaměstnanosti, rozpracovat nové účinnější nástroje i dílčí opatření, případně změnit 
i legislativu.

•  Využívat společensky účelná pracovní místa, tj. integrace do běžného pracovního prostředí 
za běžných pracovních podmínek.

•  Zvýšit podporu sezónních a příležitostných prací zejména formou veřejně prospěšných prací 
nebo krátkodobého zaměstnání zprostředkovaného úřadem práce nejdéle na tři měsíce.

•  Vytvářet a podporovat možnosti dálkového, večerního studia či jiných alternativních forem 
studia oborů středního vzdělání s výučním listem a rekvalifikací, tak aby studium mohlo 
probíhat při výkonu zaměstnání.

•  Zavést výuku dovedností nutných k orientaci na trhu práce jako součást výuky na základním 
i středním stupni vzdělávání.

•  Vzájemně propojovat jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, např. propojit 
veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa s motivačními a vzdělávacími 
aktivitami (s cílem získání tzv. měkkých kompetencí na trhu práce) a rekvalifikacemi (s cílem 
nejen obnovení či vytvoření pracovních návyků, ale také reálného zvýšení možnosti dalšího 
uplatnění na trhu práce po dokončení programu).

•  Podporovat výkon dlouhodobé dobrovolnické služby podle § 41 odst. 3 písm. e) Zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kdy by však výkon práce 
dobrovolníka v rámci dobrovolnické služby měl primárně vycházet z jeho svobodného 
rozhodnutí.

•  Vytvářet takové podnikatelské prostředí, ve kterém není nelegální zaměstnávání výhodné 
– snižovat finanční a administrativní zatížení zaměstnavatelů a důrazněji uplatňovat 
restriktivní opatření (kontrolní činnost státu – ukládání pokut a provádění následných 
kontrol).

•  Podněcovat (stimulovat) zaměstnavatele k vytváření pracovních míst s kratšími pracovními 
úvazky, která by usnadnila návrat na trh práce některým vymezeným cílovým skupinám, 
především ženám pečujícím o děti, příp. osobám se zdravotním postižením.



343 344

•  Zavést studentské výhody včetně sociálních stipendií pro všechny osoby dlouhodobě si 
zvyšující kvalifikaci po dohodě s úřadem práce. V případě uchazečů o zaměstnání se tento 
případ týká pouze studentů, kteří studují v distančním, dálkovém nebo koordinovaném 
studiu (denní studium je překážkou pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání).

•  Podporovat sociální podnikání.

- Návrh opatření realizovatelných na lokální úrovni:
•  Důsledně kontrolovat zaměstnavatele, u nichž bylo zjištěno nelegální zaměstnávání 

či diskriminační jednání, a to prostřednictvím příslušných státních úřadů (oblastní 
inspektoráty práce, finanční úřady, úřady práce).

•  Vytvářet a podporovat možnosti dálkového, večerního studia či jiných alternativních forem 
studia oborů středního vzdělání s výučním listem a rekvalifikací, tak aby studium mohlo 
probíhat při výkonu zaměstnání.

•  Podporovat odborný rozvoj zprostředkovatelských pracovnic/pracovníků v oblasti 
sociálních dovedností nutných pro poradenskou sociální práci. Zajistit profesionální péči 
a supervize pro pracovníky v přímé práci s uchazeči o zaměstnání.

•  Zajistit provázanost a spolupráci na úrovni jednotlivých zprostředkovatelek/ zprostředkovatelů 
na úřadech práce, odborů sociální péče a pracovníků nevládních organizací při řešení 
problematiky nezaměstnanosti v individuálních klientských případech.

•  Využívat kapacitu dalších organizací v lokalitě – NNO, zájmových spolků atp.

3) Aktivizace územní veřejné správy při tvorbě a hodnocení 
regionálních a místních akčních plánů boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení
Toto opatření se týká skupiny obyvatelstva se specifickými potřebami z důvodu zhoršeného 
zdravotního stavu nebo věku; sociálně vyloučených osob žijících ve znevýhodňujícím 
sociokulturním prostředí s nedostatečnou úrovní kompetencí k samostatnému fungování 
v sociálním prostředí (např. bezdomovci, děti opouštějící zařízení ústavní péče atd.), se
zvláštním zřetelem k obyvatelům venkovských oblastí.

Charakteristika současného stavu v oblasti strategických plánů proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení
Hospodářský rozvoj venkovských oblastí (území mimo velké aglomerace) často zaostává 
(zejména chybí příslušná infrastruktura) a nedostatek ekonomických aktivit vede k odlivu 
pracovní síly z těchto oblastí. Ve venkovských oblastech vzdálených od větších měst jsou 
často nedostupné sociální a další veřejné služby, což zvyšuje riziko, že dojde ke zhoršení 
životní situace cílových skupin, zvyšuje u nich riziko sociálního vyloučení a sociální izolace. 
Tyto osoby jsou ve venkovských oblastech víceméně závislé na pomoci ze strany rodiny či 
jiných blízkých osob. 

Problém ovšem nastává v situaci, kdy občané se specifickými potřebami žádný přirozený zdroj 
pomoci ve svém okolí nemají. Zdokonalování implementace politik sociálního začleňování 
na lokální a regionální úrovni je klíčové z hlediska praktických efektů. Rovněž širší zapojení 
občanského sektoru a lidí zažívajících chudobu do plánů a procesů boje s chudobou a sociálním 
vyloučením, jako je NAPSI, je pro Českou republiku stále výzvou. Společně s aktéry je proto 
potřeba zajistit, aby se Národní akční plán sociálního začleňování stal všem dobře známou 

živou koncepcí – užitečným pracovním nástrojem, jednotící platformou a komunikačním 
médiem mezi jednotlivými hráči na poli sociálního začleňování.

Návrh celkových opatření v oblasti strategického plánování pro rok 2010
•  Vyvolat širší diskusi o procesu implementace strategií a koncepcí z centrální na místní 

úroveň.
•  Zajistit metodickou podporu obcím pro podporu střednědobých plánů rozvoje sociálních 

služeb na regionální a místní úrovni.
•  S cílem zvýšení zaměstnanosti ve venkovských oblastech a snížení odlivu pracovní síly 

podporovat ekonomické aktivity ve venkovských oblastech, vytvářet strategie k udržení 
činnosti místních podnikatelských subjektů a podporovat zájemce o samostatnou 
výdělečnou činnost.

•  Zvýšit participaci občanské společnosti a lidí se zkušeností s chudobou na tvorbě 
a hodnocení národních a místních akčních plánů boje proti chudobě a vyloučení a podpořit 
angažovanost územní veřejné správy v této oblasti.

4) Zvýšení úrovně vzdělanosti a tím konkurenceschopnosti chudých 
a vyloučených lidí na trhu práce
Priorita by měla být zaměřena na děti a mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, 
u nichž by měla být realizována opatření k prevenci jejich budoucí nezaměstnanosti; další 
cílovou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči, jejichž kvalifikace neodpovídá 
požadavkům současného trhu práce, dále pak osoby s nedostatečnou úrovní funkční 
gramotnosti.

Charakteristika současného stavu vzdělanosti osob chudých  
a sociálně vyloučených
V posledních desetiletích jsou na zaměstnance kladeny vysoké nároky, musí splňovat vysoké 
kvalifikační i osobnostní předpoklady a mít vyšší úroveň vzdělání. Zároveň se snížila poptávka 
zaměstnavatelů po nekvalifikovaných manuálně pracujících, kteří pak zastávají okrajovou 
pozici na trhu práce, kde získávají nestabilní a špatně placené pracovní příležitosti. Tento 
trend souvisí s celkovým rozvojem technologií, jejichž ovládnutí vyžaduje specifické znalosti 
a dovednosti. Na trhu práce se objevuje vysoká konkurence mezi uchazeči o zaměstnání, což 
opět snižuje šance těch, kteří jsou méně kvalifikovaní, na získání kvalitního a dobře placeného 
pracovního místa. Nezbytným předpokladem pro úspěšné hledání a udržení si pracovního 
místa je celoživotní vzdělávání a průběžné zvyšování kvalifikace.

Možnosti přístupu ke vzdělání nejsou mezi jednotlivými sociálními skupinami rovnoměrně 
rozděleny, naopak v této oblasti lze nalézt značné disproporce. Současná podoba vzdělávacích 
systémů i vyspělých zemí, a to i přes snahu těmto tendencím zabraňovat, často spíše než 
k vyrovnávání šancí v přístupu ke vzdělávání napomáhá reprodukci vzdělanostních 
nerovností a mezigenerační transmisi vzdělanostního a kulturního kapitálu. Tato skutečnost 
se projevuje i v oblasti dalšího vzdělávání.

Výrazně vyšší měrou se dále vzdělávají ti, kteří již kvalitní formální vzdělání získali a většinou 
i zastávají dobré sociální postavení, naopak ti, jejichž formální vzdělání není na příliš dobré 
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úrovni (tedy skupina nejvíce ohrožená chudobou, rizikem ztráty zaměstnání, sociálním 
vyloučením apod.) a kteří by tedy pravděpodobně mohli dalším vzděláváním získat nejvíce, 
se dalšímu vzdělávání a učení věnují jen ve velmi omezené míře.

Tento fakt lze doložit na příkladu zastoupení různých sociálních skupin s rozdílným stupněm 
dosaženého vzdělání v dalším vzdělávání v ČR. Zatímco se v roce 2004 účastnilo dalšího 
formálního vzdělávání v ČR 4,3 %, neformálního 27,2 % a informálního 53,2 % dospělých 
s dosaženým terciárním vzděláním, osob se základním vzděláním jen 0,1 % ve formálním 
vzdělávání, 3,9 % v neformálním a 7,1 % v informálním.

Z těchto skutečností vyplývá potřeba věnovat osobám s nízkou kvalifikací, jež mohou být 
častěji ohroženy sociálním vyloučením a marginalizací, nezaměstnaností a chudobou, 
zvýšenou pozornost.

Návrh celkových opatření v oblasti vzdělanosti
- Na národní úrovni:
•  Podporovat vyšší participaci osob žijících v chudobě na systému dalšího vzdělávání 

a motivovat tyto osoby, aby samy cítily potřebu dále se učit a vzdělávat.
•  Pomoci osobám žijícím v chudobě získat (částečnou) kvalifikaci, a formalizovat tak jejich 

znalosti a dovednosti pomocí systému ověřování výsledků dalšího vzdělávání.
•  Aktivně spolupracovat s podniky a sociálními partnery na přípravě standardů pro Národní 

soustavu kvalifikací, tak aby kvalifikace v ní uvedené odpovídaly potřebám trhu práce.
•  Podporovat alternativní vzdělávací programy a projekty realizované v rámci základních 

a mateřských škol zaměřené na děti pocházející ze sociálně vyloučených lokalit.
•  Propojit poslední ročníky základních škol s kariérním individuálním i skupinovým 

poradenstvím.
•  Věnovat odpovídající pozornost dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.
•  Rozvíjet systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, posílit kompetence učitelů 

v moderních metodách výuky.
•  Podporovat pedagogické asistenty, tak aby byli kvalitním doplněním práce pedagogů 

na školách, pro komunikaci s rodinou.
•  Průběžně provádět výzkum a analýzy, vyhodnocovat efektivitu současných integračních opatření 

do vzdělávacího systému u dětí a mládeže ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

- Návrh opatření realizovatelných na lokální úrovni:
•  Podporovat tvorbu center celoživotního učení, zejména odborného ve spolupráci 

s podnikatelskou sférou, s využitím kapacit středních škol.
•  V potřebných lokalitách zvýšit počty či kapacitu školek pro posílení na vstup do vzdělávacího 

cyklu.
•  Podporovat alternativní typy předškolní přípravy – miniškolky, mateřská centra apod., 

s důrazem na aplikaci v sociálně vyloučených rodinách.

5) Podpora přiměřeného bydlení sociálně ohrožených skupin a řešení 
bezdomovectví
Vymezení cílové skupiny/cílových skupin: sociálně vyloučené romské komunity, rodiče 
samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem, nezaměstnaní, především dlouhodobě 

nezaměstnaní, mladí lidé, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, vězni, resp. osoby 
po návratu z výkonu trestu, bezdomovci, osoby bez přístřeší, v provizorních podmínkách, 
osoby, které ukončují dlouhodobý pobyt v ústavním zařízení.

Charakteristika současného stavu bydlení sociálně ohrožených skupin
Ačkoliv se celková úroveň bydlení v ČR zvyšuje, reálná situace na trhu s byty je taková, že 
hrozí stav, kdy kombinace rostoucí příjmové diferenciace, zadlužování českých domácností, 
stárnutí populace a vývoje na trhu s bydlením přispěje ke zhoršování podmínek bydlení osob 
nejvíce ohrožených sociálním vyloučením.
Bytové potřeby těchto osob jsou uspokojovány zejména formou nájemního vztahu, přičemž 
nové nájemní byty se v běžné developerské výstavbě prakticky nestaví. Využití existujících 
nájemních bytů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením brání další vnější okolnosti, které 
negativně ovlivňují situaci v oblasti sociálního nájemního bydlení, jako je např. příliš vysoká 
ochrana poskytovaná nájemcům, která mj. komplikuje – spolu se zdlouhavým soudním 
řízením – vymahatelnost práv pronajímatelů (při neplacení nájemného, při ukončení 
nájemního vztahu atd.) a nedokončený deregulační proces v oblasti nájemného. 
Velké problémy s bydlením mají osoby, které jsou, a to při využití všech existujících nástrojů 
sociální politiky, pro potenciálního pronajímatele natolik rizikovými nájemci, že s nimi 
nájemní smlouvu buď neuzavře, nebo si zvýšené riziko promítne do výše nájemného. Rizika 
například spočívají ve vyšší pravděpodobnosti výpadku nájemného, ve zvýšených nákladech 
na opravy bytu spojených se změnou nájemce, v nákladech na soudní výlohy spojené 
s vymáháním nájemného, ale i v externalitách vyplývajících ze skutečnosti, že bydlení 
problematické osoby v bytovém domě záporně ovlivňuje užitek z bydlení v celém domě 
a jeho okolí.

Takto rizikovými, případně domněle rizikovými osobami jsou zejména osoby opouštějící 
instituce, u kterých se předpokládá ne zcela dostatečná schopnost plnit povinnosti spojené 
s nájemním vztahem. Jedná se například o mladé lidi opouštějící dětské domovy, o osoby, 
které se vracejí z výkonu trestu, o absolventy resocializačních programů azylových domů – 
tedy o ty, kteří již nepotřebují institucionální péči a měli by převzít za sebe zodpovědnost. 
Jedná se však i o vícečetné rodiny s dětmi s nízkými příjmy, které nejsou schopné reagovat 
na změny v oblasti příjmů (nezaměstnanost, onemocnění člena rodiny) a výdajů.

Předpoklad řešení těchto problémů na místní úrovni vychází především z úlohy obcí, které 
– s využitím přímé finanční pomoci poskytované státem – mohou stavět nové nájemní 
byty určené osobám s nízkými příjmy a osobám ohroženým sociálním vyloučením. 
Požádat o státní podporu budou moci vedle obcí i další právnické subjekty, a to za rovných 
podmínek. Všechny formy státní podpory sociálního bydlení musí být uvedeny do souladu 
s komunitárním právem, tak aby se nejednalo o nepovolenou veřejnou podporu. Realizace 
připravovaných nástrojů závisí na finančních možnostech státního rozpočtu, Státního fondu 
rozvoje bydlení a žadatelů o podporu.

Návrh celkových opatření v oblasti bydlení sociálně ohrožených skupin
•  Poskytovat investiční podporu na výstavbu sociálních bytů, a to formou jednorázové dotace 

jakékoliv fyzické a právnické osobě, včetně obcí, za podmínek stanovených v nařízení vlády. 
Cílem poskytování investiční podpory sociálního bydlení je posílení netržního segmentu 
nájemního bydlení pro domácnosti, které nejsou schopny z důvodu svých příjmů nebo 
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dalších handicapů postarat se o svou bytovou potřebu na trhu. Tato skupina domácností 
je vymezena stanoveným limitem čistého příjmu v závislosti na velikosti domácnosti 
nebo limitem čistého příjmu a sociálním handicapem. Limit příjmů pro stanovení okruhu 
uživatelů podporovaného sociálního bydlení byl odvozen od hranice pro vymezení 
populace ohrožené chudobou podle metodiky EU. Bude se jednat o „neziskové“ nájemní 
bydlení, kde uplatňovaná výše nájemného bude limitována. Byty budou po stanovenou 
dobu pronajímány osobám z cílové skupiny.

•  Zajistit slučitelnost navrhovaného opatření (investiční podpora sociálního bydlení) 
s právem Evropského společenství z hlediska principů společného trhu a nenarušování 
volné hospodářské soutěže.

•  Včasně řešit situaci dlužníků na nájemném. Obce by měly v nižší míře přistupovat 
k represivním postupům řešení dluhů spojených s bydlením a ve vyšší míře využívat 
nástrojů včasné prevence, které zabrání nárůstu dluhů, ztrátě bydlení a hlubšímu sociálnímu 
propadu zadlužených rodin. Jejich situaci v konečném důsledku opět řeší sociální odbory, 
a tím dochází k zatížení jejich agendy. Obce by měly důsledně informovat nájemce o jejich 
právech a povinnostech vyplývajících z nájemní smlouvy a nastavit jasná pravidla užívání 
bytu a úhrady nákladů na bydlení. S pronájmem obecního bytu by měla být spojena častá 
kontrola úhrady nájmu, tak aby byly dluhy na nájmu včas podchyceny.

Okruhy osob ohrožených sociálním vyloučením v agendě 
sociálního kurátora (popis okruhů osob, resp. klientů 
kurátora nejčastěji ohrožených sociálním vyloučením – 
bezdomovci, Romové, obyvatelé sociálně vyloučených 
lokalit, osoby propuštěné z věznic a školských zařízení pro 
výkon ústavní a ochranné výchovy)

Sociální kurátor se v praxi často setkává s osobami ohroženými sociálním vyloučením nebo 
s osobami, které se již ve stavu sociálního vyloučení nacházejí. Primární poslání sociálního 
kurátora je směřováno k případové práci s jednotlivými klienty. Tato skutečnost nesmí zastínit 
předpoklad, že kurátor musí být v problematice sociálního vyloučení dobře orientován, aby 
mohl včas a účinně zasahovat ve prospěch svých klientů, kterých se toto ohrožení přímo 
dotýká. V neposlední řadě může být sociální kurátor nositelem důležitých poznatků k této 
problematice ve svém působišti při vytváření koncepčních materiálů (např. komunitní plány 
sociálních služeb, střednědobé plány rozvoje obcí, akční plány).
Nejrizikovější skupinou v agendě sociálního kurátora z hlediska sociálního vyloučení 
jsou bezesporu osoby bez přístřeší. Odborná literatura hovoří v případě „života na ulici“ 
o extrémním sociálním vyloučení. Této cílové skupině je v publikaci věnována samostatná 
kapitola. 
Sociální kurátor se ve své každodenní praxi setkává s klienty z řad romské populace, kteří 
se nacházejí ve všech jeho cílových skupinách. Někteří sociální kurátoři s kumulovanou 
agendou mají v pracovní náplni také uvedenou činnost tzv. romského poradce nebo poradce 
pro národnostní menšiny. I v případech, kdy sociální kurátor v náplni práce tuto agendu 
uvedenou nemá, stává se neformálně „odborníkem na romskou problematiku“. Zejména 
vzhledem ke svému širokému vhledu a působnosti v oblasti sociální pomoci. Sociální odbory 
jsou členěny na dávkové agendy a útvary sociálně právní ochrany. Sociální kurátor často stojí 

jako solitér vně tohoto členění a jako takový je oslovován při řešení nejkomplikovanějších 
případů. Mezi ně patří zejména situace jednotlivců z řad Romů nebo celých romských rodin. 
Otázky k řešení se týkají mnoha témat (absence bydlení, předluženost, lichva, dlouhodobá 
nezaměstnanost, kriminalita a další), která zvyšují riziko sociálního vyloučení těchto osob. 
Tyto specifické situace vyžadující sociální pomoc nebývají řešeny (navzdory metodikám 
MPSV16) v agendách pomoci v hmotné nouzi nebo sociálně právní ochrany, ale jsou nezřídka 
předávány sociálním kurátorům. To se děje především na sociálních odborech menších obcí 
nebo na odborech, kde není správně pochopena úloha sociální práce s klienty ohroženými 
sociálním vyloučením (není poskytováno sociální poradenství v dostatečné šíři ve všech 
agendách, chybí komunikace o situaci klientů mezi jednotlivými pracovníky odboru a jeho 
agendami, sociální situace klientů se řeší fragmentárně v rámci jednotlivých agend, nepořádají 
se případové konference atp.).
Také další cílové skupiny sociálních kurátorů vykazují vysoké zastoupení osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Jedná se o navrátilce z výkonu trestu a vazby, klienty propuštěné ze 
školských zařízení pro výkon ochranné nebo ústavní výchovy a osoby ohrožené závislostmi 
nebo propuštěné ze zařízení pro léčbu chorobných závislostí.
Zcela specifické je postavení sociálního kurátora a sociálně vyloučených lokalit. Týká se více 
těch kurátorů, kteří takovou lokalitu mají ve svém správním obvodu. Téměř s jistotou lze pak 
konstatovat, že na sociálního kurátora se obracejí klienti žijící v sociálně vyloučené lokalitě. 
Může jít o tradiční klienty kurátora (zejména osoby opouštějící věznice), ale také další osoby 
žijící v této lokalitě, které hledají pomoc. Svoje poznatky může opět kurátor uplatit při tvorbě 
strategických dokumentů nebo při opatřeních realizovaných samosprávami.
 

Sociální práce realizovaná sociálními kurátory s osobami 
ohroženými sociálním vyloučením (v oblastech: pomoc se 
zajištěním bydlení, zdravotní péče, zaměstnání, vzdělání 
a sociální ochrany)

Tato kapitola je tvořena praktickými poznatky z praxe sociálního kurátora.  Je členěna podle 
oblastí, které jsou definovány jako rizikové při ohrožení sociálním vyloučením a stávají se jen 
obtížně řešitelné pro osoby, které lze již za sociálně vyloučené označit. Jedná se o pomoc se 
zajištěním bydlení, dostupné zdravotní péče, zaměstnání a vzdělání.

Pomoc klientům sociálního kurátora se zajištěním bydlení
Stabilní bydlení je pro klienty ohrožené sociálním vyloučením kladným faktorem v procesu 
sociálního začleňování. Označením „stabilní“ je myšleno především bydlení v přijatelných 
hygienických a sociálních podmínkách, bydlení trvalého charakteru vytvářející zázemí pro 
pozitivně směřované životní aktivity klienta. Důležitá je také cenová udržitelnost bydlení 
a písemná forma nájemního nebo obdobného vztahu. 
Sociální kurátor musí dobře znát možnosti bydlení svých klientů, protože od nich se odvíjí 
následná pomoc a stanovení cíle spolupráce. Pro mnohé z nich je cílem spolupráce se 
sociálním kurátorem právě zajištění bydlení. Obecně platí, že zajištění bydlení a pravidelného 
finančního příjmu jsou zásadní požadavky pro stabilizaci klientovy situace, přičemž bydlení 

16 Naposledy metodika MPSV: Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi  č. 5/2009.
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zůstává prioritou „číslo jedna“. Stanovení tohoto pořadí priorit vychází ze zkušenosti, že 
teprve zajištěné bydlení předchází dalším krokům v řešení situace klienta.
Sociální kurátor zjišťuje klientovu situaci spojenou s možností bydlení při jednání s klientem. 
Pokud se klient nachází ve věznici nebo ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, 
je potřeba projednat záležitosti spojené s bydlením s dostatečným předstihem. Sociální 
kurátor má například možnost ověřit možnost klientova návratu do předchozího bydliště 
po propuštění z věznice (bydlení u partnera, rodičů, známého apod.). Ke zjišťování těchto 
skutečností musí mít sociální kurátor souhlas klienta.
Sociální kurátor si udržuje přehled o možnostech ubytování klientů ve svém správním 
obvodu. Jedná se o azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty a případně další zařízení 
sociálních služeb, dále finančně dostupné ubytovny, zaměstnanecké ubytovny a kontakty 
na pronajímatele. Sociální kurátor by měl mít přehled o výši poplatků na ubytovnách, cenách 
podnájmů, výši kaucí apod. Odkazuje také klienta na inzertní vývěsky realitních kanceláří, 
inzerci v místním tisku, popř. mu pomáhá získat informace z internetu.

Klient sociálního kurátora se opakovaně dopouštěl trestné činnosti spojené s výrobou a užíváním 
pervitinu. V malém městě byl již „známou figurkou“ a jeho pobyty za mřížemi se prodlužovaly 
úměrně se snižující se dobou pobytu na svobodě mezi tresty. Klient při jednání s kurátorem 
sděloval, že důvodem je i absence rodinného zázemí a nemožnost bydlet po propuštění jinde než 
v domě, který dlouhodobě užívala komunita uživatelů drog. Celkem třikrát se opakovala situace, 
kdy klient nevyužil kurátorových nabídek na zajištění bydlení v azylovém domě v nedalekém 
městě a jeho spolupráce končila abusem užívání drog. Při posledním výkonu trestu žádal klient 
kurátora o pomoc s bydlením při předvýstupním rozhovoru ve věznici. Jeho motivace k řešení 
své situace byla podporována jeho rozhodnutím nevrátit se již do výkonu trestu. Sociálnímu 
kurátorovi se podařilo zajistit klientovi bydlení na privátní ubytovně. Tu provozoval místní 
sportovní oddíl a nacházela se přímo v multifunkčním sportovním areálu. Zpočátku byla tato 
skutečnost nelibě vnímána členy sportovního oddílu. Někteří z nich klienta znali z dřívějších 
let a mnozí z nich pracovali jako dozorci v nedaleké věznici, kde klient vykonával opakovaně 
tresty odnětí svobody. Klient se dohodl se správcem ubytovny a dobrovolně pomáhal při údržbě 
sportovních ploch a okolí ubytovny. Postupně si získal důvěru i dalších členů sportovního 
oddílu a stal se jakýmsi „údržbářem“ areálu. Tento samovolný proces vyústil po dvou letech 
ve vytvoření pracovního místa, kdy je část klientova výdělku nahrazena bezplatným užíváním 
pokoje na ubytovně. Klient získal ubytování formou nájmu pokoje na ubytovně a dle svého 
vyjádření si šetří na cenově dostupný byt.

Pokud je klient ubytován v azylovém domě nebo domě na půl cesty, není možné považovat 
jeho případ za vyřešený. Zařízení sociálních služeb poskytují ubytování na dobu určitou, 
maximální hranicí bývá zpravidla doba dvanácti měsíců.17 Sociální kurátor udržuje kontakt 
s klientem i po dobu jeho pobytu v zařízení sociálních služeb a spolupráci zaměřuje na budoucí 
situaci po skončení ubytování. Partnerem pro sociálního kurátora jsou specializovaní 
pracovníci zařízení, kteří mohou sami navrhovat řešení klientovy situace. Za uspokojivé 
řešení nemůže být považováno ani dlouhodobé pobývání klienta v různých typech zařízení 
sociálních služeb, např. opakované přesuny mezi různými azylovými domy. Klient by 
se neměl stát závislým na sociální službě, protože to brání jeho dalšímu začleňování. Při 
sjednávání azylového ubytování pro klienta bere sociální kurátor v úvahu možnosti klientova 
sociálního začleňování v dané lokalitě. Sociální kurátor odhaduje reálné možnosti klienta 

17 Dle § 22  vyhlášky 505/2006, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách,  
ve znění pozdějších předpisů.

jednat samostatně. Významné je také odhadnout klientovy mentální schopnosti, momentální 
psychické rozpoložení, popř. rozpoznat jiný handicap komplikující jeho situaci (např. 
neschopnost jednat s institucemi, závislost, ohrožení trestnou činností jiné osoby, psychické 
onemocnění). Za účinnou pomoc nelze například považovat spolupráci s klientem spočívající 
v předání seznamu azylových domů, pokud klient nedisponuje prostředky na telefon nebo 
na cestu do uvedených zařízení.
V současné bytové situaci v ČR se stává obtížné získat nájem obecního bytu, protože většina 
obcí svůj bytový fond privatizovala. Optimálním řešením pro klienty zůstává získání 
ubytování v privátním sektoru (ubytovna, podnájem či,nájem místnosti, bytu). Překážkou pro 
klienty často bývá tzv. kauce (peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu), kterou pronajímatel požaduje při uzavření 
smlouvy. Kauce má oporu v občanském zákoníku18, který také upravuje režim nakládání 
s kaucí a její vyúčtování při ukončení nájmu. Někteří pronajímatelé kauci mylně pokládají 
za nevratný poplatek při předání bytu nájemci. 
Sociální kurátor by neměl přímo vstupovat do jednání o konkrétních podmínkách privátních 
nájmů svých klientů. To ovšem nevylučuje, aby klientům v těchto situacích poskytoval 
odborné poradenství včetně připomínkování obsahu smluv apod.
Další okruh klientů sociálního kurátora ohrožených sociálním vyloučením z důvodu ztráty 
bydlení mohou tvořit nájemci někdejších obecních bytů. Privatizace bytového fondu obcí 
vedla k rychlým změnám ve vlastnických vztazích k domům a bytům. Mnoho nájemců nezná 
dostatečně legislativu, podléhá tlaku nových majitelů bytů a podepisuje „aktualizované“ 
smlouvy zavazující ovšem k vyšším nájmům a poskytující méně jistot nájemci. K tomuto vede 
například i neinformovanost o tom, že původní nájemní smlouva zůstává platná ve všech 
svých ustanoveních. Nájemci pak často uzavřou novou nájemní smlouvu na dobu určitou 
a po skončení takto „sjednané“ doby se ocitají bez přístřeší. Někteří nájemci jsou z bytů 
vystěhováváni v rozporu s platnou legislativou. Klienti sociálního kurátora jsou častou „obětí“ 
takového jednání. Sociální kurátor pomáhá nabídkou poradenství v bytových otázkách nebo 
zprostředkováním pomoci jiného zainteresovaného subjektu (občanské poradny, právník, 
Sdružení ochrany nájemníků apod.).
Sociální kurátor může být klientem požádán o pomoc v situaci, kdy klient nastupuje výkon 
trestu a nechce přijít o nájemní byt. Účinným řešením je pronájem bytu jiné osobě po dobu 
klientova pobytu „za mřížemi“. Zákon nevyžaduje souhlas majitele nemovitosti19 k podnájmu 
bytu, nestanoví-li nájemní smlouva jinak. Další možností je úhrada nájemného z úspor či 
příjmů klienta ve věznici.
Podobná situace může nastat s udržením bytu pro dítě pobývající ve školském zařízení. 
Tuto situaci řeší zákon o pomoci v hmotné nouzi20 umožňující poskytnout dávku k úhradě 
nájemného po nezbytnou dobu nezletilé nezaopatřené osobě, která je v plném zaopatření 
ústavu.

Pomoc klientům sociálního kurátora při zajištění dostupnosti 
zdravotní péče
Osoby ohrožené sociálním vyloučením mají v mnoha případech ztížený přístup ke zdravotní 
péči. Tito lidé jsou odmítáni při akutních ošetřeních, hůře se domáhají hospitalizací 
v nemocnicích a léčebnách, praktičtí lékaři se vyhýbají jejich registraci apod.  Následující 
text upravuje postup při odmítnutí klienta praktickým lékařem.
18 Dle § 686a  zákona č. 40/1964 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19 § 666  občanského zákoníku.
20 V § 33 odst. 6.
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Každá osoba s trvalým bydlištěm na území ČR spadá do systému veřejného zdravotního 
pojištění s možností 1 x za 12 měsíců změnit zdravotní pojišťovnu. Každý má také možnost 
výběru zdravotnického zařízení a lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví, 
kteří jsou ve smluvním vztahu s příslušnou zdravotní pojišťovnou. V zákoně o veřejném 
zdravotním pojištění21 je uvedeno, že lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného 
spádového území a v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí 
pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.22 Měnit registrujícího 
lékaře je možno každé 3 měsíce (praktický lékař, zubař, gynekolog). V případě odmítnutí je 
možno podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo zřizovateli, 
na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru, Českou lékárnickou 
komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, 
anebo na jinou profesní organizaci (např. u rehabilitační pracovnice), týkají-li se nedostatky 
jiného zdravotnického pracovníka. 
V zákoně o péči a zdraví lidu23 jsou stanoveny povinnosti pracovníků ve zdravotnictví, a to 
zejména poskytovat neprodleně první pomoc každému, jestliže by bez této pomoci byl 
ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná obvyklým 
způsobem, a zajistit mu podle potřeby další odbornou péči. V případě neposkytnutí péče 
v souladu s tímto ustanovením je důvod k uložení pokuty, viz níže.
Dalším problémem, se kterým se potýkají klienti sociálních kurátorů, jsou regulační poplatky, 
resp. podmiňování poskytnutí zdravotnické péče až po jejich úhradě. Pro tyto poplatky platí 
pravidlo, že pojištěnec hradí regulační poplatek v souvislosti s poskytováním hrazené péče 
(nejprve tedy má být proveden zdravotní výkon a následně by měla být požadována úhrada 
regulačního poplatku). V případě, že nemá pojištěnec na úhradu regulačního poplatku peníze, 
nelze poskytnutí péče odmítnout. Pojištěnec se tak stává dlužníkem a lékař či zdravotnické zařízení 
je oprávněno regulační poplatek vymáhat. V případě úhrady regulačního poplatku v lékárně je 
rozdíl při vydávání léku s doplatkem a bez doplatku. Pokud je lék bez doplatku, musí být vydán 
i v případě nezaplacení regulačního poplatku (a stejně jako u úhrady regulačního poplatku při 
poskytování zdravotní péče se pojištěnec stává dlužníkem). Je-li však lék s doplatkem, je nutno 
tento doplatek uhradit (spoluúčast pacienta) bez ohledu na zaplacení regulačního poplatku. 
Pojištěnec má samozřejmě právo požadovat lék, který je plně hrazen zdravotní pojišťovnou 
z veřejného zdravotního pojištění. V každé skupině léků by takový lék měl být.
Dalším častým problémem sociálních kurátorů je řešení situace klienta propuštěného ze 
zdravotnického zařízení s absencí sjednané návazné péče. Sociální kurátoři si v těchto situacích 
nejsou jisti tím, kdo má jaké kompetence. Propuštění pojištěnce ze zdravotnického zařízení 
je upraveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění24 takto: „O propuštění pojištěnce, 
u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení včas informuje obecní úřad obce 
s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy) příslušný 
podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje u dětí a mladistvých se závažnou sociální 
problematikou v rodině. Náklady vzniklé další hospitalizací pojištěnce, který nemůže být 
propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou“. Není 
tedy podle zákona možné, aby zdravotnické zařízení, aniž by informovalo ORP, „vyvezlo“ 
pojištěnce před zdravotnické zařízení bez toho, aby měl zajištěnu další péči. Musí zůstat 
ve zdravotnickém zařízení. Od 1. 1. 2008 již mají také zdravotnická zařízení většinou 
zaregistrováno i poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách.25

21 § 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
22 Tamtéž  § 11, odst. 1, písm. b.
23 V § 55 odst. 2, písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
24 § 27 odst. 6, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
25 Dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Často diskutovaným tématem sociálních kurátorů je také přeprava sanitním vozem 
u klientů. Tuto problematiku řeší zákon o veřejném zdravotním pojištění.26 Pojištěnec má 
nárok na dopravu sanitním vozem v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření 
ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem 
bez použití dopravní zdravotní služby. 

Klient sociálního kurátora opustil brány věznice po jedenáctiletém výkonu trestu odnětí svobody. 
Trest byl o rok prodloužen pro fyzické napadení zaměstnance věznice. Klient zažíval ve věznici 
opakované napadání ostatními odsouzenými vzhledem ke „svému paragrafu“ (týrání svěřené 
osoby). Po propuštění se klient neměl kam vrátit, rodiče zemřeli a sourozenci ho odmítali. 
Vzhledem ke svým zkušenostem z věznice ignoroval možnosti ubytování v azylovém domě, 
které mu nabízel sociální kurátor, protože zde bydleli i někteří bývalí spoluvězni. Z klienta se 
stal „postrach města“. Chodil „ozbrojen“ dřevěnou tyčí. Při jednáních na úřadech se choval 
neurvale. Přespával v odstavených vagonech na nádraží, zapáchal a jeho situace se postupně 
stávala neudržitelnou. Jedinou osobou, se kterou byl občas ochoten „rozumně“ komunikovat, 
byl sociální kurátor, protože ten ho několikrát navštívil ve výkonu trestu a klient si rozhovory 
s kurátorem dokázal detailně vybavovat. Klientovo chování řešila dennodenně městská policie, 
klient jejích pokynů vždy uposlechl. Sociální kurátor se stal jakýmsi sběrným místem informací 
o chování klienta. Obrátila se na něj osobně i žena, kterou klient pronásledoval v postranní ulici 
a škrábl ji do tváře (nechtěla napadení řešit podáním trestního oznámení). Sociální kurátor 
získával přehled o všech excesech klienta a měl možnost sledovat jejich akceleraci a zvyšující 
se nebezpečnost. Jako řešení se jevila hospitalizace klienta v psychiatrické léčebně, kterou klient 
při jednání s kurátorem neodmítal, ale nebyl schopen pro hospitalizaci „nic udělat“. Ukázalo se, 
že klient není registrován u žádného praktického lékaře pro dospělé. Psychiatrická ambulance 
klienta také nevedla a zásah ze strany lékařské služby první pomoci nebyl odůvodněn. 
Psychiatrická léčebna odmítala klienta hospitalizovat bez doporučení psychiatrické ambulance. 
Sociální kurátor po opakovaných jednáních zařídil postup, kdy klienta po jím vyvolaném 
incidentu převezla městská policie na psychiatrickou ambulanci, odkud byl sanitkou převezen 
do psychiatrické léčebny s potřebným doporučením. Ukázalo se, že klient trpí duševní nemocí. 
Klient se vrátil po půlročním pobytu v léčebně ve stabilizovaném psychickém stavu. Přijal 
ubytování v azylovém domě a začal „bezproblémově fungovat“. 
Sociální kurátor vyřešil situaci zprostředkováním psychiatrické léčby pro klienta, který se vrátil 
po dlouhodobém pobytu ve věznici a nebyl schopen se adaptovat na novou životní situaci. 
Zprostředkování lékařské péče vedlo ke stabilizaci sociální situace klienta.

Pomoc klientům sociálního kurátora při zajištění a udržení 
zaměstnání
Nezaměstnanost je hlavním faktorem sociálního vyloučení, který vede ke ztrátě příjmu, 
k nejistotě, k omezení životních šancí a ke ztrátě statusu aktivního občana, který se chce 
zapojit do společenského života. Nezaměstnanost stigmatizuje, budí nedůvěru zaměstnavatelů 
a mění status nezávislého svobodného občana ve status závislého klienta sociálního státu. 
Práce a ekonomická soběstačnost je pro znevýhodněného jednotlivce mocným integrujícím 
prvkem a základním prostředkem emancipace a posílení identity. Kromě individuálních 
důsledků nezaměstnanosti pro každého jednotlivce představuje nezaměstnanost velké 
ekonomické ztráty pro stát spojené s chybějícími daňovými příjmy a s vyššími výdaji 
na sociální dávky, dále ztrátu lidského kapitálu, který není využit ve prospěch produktivity. 

26 § 36-37 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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Výdaje státu a ztráty spojené s nezaměstnanou skupinou pak následně snižují společenskou 
pozici nezaměstnaných a ohrožují společenskou soudržnost.
K vážným problémům, s nimiž se potýkají klienti sociálního kurátora, patří dlouhodobá 
nezaměstnanost. Ta je definována Mezinárodní organizací práce jako nezaměstnanost delší 
než 12 měsíců a takto ji chápe také EUROSTAT, ale lze ji sledovat i diferencovaněji (nejčastěji 
v rozsahu 6, 12 a 24 měsíců). U dlouhodobě nezaměstnané osoby může dojít k psychickým 
změnám, někdy i nevratným. Po opakovaném neúspěchu při hledání práce narůstá vědomí 
nemožnosti ovlivňovat svoji osobní situaci, dochází ke vzniku silné frustrace a eventuálně 
k postupnému propadu do stavu beznaděje a rezignace. Obecně se snižuje aktivita, narušuje 
se vnímání času a nezaměstnaný upadá do apatie. Kromě toho se dostavují i značné poruchy 
sebeřízení, volního jednání, pasivita a defekty osobnosti, které znemožňují nezaměstnanému 
najít si na pracovním trhu novou pracovní příležitost. Často jsou tyto problémy zaměňovány 
za lenost a neochotu pracovat. Silně také stoupá nemocnost a psychosomatické problémy.27

Sociální kurátor úzce spolupracuje s místně příslušným úřadem práce. Vede své klienty z řad 
nezaměstnaných k evidenci na úřadu práce a vytváří podmínky k plnění požadavků uchazeče 
o zaměstnání, samozřejmě za předpokladu klientova zájmu a spolupráce. Mezi časté problémy 
klientů patří absence potřebných dokladů, obtíže s dokládáním potvrzení od minulých 
zaměstnavatelů apod. Mnozí klienti opakovaně selhávají, když nejsou schopni dostát 
i minimálním požadavkům úřadu práce, jako je pravidelná docházka na sjednané schůzky nebo 
poptávání zaměstnání u doporučených zaměstnavatelů. Na vině tohoto selhávání mohou být 
i klientovy osobnostní dispozice nebo doznívající „šok ze svobody“ po přechodu z opresivního 
zařízení do civilního života. Klienti sociálních kurátorů se po vyřazení z evidence uchazečů 
o zaměstnání dostávají do bezvýchodné situace (odejmutí sociálních dávek, narůstající dluhy 
na pojistném, nemožnost nástupu na veřejně prospěšné práce a další). Snížení rizika této situace 
je velkým úkolem pro sociální kurátory.
Sociální kurátor pomáhá klientovi nabídkou pravidelných setkání (zejména v prvních týdnech 
spolupráce), kdy mu vysvětluje důležitost evidence na úřadu práce a pomáhá překonávat 
případné překážky této evidence. Pokud klientovi vyplácí dávku ze systému pomoci v hmotné 
nouzi, vždy ji podmiňuje předchozím zaevidováním vyplácené osoby na úřadu práce. Výjimkou 
mohou být specifické životní situace (pracovní neschopnost klienta, návštěva u kurátora v době 
mimo úřední hodiny úřadu práce, potřeba okamžité pomoci a další).
Zákon o zaměstnanosti pohlíží na klienty sociálních kurátorů jako na rizikovou skupinu, 
které věnuje zvýšenou péči.28 Tento fakt by měl usnadňovat spolupráci kurátorů a úřadů práce. 
V případě komplikací ve spolupráci mohou kurátoři na toto ustanovení zákona odkazovat.
Spolupráce sociálního kurátora a úřadu práce může mít systémovější podobu a neomezovat se 
pouze na řešení situace jednotlivých klientů. Ředitelé okresních poboček úřadů práce zřizují 
tzv. poradní sbor ředitele úřadu práce. Jeho členy jsou také představitelé samospráv a často také 
zástupci sociálních odborů. Poradní sbor schvaluje na každý kalendářní rok tzv. Zásady aktivní 
politiky zaměstnanosti. Jedná se o dokument, jehož součástí je konkrétní výčet podporovaných 
pracovních míst a finančních částek, které budou v této oblasti přerozděleny. Jedná se např. 
o společensky účelná místa, veřejně prospěšné práce, dotace na zřízení pracovních míst nebo 
zapracování a rekvalifikaci. Některé z těchto nástrojů jsou přímo zacíleny na klienty sociálního 
kurátora. Úkol členů poradního sboru ředitele úřadu práce je volit nejoptimálnější formy této 
pomoci k řešení problémů regionu. Sociální kurátor může prostřednictvím zástupce své obce 
iniciovat např. posílení počtu míst veřejně prospěšných prací apod. 

27 www.epolis.cz
28 § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální kurátor vede své klienty k aktivnímu hledání zaměstnání. Mimo již zmíněné 
spolupráce s úřady práce, které jsou hlavním činitelem státní správy v oblasti zaměstnanosti, 
se může jednat o předávání kontaktů na agentury práce a jiné zprostředkující organizace. 
Sociální kurátor si udržuje přehled o aktuálních možnostech zaměstnání v regionu. 
K odbornému poradenství, které klientům v oblasti zaměstnanosti poskytuje, může patřit 
i předávání informací o volných pracovních místech. Informace kurátor čerpá z inzerce 
v tištěných médiích, internetu a dalších zdrojů dle místních zvyklostí. Užitečné jsou zejména 
informace o zaměstnavatelích, kteří nemají problém se zaměstnáváním osob v minulosti 
trestaných (se záznamem ve výpisu z rejstříku trestů), osob s nižším vzděláním a malou nebo 
žádnou předchozí praxí. 
Sociální kurátor jako specializovaný sociální pracovník může klienta doprovázet na jednání 
související s hledáním zaměstnání nebo mu pomáhat se získáním potřebných dokumentů 
(doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi, referencích apod.). Praktickou pomocí 
je také dojednání úhrady vstupní zdravotní prohlídky do zaměstnání ze systému pomoci 
v hmotné nouzi.
Specifickou situaci v oblasti zaměstnanosti přinesla novela zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, která zavedla s účinností od 1. 1. 2009 institut veřejné služby. Klienti kurátora žádající 
příspěvek na živobytí ze systému pomoci v hmotné nouzi mají možnost navýšení této sociální 
dávky, pokud odpracují 30 hodin ve prospěch obce. Klienti pobírající příspěvek na živobytí 
po dobu šesti kalendářních měsíců musí odpracovat alespoň 20 hodin veřejné služby, aby 
jim dávka nebyla snížena na existenční minimum. Sociální kurátor by se měl orientovat 
v možnostech uplatnění svých klientů na veřejné službě v obcích svého správního obvodu. 
V odůvodněných případech působí jako prostředník při jednání o výkonu veřejné služby. 
Platí totiž pravidlo, že z veřejné služby omlouvá pouze pracovní neschopnost nebo plná 
invalidita. Klienta neomlouvá ani odmítnutí nástupu na výkon veřejné služby např. z důvodu 
drobných zdravotních obtíží, pracovního omezení nebo částečné invalidity, a to ani v těch 
případech, kdy jiná možnost výkonu služby v obci není. Klient se pak v důsledku snížení 
sociální dávky dostává do obtížné životní situace a šance na jeho sociální začleňování klesá. 
Sociální kurátor může dojednávat s obcí vytváření pracovních míst v rámci veřejné služby, 
která budou reflektovat možnosti a situaci jeho klientů. Výkon veřejné služby je také možno 
vnímat jako určitý druh pracovní rehabilitace. 

Na veřejnou službu ihned po jejím zavedení v obci nastoupila dlouhodobě nezaměstnaná 
žena. Předtím prošla několika rekvalifikacemi a ucházela se bez úspěchu o práci u různých 
zaměstnavatelů. Naposledy byla zaměstnaná před patnácti lety. U pracovníků sociálních institucí 
měla již „nálepku“ nepřizpůsobivé osoby vyhýbající se zaměstnání. Při výkonu veřejné služby 
se osvědčila a jejích dobrých pracovních výsledků a zodpovědného přístupu si všiml koordinátor 
veřejné služby v obci. Při jednání s ředitelem organizace, kde byla veřejná služba organizována, 
na tuto pracovnici upozornil. Po několika týdnech se v organizaci (Technické služby) uvolnilo 
pracovní místo, které bylo úspěšně nabídnuto této ženě. Ukázalo se, že v předchozích letech 
nikdy nedostala u potenciálních zaměstnavatelů šanci prokázat své pracovní kvality.
Další žena nastoupila na výkon veřejné služby v domově pro osoby se zdravotním postižením. 
Její pracovní výsledky v prvním měsíci práce v rámci veřejné služby byly hluboko pod očekáváním 
zaměstnavatele. Ředitelka domova se však po projednání tohoto případu na sociálním odboru 
města rozhodla dát ženě ještě „šanci“. Postupně se její pracovní morálka začala zlepšovat a osvojila 
si standardní pracovní návyky potřebné k udržení zaměstnání. Ukázalo se, že tato žena nikdy 
nebyla zaměstnána (bylo jí 35 let) a že měla velice zjednodušené představy o pracovních nárocích 
zaměstnavatelů. Zpočátku jí činilo potíže vyvíjet pracovní činnost v rozsahu alespoň dvacet 
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hodin měsíčně. Nebyla schopna plnit pracovní úkoly, pokud nebyla nepřetržitě kontrolována. 
Tuto kontrolu ovšem vnímala jako šikanu a odmítala ji. Tento „začarovaný kruh“ vzájemných 
nedorozumění zaměstnavatele a pracovnice vyřešil několikaměsíční vzájemný kontakt, který by 
se dal nazvat „pracovní socializací“.

Pomoc klientům sociálního kurátora se zajištěním vzdělání
Sociální kurátor jako pracovník terciální prevence řeší v mnoha případech situace klientů, 
kteří svou šanci na vzdělání již promarnili, nebo navzdory dosaženému vzdělávání opakovaně 
ve svých životech selhávají. Přesto je nutné, aby sociální kurátor své klienty ke vzdělávání 
motivoval a účinně jim pomáhal, pokud se pro studium rozhodnou.
Někteří klienti využijí nabídky vzdělávání ve výkonu trestu. Věznice dnes nabízí pestrou 
škálu vzdělávacích aktivit od rekvalifikačních kurzů až po učební nebo středoškolské 
obory. Doklady o dosaženém vzdělání nesou označení civilního vzdělávacího subjektu 
a nestigmatizují své držitele při budoucích jednáních o pracovním uplatnění. Prostor pro 
působení kurátora může přivodit situace, kdy klient studium nedokončí z důvodu propuštění 
z věznice (nejčastěji podmínečné propuštění). Potřebná je pomoc s vytvořením reálné 
možnosti studium dokončit (na jiné škole, „dálkově“ ve věznici).
Dalším variantou, kdy sociální kurátor řeší vzdělávání svých klientů, je situace, kdy mladí 
lidé opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Mnohdy nemají 
dokončené studium a je velmi obtížné je motivovat pro jeho zdárné ukončení. Prostor pro 
působení sociálního kurátora je značný, protože často bývá jedinou osobou, která klienta 
ve studijním úsilí podporuje. 
Sociální kurátor obecně zprostředkovává svým klientům informace o možnostech dalšího 
vzdělávání nebo prohlubování jejich kvalifikace. Širokou škálu nabízí úřady práce v rámci 
rekvalifikací. Dalšími subjekty jsou vzdělávací instituce nabízející bezplatně vzdělání osobám 
znevýhodněným na trhu práce (jsou financovány např. ze strukturálních fondů). Kontakty 
na tyto subjekty musí být součástí informací, které sociální kurátor poskytuje svým klientům. 
Možnosti klientů sociálních kurátorů jsou limitovány nabídkou vzdělávacích oborů a aktivit 
v dané lokalitě. 

Klient konzultoval se  sociálním kurátorem možnost absolvovat rekvalifikační kurz na obsluhu 
vysokozdvižného vozíku. Klient měl o kurz zájem, ale dle jeho vyjádření mu kurz znemožňoval 
„zákaz řízení“ uložený soudem. Navíc se domníval, že by stejně nemohl do skončení „zákazu“ 
pracovat jako řidič vozíku. Sociální kurátor zjistil dotazem na odbor dopravy a silničního 
hospodářství, že klient může absolvovat tento kurz, a dokonce může i vysokozdvižný vozík 
řídit za předpokladu, že podnikem, kde by pracoval, neprochází veřejná komunikace. Klient 
do rekvalifikačního kurzu nastoupil a úspěšně ho absolvoval. Později získal práci operátora 
výrobní linky s využitím vysokozdvižného vozíku v nedaleké průmyslové zóně.
Někteří z klientů kurátora nemají dokončeno ani základní vzdělání, což jim může činit 
značné potíže při hledání zaměstnání. Sociální kurátor těmto klientům předává informace 
o možnostech, jak základní vzdělání dokončit. Tuto možnost nabízí všechny základní školy 
v ČR. Bližší informace získá kurátor na školských odborech obcí nebo kraje.

Strategické nástroje řešení sociálního vyloučení s možností 
participace sociálních kurátorů (komunitní plánování 
sociálních služeb na místní a krajské úrovni, strategické 
plány rozvoje měst, akční plány, národní plán)

Tato kapitola se zabývá možnostmi účasti sociálních kurátorů na vytváření strategických 
nástrojů řešení sociálního vyloučení, které zastupují střednědobé plány rozvoje sociálních 
služeb (na místní, krajské a národní úrovni) a strategické plány rozvoje obcí. Sociální kurátor 
je do pracovních skupin delegován zaměstnavatelem nebo se podílí na zpracování podkladů 
pro práci těchto skupin. Při těchto činnostech uplatňuje praktické poznatky z práce se svými 
cílovými skupinami. 

Komunitní plánování sociálních služeb na obecní úrovni
Komunitní plánování je přístup, který říká co, a proces, který říká, jak pracovat s komunitou 
v daném místě při řešení jejích potřeb. Včasným plánováním přiměřených programů, projektů 
a sociálních služeb propojených spoluprací zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, 
můžeme prostřednictvím této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob 
na trhu práce a ze společnosti. Komunitní plán umožňuje rozvíjet sociální služby dle místních 
potřeb a posilovat kapacity sociální ekonomiky.29 Komunitní plánování doporučuje obcím zákon 
o sociálních službách30, který užívá termínu: střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
Výstupem komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni je strategický 
dokument nazývaný „komunitní plán“. V některých případech se na jeho tvorbě podílí více 
obcí, například pověřený obecní úřad společně s obcemi svého správního obvodu. Komunitní 
plán obsahuje konkrétní cíle v oblasti rozvoje sociálních služeb rozvedené do tzv. opatření. 
Opatření představují detailní plány vzniku, rozvoje a udržení sociálních služeb potřebných 
v dané lokalitě. Textová podoba opatření obsahuje finanční rozvahu včetně uvedení dostupných 
finančních zdrojů, časové období realizace a definuje potenciálního realizátora. Cíle a opatření 
komunitních plánů jsou rozčleněny dle jednotlivých cílových skupin komunitního plánování 
v obci. Příklady cílových skupin uvádíme tyto: senioři, duševně nemocní, mentálně postižení, 
děti a mládež, zdravotně postižení, osoby v přechodné krizi, drogově závislí, oběti domácího 
násilí, etnické menšiny. V menších obcích/městech se tyto cílové skupiny začleňují do větších 
celků podle konkrétních potřeb komunity (nejčastěji: senioři, děti a mládež, zdravotně 
postižení, osoby v přechodné krizi). Členové pracovních skupin jsou nositeli podnětů při 
tvorbě plánu a garanti jeho naplňování ve fázi jeho implementace. 
Sociální kurátor je díky svým praktickým poznatkům významným nositelem informací 
v procesu tvorby komunitního plánu a jeho následné implementace. Sociální kurátor je 
seznámen především se situací osob nacházejících se v přechodné krizi, osob páchajících 
trestnou činnost, osob propuštěných ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné 
výchovy, osob bez přístřeší a osob z řad romské populace. V obecnější rovině lze konstatovat, 
že sociální kurátor je orientován v situaci osob ohrožených sociálním vyloučením na místní 
úrovni. Z těchto důvodů se jeví jako optimální, aby se sociální kurátor stal členem pracovní 
skupiny, která řeší situaci osob ohrožených sociálním vyloučením, osob v přechodné krizi 
nebo jiné související skupiny - prevence kriminality, pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené 
závislostmi apod.

29 Mašínová Krbcová, Polesný (2008).
30 V § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
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Sociální kurátor – člen pracovní skupiny komunitního plánování - může aktivně navrhovat 
a prosazovat potřebná opatření. Mezi ně patří například vybudování azylového domu, domu 
na půl cesty, noclehárny, podpora dostupnosti sociálního bydlení, terénní program v sociálně 
vyloučených lokalitách a další. Sociální kurátor jako zaměstnanec obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností (magistrátu, městské části) je do pracovní skupiny komunitního 
plánování zařazen jako zástupce zadavatele sociálních služeb. Z tohoto titulu vyhodnocuje 
přiměřenost navrhovaných řešení, doporučuje priority v jednotlivých oblastech, zasazuje se 
o zvýšení kvantity i kvality konkrétních typů sociálních a souvisejících služeb. 

Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb krajů
Krajům ukládá vytváření střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb zákon o sociálních 
službách.31 Pokud porovnáváme krajské „komunitní plány“, zjistíme, že zvolené metody 
jejich vytváření jsou velice různé. Jednotícím prvkem je existence pracovních skupin na jejich 
tvorbu, sestavené mimo jiné z odborníků na danou problematiku. Zde se nabízí další prostor 
pro sociálního kurátora k uplatnění jeho praktických poznatků. Pokud je členem této 
pracovní skupiny, stává se důležitým článkem přenosu informací o konkrétních problémech 
své lokality na krajskou úroveň, včetně návrhů na jejich řešení. Své poznatky zde konfrontuje 
se zástupci dalších lokalit, a získává tak přehled o širších souvislostech problematiky v rámci 
kraje.
Krajské plány rozvoje sociálních služeb představují podpůrný nástroj pro přerozdělování 
finančních příspěvků mezi poskytovatele těchto služeb. I z tohoto pohledu je důležité, aby 
plán přinášel návrhy pro řešení všech sociálních problémů příslušného kraje.

Plánování sociálních služeb na národní úrovni
Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009–2012 je název dokumentu MPSV, 
který bude publikován v závěru roku 2009. V době vytváření tohoto studijního textu byla 
k dispozici pracovní verze. Slangově je nazýván „národním komunitním plánem“. Jedná 
se o dokument naznačující žádoucí směr vývoje sociálních služeb v ČR na období do roku 
2012. V úvodu dokumentu je uveden výčet subjektů participujících na jeho tvorbě, mezi 
nimiž je také jmenován zástupce sociálních kurátorů. Uvádím tento příklad jako důkaz pro 
platnost tvrzení uvedených v této kapitole. Sociální kurátor je platným prvkem při tvorbě 
strategických materiálů týkajících se jeho cílové skupiny. 
Priority rozvoje sociálních služeb přiznávají velkou důležitost podpoře službám sociální 
prevence. Text vyslovuje podporu práci sociálního kurátora a zmiňuje důležitost dalšího 
vzdělávání kurátorů a tvorbě metodických příruček.32

Strategické plány rozvoje obcí a měst
Strategický plán rozvoje je závazný dokument řešící sociálně-ekonomický rozvoj obcí a měst. 
Strategické plány jsou vytvářeny v souladu se zákonem o obcích, zaměřují se na budoucí 
období v rozsahu cca sedm až deset let a jejich součástí je i výhled rozvoje obce nebo města 
v horizontu desítek let. Některé dotační programy (zejména výzvy v rámci evropských 
strukturálních fondů) jsou nastaveny tak, že podporují pouze záměry obcí a měst s oporou 
ve strategickém plánu rozvoje.

31 §  95  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
32 Kapitola „oblast podpory rozvoje služeb sociální prevence“ pracovní verze dokumentu Priority rozvoje 
  sociálních služeb pro období 2009–2012.

Pokud je důraz ve strategickém plánu kladen spíše na ekonomickou stránku budoucnosti 
obce, stává se potom takový plán dlouhodobým harmonogramem rozvoje a výstavby 
s opomenutím základních sociálních problémů obce. Strategické plány by naopak měly ve své 
části zabývající se „sociální politikou obce“ zohledňovat také potřeby marginalizovaných 
skupin obyvatelstva. Tím se zvyšuje šance vzniku systémového řešení sociálně vyloučených 
lokalit, oblastí s vysokou mírou nezaměstnanosti, oblastí s vysokou mírou kriminality 
na obecní úrovni. Předpokladem je zajištěná návaznost na krajskou a národní strukturu 
řešení těchto patologických jevů.
Vytváření strategického plánu rozvoje probíhá obdobně jako u komunitního plánu sociálních 
služeb v pracovních skupinách zaměřených na jednotlivé oblasti života obce (výstavba, životní 
prostředí, turistický ruch, doprava, zemědělství, zaměstnanost, sociální oblast a další). Návrh 
plánu prochází procesem konzultací a připomínkování. Výsledný plán respektuje již existující 
strategické plány města, vychází z nich, rozvíjí je nebo nahrazuje, ale neměl by být s nimi 
v kolizi. To platí zejména o vztahu strategického plánu rozvoje obce ke komunitnímu plánu 
rozvoje sociálních služeb. Zástupci sociálních odborů (včetně sociálních kurátorů) nebo jiní 
představitelé komunitního plánování jsou garanti této návaznosti. Sociální kurátor, pokud 
je k tvorbě strategického plánu obce přizván, má zajištěnu příležitost zúročit své znalosti 
a navrhovat opatření potřebné pro sociální začleňování svých klientů. 

Shrnutí

Ohrožení sociálním vyloučením je rizikový faktor ohrožující klienty sociálního kurátora. 
Sociální kurátor musí dobře vyhodnocovat situaci jednotlivých klientů a nabízet řešení 
směřující k prevenci sociálního vyloučení. U osob, které se již ve stavu sociálního vyloučení 
nacházejí, volí sociální kurátor takové nástroje, které minimalizují dopady tohoto stavu 
na situaci klienta a pomáhají mu překonat stav sociálního vyloučení. Sociální kurátor 
postupuje zejména metodami užívanými v případové sociální práci, kterými jsou odborné 
poradenství a poskytování psychické podpory. Sociální kurátor má možnost spolupráce 
při tvorbě strategických dokumentů, které přinášejí systémové nástroje k řešení sociálního 
vyloučení na místní, krajské nebo národní úrovni.
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TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A JEJÍ VYUŽITÍ 
V PRÁCI SOCIÁLNÍHO KURÁTORA
Kateřina Dosoudilová, Alena Eliášová

V úvodu, pojmenovaném „terénní sociální práce jako jeden z nástrojů sociálního kurátora“, je 
stručně definovaná terénní sociální práce, cíl této činnosti a organizace a instituce, které ji poskytují. 
Kapitola „Spolupráce s klientem“ popisuje postup práce s klientem od navazování kontaktu, 
přes dojednávání zakázky, až po ukončení spolupráce s klientem. Jsou zde popsány způsoby, 
jakými může dojít ke kontaktu pracovníka a klienta. Důraz je kladen na rozlišování, kdy klient 
žádá o pomoc z vlastní vůle, a kdy spolupracuje „nedobrovolně“. Vychází z principu, že sociální 
kurátor nabízí klientovi službu a reaguje na jeho objednávku. V textu jsou popsány rozdíly 
mezi dlouhodobou a krátkodobou spolupráci a jsou zde uvedeny praktické příklady otázek, 
kterými může pracovník dojednávat s klientem spolupráci. Další část textu se věnuje formulaci 
a znakům dobře stanoveného cíle a je opět doplněna o praktické příklady cílů. Podrobně je 
zde zpracována podkapitola o dlouhodobé spolupráci a spolupráci s klientem v prostředí jeho 
domácnosti. Důraz je kladen zejména na respektování soukromí klienta ze strany profesionálů. 
Autorky upozorňují na výhody i možná úskalí vyplývající z práce v domácnosti klienta, zejména 
na riziko ztráty hranic profesionálního vztahu. 
Velmi zajímavou kapitolu tvoří „case management v sociální práci“. V této kapitole je 
definován obsah case managementu i jeho typy. Je zde popsán individuální a týmový case 
management a předpoklady úspěšného case managementu. Důraz je kladen na nutnost 
„síťování“, znalosti terénu a dostupných služeb. Kapitola obsahuje doporučení, jak prakticky 
zpracovat databázi užitečných kontaktů. Autorky se zde zabývají dodržováním práv klientů 
v průběhu case managementu, především upozorňují na problematiku mlčenlivosti a sdílení 
informací mezi profesionály. Závěrečná podkapitola individuální plánování a individuální 
plán se věnuje procesu plánování průběhu spolupráce s klientem a tvorbě individuálního plánu. 
Součástí je i příklad individuální plánu s klientem.
Poslední kapitola se zabývá „Principy práce s klientem“, založené na etickém přístupu jako 
profesionální dovednosti sociálního kurátora. Je zde vymezeno 12 principů práce terénního 
sociálního pracovníka. 

Terénní sociální práce  jako jeden z nástrojů 
sociálního kurátora

Činnost sociálního kurátora patří mezi povolání, která charakterizuje nejen práce 
v kancelářském prostředí, ale i práce v „terénu“. Sociální kurátor navštěvuje své klienty v jejich 
přirozeném prostředí, pohybuje se v soukromí jejich domácností, proniká do intimního 
prostředí nejen svého klienta, ale i jeho okolí. 
Působení sociálního kurátora v „terénu“ označujeme pojmem terénní sociální práce. Cílem této 
činnosti je navázání spolupracujícího vztahu s klientem se záměrem předejít sociálnímu vyloučení 
klientů nebo zabránit prohlubování sociálního propadu klienta. V ideálním případě se nám může 
podařit zlepšení klientovy situace a dojde k „vyjmutí“ klienta ze sociálního vyloučení. 
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Terénní sociální práce může mít odlišnou podobu, pokud ji vykonává pracovník úřadu nebo 
pracovník neziskové organizace. Její odlišnost je dána rozdílným kontextem subjektu, který  
ji poskytuje. Nejedná se zde ovšem o rozdílnost v cílech, ale především v nástrojích, jež 
pracovníci volí. Pro pracovníky institucí je typičtější „kontrola“, pro pracovníky neziskových 
organizací spíše „pomoc“.1 Terénní sociální práce může být poskytována v rámci sociálních 
služeb, u služeb návazných na sociální služby a dále samozřejmě v rámci  některých profesí  
a povolání, které vykonávají pracovníci odborů sociálních věcí na obecních (městských) 
úřadech. Naším obsahovým zacílením bude terénní sociální práce sociálního kurátora. 
Z pohledu vykonávání terénní sociální práce různými subjekty dochází také k různému 
označení osob cílové skupiny. Osoby, kterým je poskytována pomoc prostřednictvím terénní 
sociální práce, jsou z pohledu sociálních služeb zájemci nebo uživateli. Z pohledu práce 
sociálního kurátora se jedná o klienty. Pro potřeby textu budeme termínem klient označovat     
i osoby, jež jsou potenciálními klienty, to znamená osoby, které oslovujeme s cílem navázání 
spolupráce.

Spolupráce s klientem

S návštěvami (kontaktováním) klientů jsou spojena určitá doporučení, která mohou 
pracovníkovi usnadnit vstup do prostředí rodiny klienta a získání potřebných informací, 
společně s cílem změnit nebo upevnit některé žádoucí prvky v jednání nebo situaci klienta. 
To, že se osoba stává klientem sociálního kurátora, se neděje náhodně. Tato charakteristika 
situace determinuje pocity a chování klienta spojené s první i dalšími návštěvami v rodině. 
Proniknutí do klientova prostředí tak s sebou nese určité obtíže, se kterými se pracovník 
musí vyrovnávat a na které musí být připraven. Na rozdíl od působení sociálních pracovníků 
neziskových organizací, sociální kurátor vstupuje do prostředí klienta řekněme „méně zvaně“, 
což může negativně poznamenávat kvalitu spolupráce s klienty. A to i přesto, že spolupráce 
s ním je dobrovolná. Prevenci těchto rizik, řešení obtížných situací a spolupráci s klientem  
nastíníme v následujícím textu.

Depistáž a první navázání kontaktu s klientem
Sociální kurátor využívá celou řadu možností (způsobů), jak navázat kontakt s potenciálními 
klienty. K prvnímu kontaktu sociálního kurátora s potenciálním klientem může dojít 
za předpokladu, že potenciální klient sám aktivně osloví sociálního kurátora. Mnohem 
častější jsou případy, kdy první aktivita vychází od pracovníka.
Mezi základní činnosti sociálního kurátora patří vyhledávání a kontaktování osob sociálně 
vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí 
(depistážní činnost).

Sociální kurátor provádí aktivní vyhledávání a kontaktování potenciálních klientů:
•  v jejich přirozeném prostředí  (přímo v terénu, např. na ulici, v noclehárně pro osoby bez 

přístřeší apod. (depistážní činnost) 

1 Jedná se o dva odlišné principy spolupráce s klientem vycházející ze systemického přístupu ke klientovi. 
Pro kontrolu je charakteristická vyšší aktivita pomáhajícího pracovníka s menším prostorem pro přání klienta. 
Používání kontroly má svoje opodstatnění a nelze ji označovat za méně vhodný přístup ke klientovi. 
Pomoc charakterizuje partnerský vztah mezi pomáhajícím a klientem, kdy pracovník dává klientovi prostor pro 
ventilování jeho přání, respektuje jeho rozhodnutí, nejedná za klienta, ale s klientem. V ideálním případě klienta
pouze podporuje v dohodnuté cestě řešení jeho problémů. 

•  s využitím informací od spolupracujících organizací (Probační a mediační služby, NNO, 
Policie České republiky, zdravotnického zařízení atd.) 

•  při návštěvách potenciálního klienta ve věznici (depistáž je prováděna na základě informací 
od Vězeňské služby České republiky o pobytu klienta ve věznici)

Výše uvedené tři způsoby kontaktování lze označit za ofenzivní způsob, kdy sociální kurátor 
sám osloví klienta, to znamená iniciativa vychází od kurátora. V tomto případě si pracovník 
musí uvědomit především riziko narušení soukromí klienta, protože ten si kontakt nevyžádal. 
I v tomto případě má klient právo službu odmítnout, aniž by z toho pro něj vyplývaly negativní 
důsledky nebo jeho rozhodnutí bylo zneužito  třetí stranou.
•  s využitím zprostředkování přes jiné klienty či třetí osoby (př. rodinné příslušníky, kolegy 

apod.). Tento typ je relativně nejjistější, avšak vyžaduje předem vytvořené vazby v daném 
sociálním prostředí. 2

Na kvalitě prvního kontaktu a navazování spolupráce mnohdy závisí úspěšnost další práce. 
Je důležitým momentem, zejména ve vztahu budování důvěry mezi sociálním kurátorem 
a klientem. Již při tomto prvním kroku ke spolupráci je třeba, aby si pracovník uvědomoval, 
zda vzešel podnět přímo od klienta, nebo je iniciátorem spolupráce někdo jiný. Pokud jde 
o nevyžádaný kontakt a daná osoba spolupráci odmítá, bere pracovník na vědomí, že jeho 
další aktivity nejsou „pomocí“, ale „kontrolou“ a mohou mít své opodstatnění pouze v zájmu 
ochrany zdraví či života zúčastněných osob či ochrany práv a oprávněných zájmů nezletilých 
dětí.3 Při prvním kontaktu kurátora s potenciálním klientem hrají roli i další faktory jako 
závažnost klientovy situace, jeho momentální naladění, očekávání klienta a předchozí 
zkušenost s podobným typem  služby.

Rozdělení klientů dle způsobů kontaktování

Klienti, které známe z předchozího kontaktovaní v instituci
Nejčastěji budeme kontaktovat klienty, které známe z předchozí spolupráce nebo 
kontaktování ve věznici, ústavech, školských zařízeních. Jelikož tyto klienty známe a můžeme 
odhadovat  jejich další chování a jednání, můžeme navazovat na předem určené dohody. Je 
ovšem třeba neopomenout vliv jejich „nového života“ v přirozeném prostředí na jejich vztah 
k nám jako pomáhajícímu pracovníkovi. Můžeme se setkat s odmítáním, lhaním, s nízkou 
motivací společně řešit problémy. Zde je pak na místě znovuobnovení spolupráce založené 
na důvěře. Tohoto stavu nedosáhneme okamžitě, ale opakovaným kontaktováním, kdy se 
v rozhovoru s klientem zaměřujeme na budoucnost, na jeho plány na následující den, týden, 
měsíc. Na základě takto „nezávazných“ rozhovorů zjistíme mnohé o situaci, ve které se klient 
momentálně ocitá. Můžeme se dozvědět, jaké problémy mu brání v naplnění některých cílů. 
Zde již můžeme mít příležitost pro navázání spolupracujícího vztahu, klientovi můžeme 
nabídnout pomoc při řešení obtíží. Pozor, nenechme se vmanipulovat do situace, kdy 
za klienta budeme vykonávat činnosti, které by zvládl sám! Mohli bychom se následně setkat 
se závislostí klienta na naší osobě a našem způsobu pomáhání, a nebo také s výčitkami, že 
takto klient postupovat nechtěl (více viz. Jednání s klientem).

2 Matoušek (2002).
3 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce 2007.
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Klienti, kteří se na nás obrátili sami (v kanceláři, v terénu)
Jedná se o osoby, které mají na rozdíl od jiných klientů jasnou „objednávku“ toho, co 
od nás potřebují, mají představu změny, které chtějí dosáhnout, a představu toho, jakou 
roli v dosažení jejich přání máme hrát. Zde je důležité si uvědomit, že „objednávka“ klienta 
nemusí být ve shodě s tím, co nabízíme my jako sociální kurátor. Tato skutečnost nemá být 
příčinou špatného pocitu na jedné nebo druhé straně. Klienta odmítáme taktně, ale rozhodně. 
Vysvětlíme mu, že to, co po nás žádá, neposkytujeme a odkážeme ho popřípadě na jinou 
konkrétní pomoc. Klientovi poskytujeme informace srozumitelně, tzn. adekvátně k jeho 
schopnostem porozumění. Předejdeme tak možné verbální agresivitě dané z nepochopení 
obsahu sdělených informací. V případě, že klientova „objednávka“ je ve shodě s naší 
„nabídkou“, jedná se o prvotní základ naší spolupráce, od kterého se odvíjí další kroky (více 
viz. Jednání s klientem).

Klienti, které jsme sami oslovili během pravidelných návštěv 
v „terénu“
Sociální kurátor v rámci své náplně práce má vyhledávat potenciální zájemce o službu 
a zájemce o jeho služby nebo o služby, které nabízejí jiné subjekty. Při návštěvách svých 
klientů se pohybuje v místech, kde jsou potenciální klienti ve větším počtu. Zde je pak 
vhodné neformálně promluvit s potenciálními klienty, sdělit co nabízím, předat na sebe 
kontakt  nebo nabídnout letáky pomáhajících organizací. Nejlepší „reklamou“ na naše služby 
je dobrá pověst, již šíří klienti, kterým jsme už pomohli a ke kterým jsme přistupovali s úctou 
a pochopením.

Pravidelná spolupráce s klientem na jeho cíli
Při kontaktování klienta v jeho přirozeném prostředí nezapomínáme na představení sebe 
a toho, co klientovi můžeme nabídnout. Informujeme klienta o právech a povinnostech, 
které pro něj z případné spolupráce vyplývají, sdělíme mu, v jakém čase a místě se můžeme 
setkávat. Představení naší osoby odpadá v případě, že nás klient již zná a naši návštěvu 
očekává. Představení toho, co pro něj můžeme udělat, nám neodpadá na žádné schůzce a je 
naopak žádoucí pro dosažení našich cílů klientovi nabídku našich služeb opakovat. Klient 
by měl během prvních několika setkání pochopit, co mu nabízíme a za jakých podmínek. Je 
třeba si uvědomit, že vztah pracovníka a klienta může fungovat jen na dobrém pochopení 
toho, co pomáhající pracovník nabízí, jaké jsou hranice jeho pomáhání, jaká jsou pravidla 
jeho pomáhání a jaké jsou jeho možnosti. Ze strany pracovníka se pak očekává, že porozumí 
situaci, ve které se klient nachází, porozumí možnostem spolupráce, bude vůči klientovi 
transparentní, tzn. že klient nebude mít pocit, že pracovník vykonává něco „za jeho zády“. 
(Transparentnost se nám „vyplácí“ při vytváření atmosféry důvěry, která nám napomáhá 
dosáhnout dohodnutého cíle.)

Při krátkodobé i dlouhodobé spolupráci je důležité zjistit, jaká je „objednávka“ klienta, 
co by chtěl změnit, zařídit, zjistit, s čím potřebuje pomoci. Pokud se nám toto podaří, je 
třeba vyhodnotit, zda jsme schopni objednávku klienta proměnit v zakázku, pro kterou je 
charakteristické zapojení obou aktérů (klienta i pracovníka). Pracovník klade otázky typu: 
„S čím vám mohu pomoci? To co potřebujete/ to co vás trápí, s tím vám bohužel nedokážu pomoci 
(uvedu z jakých důvodů), ale mohu vám doporučit organizaci/instituci, kam se můžete obrátit, 
mohu vám nabídnout pomoc při jejím kontaktování.“ Nebo: „Ano, s tím vám mohu pomoci, 

máte představu, jak byste tento problém chtěl řešit? To je dobré řešení, co  navrhujete (ocenění 
klienta), bude k tomu potřeba zařídit…. Můžeme se domluvit na tom, že vy zařídíte a já zatím 
zajistím… Co si myslíte, že byste mohl ve věci ještě podniknout? (Zjišťuji možnosti klienta). 
Souhlasíte? Nebo byste raději…? Je na vás, jak se rozhodnete…“ (Klientovi dávám možnost 
volby, snáze tak přijme společně dohodnuté řešení za své a nebude tak hrozit nenaplnění 
dohodnutých kroků v případě, že klient nesouhlasí. Dále se bavíme o možnostech řešení, 
obě strany navrhují možné cesty.)  Pokud klient chce volit rizikové řešení, upozorníme ho 
na rizika jeho jednání, nabídneme jiné řešení, popřípadě zdůrazníme, že mu nebudeme 
v rizikovém počínání napomáhat: „Myslím si, že by bylo dobré začít nejdříve…, protože… 
Toto řešení má rizika …/ Toto řešení je protiprávní, v tom vám nemohu pomoci…Pokud se 
takto rozhodnete, hrozí vám…“

Při spolupráci s klientem je základem úspěšné spolupráce dobře zformulovaný cíl.

Kritéria dobře zformulovaného osobního cíle4

a) osobní významnost – cíl musí být významný pro klienta samotného, aby byl motivující 
a klient měl zájem investovat do jeho dosažení; b) malý a konkrétní cíl – velký dlouhodobý cíl 
je zapotřebí rozdělit na malé cíle, jednotlivé kroky, kterých lze dosáhnout v blízkém časovém 
horizontu. Cíl nebo kroky k cíli musí být stanoveny zcela konkrétně („zajdu na úřad SSP 
a požádám o přídavky na děti“ - nikoliv „budu lépe žít“); c) cíl by měl směřovat k tomu, co 
klient chce, nikoliv k tomu, co nechce – tzn. je formulován pozitivně (např. „chci si postupně 
splatit dluh na nájmu“ - nikoli „nechci mít dluhy“);
d) realistický cíl – cíl by měl být reálně dosažitelný, být v možnostech uživatele a zúčastněných 
osob tak, aby byla skutečná šance na jeho naplnění a nestal se jen příležitostí k selhávání 
(např. lépe „absolvuji motivační trénink u organizace XY“, než „budu abstinovat“);
e) cíl je spojen s aktivitou klienta – dosažení cíle musí stát klienta úsilí přiměřené jeho 
možnostem a schopnostem. Cíl, který nevyžaduje úsilí, není motivující ani neumožňuje 
klientovi zvýšit sebehodnocení tím, že tohoto cíle dosáhne.

Spolupráce krátkodobá

Ne vždy se nám podaří navázat s klientem dlouhodobý spolupracující vztah a naše 
spolupráce se odehraje v krátkém čase několika schůzek. Během této spolupráce se klientovi 
snažíme předat co nejvíce informací o naší službě, tak aby mohl naši službu případně využít 
i v budoucnu nebo ji doporučit svým blízkým. (Krátkodobou zakázkou mohou být např. 
informace o nároku na dávky sociální podpory, vysvětlení úředního dopisu.)
Kvalita krátkodobé spolupráce s klientem má vliv na budoucí možnost využití toho, co 
nabízíme. Klient, který nás bude považovat za nepříjemné, neochotné osoby s malými 
kompetencemi k pomoci, nás příště neosloví s žádostí o pomoc. Pokud takový klient bude 
součástí širší skupiny osob se vzájemnými vazbami a tyto osoby mohou být naší cílovou 
skupinou, je velmi pravděpodobné, že klientova nespokojenost bude známa i jeho okolí. Tato 
skutečnost nám znesnadní průnik k cílové skupině.

4 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (2007).
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Spolupráce dlouhodobá 

U dlouhodobé spolupráce má každá schůzka s klientem podobný základ skládající se 
z přivítání, shrnutí toho, co jsme řešili minule, dotazu na to, co je nového ze strany klienta, 
zjištění, zda klient splnil nebo nesplnil to, na čem jsme se dohodli, předání informací o tom, 
co ve věci podnikl klient, předání informací, co udělal pracovník. Společně vyhodnocujeme, 
co se podařilo, co ne, od tohoto se odvíjí náplň naší nynější schůzky. V průběhu komunikace 
reflektujeme přání klienta, v některých případech stačí „jen“ aktivní naslouchání. Klient 
může mít potřebu nejdříve sdělit vše, co se událo, teprve poté bude připraven ke spolupráci. 
Pro klienta i pro naši spolupráci je důležité mít prostor i pro toto „vypovídání“. Pracovník 
musí ovšem rozlišit, zda se jedná o nutkavou potřebu sdělit nám všechny informace, nebo 
záměrné zamlžování a odvracení spolupráce na problému, které má odvést naši pozornost. 
Potom takové vyprávění taktně přerušíme a pokračujeme v započaté práci z minula. 
Při spolupráci s klientem se průběžně dotazujeme, zda souhlasí se způsobem řešení jeho 
problému  „Je v pořádku to, jak řešíme váš problém? Nejsem na vás příliš rychlý? Mám vám 
některé věci napsat na papírek?“  V případě nesouhlasu klienta s postupem v řešení jeho 
problému se ptáme, jakou má představu o dalším řešení, nabízíme alternativy a informujeme 
o případných rizicích, ověřujëme, že  klientova potřeba věc řešit stále trvá. Pokud klient 
není s postupem spokojen, společně hledáme možnosti řešení přeformulování cíle nebo 
postupů na cíli. Součást setkání tvoří i samotná práce (telefonát, navštívení instituce/ 
organizace, kterou klient potřebuje k řešení problému, vyplnění formuláře, sepsání dopisu). 
Na závěr každé schůzky patří shrnutí (co jsme udělali a proč, kam jsme postoupili, klienta 
se také krátce dotážeme, zda byl spokojen, a pokud ne,  zjistíme důvody). V případě, že 
nespokojenost vyplývá z neporozumění, klient nechápe, proč jsme podnikli některé kroky, 
je třeba mu postup znovu vysvětlit. Pokud klientova nespokojenost nemá jasnou příčinu, 
nebo je důsledkem chování jiných aktérů (rodina, pracovník neziskové organizace, úředník), 
doporučujeme nespokojeností se nezabývat. Plně postačuje, pokud jsme nastaveni sdílet 
tuto nespokojenost slovy, že nás to také mrzí. Hlubší zabývání se nespokojeností založenou 
na emocích většinou nevede ke zdárnému řešení a pracovníka i klienta to zbytečně emočně 
i časově zatěžuje. 

Spolupráce s klientem v prostředí jeho domácnosti
Vzhledem k tomu, že v rámci terénní sociální práce přichází sociální kurátor za klientem 
do jeho domácnosti, která pro mnohého člověka představuje jediný bezpečný, chráněný 
prostor, měl by si před vstupem do jeho obydlí vyžádat k takovým návštěvám souhlas. Klient 
má vědět, že tímto souhlasem se nezavazuje k tomu, že má kdykoliv umožnit sociálnímu 
kurátorovi vstup do své domácnosti. Nedává mu tím souhlas k „přepadovkám“. Každá 
návštěva sociálního kurátora má být předem ohlášená. Na termínech a čase se klient 
a sociální kurátor předem dohodnou. Klient má vědět, že může svůj souhlas kdykoliv vzít 
zpět, aniž by svým jednáním byl v následné spolupráci nějak znevýhodněn. Sociální kurátor 
má mít na paměti, že návštěvou klienta v jeho domácnosti vstupuje do soukromého prostoru 
a narušuje soukromí klienta. Návštěvy sociálního kurátora by neměly nijak výrazně omezovat 
běžný způsob života (např. nebudeme klienta navštěvovat v sedm hodin ráno, neboť v té době 
vrcholí příprava školou povinných dětí na odchod na autobus do školy).
V praxi mohou nastat situace, kdy přestože máme s klientem předem dohodnutou konzultaci, 
může se objevit nečekaná návštěva, kterou může být „jen“ zvědavý soused. Často jsou 
v domácnosti přítomni další členové rodiny. V těchto situacích je dobré se klienta ještě před 

zahájením samotné konzultace zeptat, zda by chtěl konzultaci přeložit na jiný čas či den, 
popřípadě jít s námi do kanceláře, nebo zda si přeje konzultovat v přítomnosti třetí osoby.  
V případě přítomnosti třetí osoby je důležité sledovat, jaký vliv má tato osoba na klienta 
a zda to, co klient sděluje jako žádané, je skutečně jeho přáním. Zjednodušeně řečeno, je 
nezbytné respektovat, kdo je náš klient a kdo není.
Nespornou výhodou konzultací přímo v přirozeném prostředí klienta je možnost pozorovat 
chování klienta, které je díky bezpečnému prostředí přirozené a ukazuje na skutečný život 
klienta a na vztahy mezi členy domácnosti. V neposlední řadě nám taková návštěva poskytuje 
možnost nahlédnout „pod pokličku“ rodinných vztahů, interakcí. Sociální kurátor má 
možnost zapojit do řešení klientovy situace další rodinné příslušníky, a využít tak potenciál, 
který okolí klienta nabízí.  
Návštěvy v domácnosti klienta usnadňují kurátorovi navázat s klientem otevřený vztah 
a získat klientovu důvěru. Na druhou stranu s sebou přinášejí i určitá rizika. Setkáváním 
v neformálním prostředí se vytváří prostor pro překračování hranic vztahu mezi klientem 
a kurátorem. Klient má tendenci získávat si kurátora na svoji stranu (pozvání na rodinné 
oslavy, dárky…) a posouvá vztah mezi ním a pracovníkem z profesní roviny do roviny 
neformální, osobní. Ze strany kurátora hrozí riziko přebírání odpovědnosti za klientovu 
životní situaci. Kurátor nezplnomocňuje klienta vzhledem k jeho schopnostem řešit jeho 
situace, ale pracuje za něj. Klient se tak neučí řešit situaci sám a může dojít k vytvoření 
závislosti klienta na službě (sociální invalidizaci klienta).

Při ztrátě předem vytyčené hranice profesionálního vztahu či dokonce osobního prostoru 
může docházet ke zmatení rolí, a hůře se pak využívají profesionální postupy (klient kurátora 
úkoluje, obviňuje z případných neúspěchů či požaduje další služby bez své účasti na řešení, 
kurátor řeší klientovy problémy příliš osobně, ztrácí nadhled). Řešením je dodržování 
pravidel profesionality, pravidelné supervize pracovníka, porady s kolegy.

Závěr spolupráce s klientem
Při poslední schůzce s klientem, je-li možné ji uskutečnit, dojde k vyhodnocení spolupráce. 
S klientem vyhodnocujeme, co jsme dělali a proč, co se podařilo, nepodařilo, shrneme 
příčiny, které vedly k úspěchu či neúspěchu. Klientovi také sdělíme nabídku služeb organizací 
a institucí, na které se případně může obrátit v případě, že bude potřebovat v budoucnu 
pomoci. 

Case management v terénní sociální práci 

Používání metody case managementu v terénní sociální práci vychází z potřeby koordinovat 
sociální a jiné služby, které vstupují do řešení problému klienta. Problémy, které klient řeší, 
jsou komplikované. K jejich řešení je často potřebná spolupráce několika organizací, institucí. 
Využitím case managementu při řešení problému klienta předcházíme překrývání služeb, 
tzn. poskytování stejných služeb několika organizacemi, institucemi. Case managementem 
také zvyšujeme pravděpodobnost úspěšného řešení klientovy zakázky a efektivnost naší 
práce (časová, finanční úspora).
Z hlediska počtu aktivně zapojených pracovníků do case managementu můžeme v terénní 
sociální práci rozlišovat case management na individuální a týmový. Pojem individuální 
case management není v terénní sociální práci vžitým označením. Používáme ho zde pro 
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potřeby studijního textu a vysvětlení možností práce metodou case managementu. V terénní 
sociální práci se nejčastěji setkáme s pojmem case management v souvislosti s týmovou prací 
na klientově zakázce (v rámci organizace – organizace nabízí více služeb, mimo organizaci 
– na řešení zakázky klienta se podílí další organizace). Case management má v terénní 
sociální práci dvě roviny. První, kdy pracovník klientovi při práci na zakázce doporučuje 
další služby, které se svými činnostmi odrážejí v řešení klientova problému (individuální 
case management); druhou, kdy pracovník spolupracuje v case management týmu, který se 
soustředí na řešení klientova problému jako celku (týmový case management). Z hlediska 
typologie case managementu můžeme case management v terénní sociální práci podřadit 
pod tzv. intenzivní case management5. Rozsah jeho funkcí se liší v závislosti na velikosti 
organizace a rozsahu služeb, které nabízí. V praxi se tak setkáme s organizacemi a pracovníky, 
kteří nabízí  minimální case management, koordinující case management, komprehenzivní 
(ucelený) case management. Case management v terénní sociální práci je „pouze“ jedním 
z nástrojů. Při používání metody case managementu ve vztahu ke klientovi považujeme 
za vhodné podřazovat roli case managera roli pomáhajícího pracovníka. Klient nás má vnímat 
jako sociálního kurátora, to je mu srozumitelné. U spolupráce s klientem, organizacemi, 
institucemi se osvědčuje nenazývat se case managerem a činnosti charakteristické pro case 
management spíše vysvětlovat než zahrnovat pod tento pojem.  

Vstupy pro úspěšný case management
1) zkušený pracovník 
2)  respekt k právům klienta (mlčenlivost, ochrana dat, informovanost klienta, právo 

na vlastní volbu…)
3) pracovníkova znalost „terénu“ 
4) efektivní zapojení přirozeného prostředí klienta (rodina, blízké okolí)
5) efektivní zapojení dalších organizací, institucí

zkušený pracovník
Pro úspěšný case management potřebujeme pracovníka, který  má požadované vzdělání 
a zároveň má osobnostní  předpoklady nezbytné pro výkon této náročné profese. 

pracovníkova znalost „terénu“
Pracovník dobře znalý situace v kraji, městě, v obci, kde působí, je při řešení zakázek 
klienta úspěšnější. Základním předpokladem je znalost organizací a institucí, které mohou 
na zakázce klienta participovat svojí aktivní účastí v case management týmu nebo mohou 
klientovi nabídnout službu, kterou sami v rámci naší sociální služby nenabízíme. Pro takový 
způsob práce je pilířem kvalitní „síťování“ v místě  působení pracovníka. Za sociální síť 
považujeme spojení osob, organizací a subjektů, které mohou  přispět k plnění cílů terénní 
sociální práce. Tvorbu sociální sítě neboli síťování chápeme jako postup vytváření a udržení 
propojení a spolupráce organizací a institucí, které přicházejí do styku s uživateli terénní 
sociální služby. Sociální sítě umožňují uživatelům získat přístup k dosud nevyužívaným 
zdrojům, kterými mohou být jednotlivci, organizace poskytující sociální služby a další.6 

Pro usnadnění práce se spolupracujícími organizacemi, institucemi v rámci sítě doporučujeme 
vytvoření tzv. sociální mapy – databáze kontaktů.

5 Říčan, Stuchlík (2005).
6 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (2007).

Tato databáze obsahuje7:
• jméno a adresu spolupracujícího subjektu,
• kontaktní údaje (kontaktní osoba, telefon, fax, email, internetové stránky),
• otevírací hodiny pro veřejnost,
• jedná-li se o službu placenou či bezplatnou,
• cílovou skupinu uživatelů služeb,
• poslání a cíle služeb,
• stručný a srozumitelný popis služby.

dodržování práv klienta při realizaci case managementu
Při používání case managementu je třeba dbát na dodržování práv klienta. To znamená, že 
je terénní sociální práce včetně metody case managementu realizována v souladu s právními 
normami České republiky, Evropské unie i Etickým kodexem sociálních pracovníků České 
republiky. 
Při práci metodou case managementu zejména dodržujeme:
•  mlčenlivost – informace o uživateli služby poskytuje pracovník ostatním zainteresovaným 

subjektům jen s jeho souhlasem,
• pracovník nepracuje a nerozhoduje za uživatele, 
• uživatel sociální služby spolupracuje s pracovníkem dobrovolně.8

Otázka mlčenlivosti je v oblasti case managementu, kdy jsou zapojeny další organizace 
do řešení problému klienta, citlivou skutečností. Pracovník musí vyhodnocovat, kdy lze 
o klientovi sdělovat údaje dalším organizacím, institucím, fyzickým osobám a kdy nikoli. 
Obecným doporučením je dojednat s klientem souhlas ke sdílení informací s dalšími 
subjekty, které jsou zapojeny do řešení jeho problému. V případě organizací zapojených 
do case management týmu může klient dát písemný souhlas ke sdílení všech informací 
relevantních k řešení jeho problému. V případě case managementu klient - pracovník dává 
klient souhlas ke sdílení jednotlivé informace, kterou chce pracovník sdělit třetí osobě 
(instituce, organizace, fyzická osoba). Výjimku tvoří situace, kdy pracovník má oznamovací 
povinnost podle Trestního zákona č.140/1961 Sb. a musí některé skutečnosti nahlásit bez 
vědomí nebo souhlasu klienta.

efektivní zapojení přirozeného prostředí klienta (rodina, blízké okolí)
Pracovník hledá zdroje pro řešení klientova problému nejen ve spolupráci s institucemi 
a organizacemi, ale snaží se zapojit i osoby z přirozeného prostředí (rodina, přátele). Předchází 
tak vzniku závislosti na svém pomáhání a sociálním systému. 

efektivní zapojení dalších organizací, institucí
Instituce a organizace, ať už jsou součástí case management týmu, nebo jen poskytují činnosti 
napomáhající k řešení klientovy zakázky, ovlivňují kvalitu case managementu a výsledek 
spolupráce s klientem. Je proto vhodné dbát jako pracovník (case manager) na kvalitu 
přístupu k řešení problému klienta. V případě nekvality práce pak přiměřeným způsobem 
upozorňovat kolegy, organizace a instituce na nevhodné postupy, apelovat na dodržování 
dohodnutých pravidel nebo zákonných norem, hledat společné řešení ke zlepšení.

7 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (2007).
8 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (2007).
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Průběh case managementu

Týmový case management9

Týmový case management lze rozlišovat na vnitřní a vnější. Vnitřní case management je 
charakteristický pro velké organizace zajišťující několik sociálních služeb či jiných sociálních 
aktivit. Case manageři jsou zde zaměstnanci jedné organizace a klientův případ mohou řešit 
v rámci tzv. klientských porad. Vhodné je stanovení klíčového pracovníka, který má přehled 
o všech činnostech v klientově případu a řídí proces poskytování služeb klientovi. Tuto roli může 
plnit nadřízený pracovníků nebo jiný předem určený pracovník z řad case managerů. Pro vnější 
case management je charakteristická rozdílnost míry zapojení jednotlivých organizací. Case 
management lze rozlišovat na týmy s aktivní účastí na řešení problému klienta a na týmy s pasivní 
účastí na řešení problému klienta. Aktivní týmy se pravidelně scházejí, řízeně hledají možnosti 
řešení problému klienta, klient může být na tato setkání přizván. Návrhy řešení jsou konzultovány 
s klientem, a ten volí, zda daný postup využije, nebo ne. Pasivní týmy jsou charakteristické tím, že se 
scházejí minimálně nebo vůbec, komunikují spolu pomocí telefonu, e-mailem. Vzájemně o sobě 
vědí, společně usilují o řešení klientovy situace, sdílejí informace o podniknutých krocích, jejich 
služby se nepřekrývají (pro podávání informací o klientovi požadujeme od klienta souhlas).

Individuální case management
Case management v terénní sociální práci lze vykonávat v individuální rovině, kdy je 
do případu klienta zaangažován „jen“ pracovník – sociální kurátor. Označení „individuální“ 
zde vnímáme jako popis skutečnosti, že pracovník na případu nepracuje způsobem, kdy je 
zapojeno více organizací jako součást case management týmu. Pracovník je zde  tím, kdo sám 
vede klientův případ a ručí za kvalitu zvolených postupů. Pracovník společně s klientem volí, 
kdy a jaká sociální služba, instituce, organizace „vstoupí“ do řešení klientovy zakázky. Vedení 
případu pracovníkem ho nezbavuje povinnosti dojednávat zvolené postupy s klientem. 

Klienty sociálních kurátorů jsou většinou lidé s celým komplexem problémů, které jsou 
vzájemně provázané a mnohdy je nelze řešit odděleně. Kurátor se tak stává case managerem, 
jenž hledá a koordinuje aktivity, které klientovi pomáhají řešit jeho situaci jako celek, 
v kontextu všech jeho potíží.
Poté, co se nám podařilo navázat s klientem kontakt a klient souhlasí se spoluprací, přichází 
fáze dojednávání, na kterých problémech a tématech budeme spolupracovat. Úkolem 
sociálního kurátora je zjišťovat, čeho chce klient prostřednictvím služby dosáhnout. Vede 
proto klienta k tomu, aby formuloval vlastními slovy svá přání, očekávání či potřeby, co si 
přeje za pomoc a jak má tato pomoc vypadat. Dojednávání spolupráce tak stojí na přáních 
a potřebách klienta (neboli objednávkách) a na pracovníkově objasňování vlastních možností 
neboli nabídkách. 
Výsledkem takového dojednávání by mělo být stanovení cíle spolupráce, postupů a jednotlivých 
kroků, jak tohoto cíle dosáhnout (individuální plánování). Vzhledem k charakteristice 
cílové skupiny a komplexitě jejich problémů je vhodné práci s klientem rozdělit na dílčí 
cíle, které sledují naplnění obecnějšího cíle spolupráce. Obsahem každého cíle by měly být 
jednotlivé kroky a postupy, které směřují k jeho naplnění. Plánování jednotlivých kroků by 
mělo vycházet z pracovníkova zhodnocení klientových schopností a dovedností  a mělo by 
podporovat klientovu aktivitu a autonomii. 

9 Dosoudilová (2008).

Přestože v průběhu práce s klientem dojde k rozdělení obsahu spolupráce na jednotlivé 
oblasti, dílčí cíle spolupráce, měl by být kurátor schopen průběžně vyhodnocovat spolupráci 
vzhledem k většímu, obecnému cíli spolupráce, vnímat klienta komplexně.
Pokud v průběhu spolupráce vyjde najevo, že kurátor nemá kompetence spolupracovat 
s klientem na jeho objednávce, protože mu dané téma profesně nepřísluší (např. potřeba 
psychiatrické péče), nabízí klientovi možnost zprostředkování kontaktu na organizaci, jež 
mu může být v řešení jeho situace nápomocna. 
Vhodný výběr návazné služby vyžaduje znalost organizací a institucí, které nabízejí služby 
v místě, kde sociální kurátor působí. Flexibilní využití kontaktu z takto vytvořené databáze, 
tzv. sociální mapy, předpokládá již navázanou spolupráci s jednotlivými organizacemi. 
Výhodou je předchozí osobní seznámení s kontaktní osobou, na kterou se bude  kurátor 
v případě potřeby obracet. Odpadá mu tím zdlouhavé vysvětlování a případné nedorozumění 
plynoucí z nejasných rolí a kompetencí pracovníků a limitů služby.
Sociální mapa by neměla být jakýmsi “mrtvým“ dokumentem založeným v šuplíku kurátora, ale 
živým materiálem, který je potřeba neustále aktualizovat, zejména vytvářením a udržováním 
kontaktů s konkrétními pracovníky partnerských subjektů. Možností, jak rozvíjet spolupráci 
s partnery v rámci sociální sítě, je celé řada, např. spolupráce na jednotlivých klientských 
případech, osobní kontakt, konference, semináře apod.
Pracuje-li s klientem několik poskytovatelů současně, mohou tyto skutečnosti přinášet nejen 
pozitiva, ale i určitá rizika týkající se např. ochrany osobních údajů. V tomto případě je 
nezbytné stanovit si hned na začátku pravidla týkající se způsobu a formy předávání informací 
a zpráv o situaci klienta při dodržení všech zákonných i etických pravidel při práci s klienty. 
Některé naplánované kroky nemohou být realizované bez spolupracující organizace, což 
může mít za následek zkomplikování spolupráce, nebo dokonce nedosažení cíle spolupráce. 

Výhody case managementu10

Metoda case managementu přináší efektivnější řešení klientova problému, jež spočívá:

1)  v časové úspoře – při spolupráci několika odborníků v týmu dochází zpravidla 
k rychlejšímu řešení klientovy zakázky;

2)  ve finanční úspoře - case management působí jako prevence překrývání různých služeb, 
a tím je docíleno menších finančních nákladů řešení klientovy zakázky;

3)  v kvalitněji poskytnuté službě – klient dostal lepší službu či služby, neboť case 
managementem došlo k jejich koordinaci a součinnosti při řešení klientovy zakázky;

4)  ve zplnomocňování klienta v řešení problému – case management patří mezi metody, 
které zahrnují vyžadování aktivity klienta v řešení jeho problému, tím dochází k prevenci 
závislosti klienta na službě.

Rizika ohrožující úspěšnost case managementu11

1) nezkušenost pracovníka má vliv na průběh a výstupy case managementu
2) nedostatečné zapojení jedné z organizací ovlivňuje průběh a výsledek case managementu
3)  nedostatečné informace od klienta vedou k nesprávným postupům (klient zamlčí 

spolupráci s jinou organizací nebo fakta důležitá pro volbu úspěšných postupů).

10 Dosoudilová (2008).
11 Dosoudilová (2008).
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Prevence neúspěšnosti case managementu12

1) kvalitní vstupy
2)  případové vedení case managerů (nadřízeným v rámci pravidelných konzultací s rozborem 

použitých postupů, s externím odborníkem – supervizorem)
3) průběžné hodnocení použitých postupů (pracovníkem, nadřízeným)
4)  závěrečná evaluace úspěšnosti zvolených postupů (pracovníkem, nadřízeným) a následné 

opatření při zjištění neefektivnosti některých postupů.

Individuální plánování a individuální plán

Individuální plánování je proces plánování průběhu spolupráce, která vede k naplnění 
klientem stanovených cílů a přispívá k začlenění klienta do běžného života. Při individuálním 
plánování pracovník respektuje názor a potřeby klienta. Při plánování a naplňování 
dohodnutých plánů se zaměřujeme na trvalý rozvoj klienta s maximální možnou mírou 
přiblížení se běžnému způsobu života, k samostatnosti, učení se sociálním dovednostem.
Plánování se účastní klient a sociální kurátor. Pokud si klient přeje přizvat k plánování třetí 
osobu (rodiče, opatrovníka, sousedku, kamaráda), pak je  to samozřejmě nejen možné, ale 
i vhodné. Aktivním zapojením klienta do procesu individuálního plánování podporujeme 
klienta v přebírání zodpovědnosti za svůj vlastní život. 
Výsledkem individuálního plánování je individuální plán, který staví na specifických 
potřebách klienta. Individuální plán je písemně stanovený postup práce s klientem, včetně 
uvedení kroků  a postupů, které k jeho naplnění směřují.

Tvorba individuálního plánu
• Popis výchozí situace klienta 
V popisu výchozí situace klienta jde především o to, kde se klient nachází na začátku naší 
spolupráce. Jak žije, jaké zdroje a prostředky má k dispozici, co umí. Nejedná se o zjišťování  všech 
anamnestických dat, ale jen informace, které jsou nezbytné k plánování a spolupráci s klientem.

• Stanovení cíle (cílů) spolupráce
V průběhu rozhovoru s klientem se snažíme klienta podpořit v otevřeném sdělování jeho 
přání, potřeb a představ o životě (stanovování, hledání cílů). Pokud má klient cílů mnoho, 
sociální kurátor klienta vyzve, aby se rozhodl, která oblast je pro něj natolik důležitá, že ji 
chce upřednostnit (formulování priorit).
Klient většinou zformuluje obecné cíle, které ještě nemusí být dokonale měřitelné (např. zlepšit 
rodinný rozpočet). Pro takové upřesnění používáme až následné dílčí cíle, které musí být 
naformulovány vždy tak, aby je bylo možné v kterémkoliv okamžiku poměřovat i s výsledky 
dosud odvedené práce. Je nutné stanovovat si skutečně konkrétní a měřitelné cíle. 
Tato část plánování bývá obvykle jedna z nejtěžších. Často zapomínáme na nutnost jasného 
pojmenování cílů a jejich priorit a ihned se vrháme na konkrétní prostředky. 
 
• Stanovení postupů a dílčích kroků
Jasně vymezené konkrétní cíle nám vyznačují mantinely, ve kterých se budeme pohybovat 
při sestavování konkrétního plánu. Cíl pojmenovává, čeho je třeba dosáhnout, a plán je 

12 Dosoudilová (2008).

navazujícím souborem konkrétních kroků a postupů, které nám napomohou k cíli dojít. Popis 
konkrétních kroků bývá obvykle snadnější část procesu plánování. Postupy se hledají snáze, 
neboť mnohé z nich máme v praxi vyzkoušené. V této chvíli je třeba si uvědomit, že je to 
především klient, který bude naplňovat jednotlivé kroky (pokud možno samostatně). Klient 
se nemá dostat do pozice pouhého příjemce péče, osoby závislé na pomoci ostatních při 
dosahování svých cílů. „Vnucené“ postupy a kroky, které má pracovník zažité a odzkoušené, 
tak nemusí být pro klienta přijatelné a takto sestavený plán přestává být reálným.
Podpora pracovníka má směřovat k motivování klienta k dosažení cíle a zároveň 
k formulování strategie, pomocí které svého cíle co nejvíce samostatně dosáhne. Sociální 
kurátor případně doplní klienta vlastním návrhem podpory. Tento návrh je na místě, pokud 
klient sám na řešení problému a dosažení cíle nestačí. Klient samozřejmě může takovou 
podporu odmítnout, nebo vyjednat její konkrétní podobu. 
Individuální plán zachycuje jednoznačně postup a způsob, jak budou služby v budoucnu 
poskytovány. Plán umožňuje i následné vyhodnocení. Popis by měl být vždy stručný, jasný 
a srozumitelný všem osobám, které budou plán využívat, včetně klienta, popřípadě dalších 
osob, které si k plánování přizve.
V závěru plánování je nezbytné stanovit časové období, pro které je plán sestaven. Otázka 
stanovení času je poměrně důležitá, protože plán, u kterého nevíme okamžik předpokládaného 
ukončení, vlastně není ani žádným plánem. 

• Hodnocení plánu
Hodnocení k procesu plánování neodmyslitelně patří. Přestože je chronologicky zařazeno 
až na závěr, svoji podstatnou úlohu sehrává již v době realizace plánu. Mluvíme o tzv. 
průběžném hodnocení. Začneme-li se plánem zabývat až v okamžiku, kdy má být splněn, celý 
proces plánování ztrácí svůj smysl. Plán musí být „živý“ materiál. Je více než pravděpodobné, 
že i sebelepší plán budeme v průběhu jeho realizace doplňovat, měnit, přehodnocovat. 
V žádném plánu nelze postihnout všechny nepředvídatelné, neovlivnitelné proměnné, které 
nám do spolupráce budou zasahovat . Má-li si plán zachovat svoji kvalitu, musí být neustále 
konfrontován s realitou a podle ní a aktuálních potřeb upravován.
V druhé rovině nastupuje hodnocení jako závěrečný akt – posouzení úspěšnosti celého plánu 
a dosažení jednotlivých stanovených cílů, tzv. závěrečné hodnocení. Máme-li cíle stanovené 
správně a měřitelně, pak je hodnocení snadné a jednoznačné. Pokud jsme se při plánování 
uchýlili pouze ke stanovení obecných cílů v duchu „zlepšení komunikačních schopností“, 
pak nejen, že nevíme, jak moc jsme byli ve splnění úkolu úspěšní, ale navíc jsme nuceni 
zpětně dohledávat skutečný měřitelný cíl, což je proti logice věci. 
Kromě výše uvedeného má závěrečné hodnocení ještě jeden důležitý význam. Slouží nám 
jako zhodnocení výchozí situace pro další plány – ukazuje nám, kde se nacházíme v aktuální 
chvíli a jaké by měly být priority našeho jednání v nejbližší době. Překvapivě se tak závěrečným 
zhodnocením plánu vracíme na začátek celého procesu, k novým cílům.
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Příklad individuálního plánu s klientem

Individuální plán klienta13

Jméno pracovníka: 
Osobní údaje  klienta: 
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Bydliště:

Vznik:
Datum zahájení: 1.1.2009
Popis výchozí situace 
klienta:

7 členná rodina: 2 dospělí, 5 nezletilých dětí (1, 2, 4, 5 a 9 let).
Otec nezaměstnaný, není veden na Úřadu práce, matka na rodičovské dovolené; 
bydlení: u příbuzných, bez nájemní smlouvy - nájem 6000,- Kč, nevhodné hygienické 
podmínky: koupelna, WC - není součástí bytu, topí se v kamnech (dřevo), v bytě není 
dostatek postelí pro všechny členy rodiny;  
příjem: 
Příjmy rodiny se skládají z rodinných dávek, které spolu s příspěvkem na péči na nejstarší 
dceru činí cca 19 000,- Kč. Sociální příplatek jim byl odebrán, přesný důvod neznají. 
Výdaje za nájem jsou 6000,- Kč/ měsíčně, za stravu cca 7000,- Kč/měsíčně. Mají občasné 
dluhy u známých (peníze na jídlo), dále dluh u Všeobecné zdravotní pojišťovny, jehož 
výše není známa.

Hlavní cíl(e): Zlepšit hospodaření s rodinným rozpočtem
Dílčí cíle: Vypořádat dluhy Zvýšit příjmy rodiny (najít nové 

finanční zdroje)
Plán spolupráce 
(postupy, kroky 
vedoucí k řešení): 

Zvolené postupy: 
• vytvořit finanční analýzu rodiny 
• zaměřit se na orientaci v příjmech a výdajích rodiny 
• zjistit celkovou výši dluhů
• navázat komunikaci s věřiteli
• navrhnout splátkové dohody
• vypracovávání individuálního plánu 
řešení podle zjištěných informací; dluhové 
poradenství
• asistence a doprovod na jednání 
s relevantními úřady, institucemi    

• zjistit, zda klienti využívají všechny 
finanční zdroje, na které mají nárok
• navrhnout další možnosti navýšení 
finančního rozpočtu rodiny
• zprostředkování služeb lokálně 
dostupných (např. agentury práce)
• asistence a doprovod na jednání 
s úřady, institucemi   

Kroky klienta: 
• poskytnutí dostupných materiálů k finanční 
situaci rodiny (exekuční příkaz aj.)
• aktivní spolupráce během konzultací 
s institucemi (Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, Exekutorský úřad) – vyzvednutí 
formulářů, dokladů
• vyplňování formulářů
• komunikace s exekutorem – zaslání dopisů 
• samostatné schůzky na příslušných úřadech, 
institucích (zjištění údajů)

Kroky klienta: 
• poskytnutí dostupných materiálů 
k finanční situaci rodiny (rozhodnutí 
o dávkách aj.) 
• aktivní spolupráce během konzultací 
s institucemi (oddělení státní sociální 
podpory, hmotné nouze, Okresní 
správa sociálního zabezpečení ) – 
vyzvednutí formulářů, dokladů 
• vyplňování formulářů
• samostatné schůzky na příslušných 
úřadech, institucích (zjištění údajů)

Kroky pracovníka: 
• Sepsání finanční analýzy – příjmy a výdaje

13 Interní záznam individuálního plánu, Člověk v tísni, o.p.s.

• doprovod a asistence při vyjednávání 
s právním oddělením Všeobecné zdravotní 
pojišťovny
• komunikace s exekutorem
• sepsání splátkové dohody
• asistence při vyplňování formulářů
• poskytnutí informace o výhodách a rizicích 
půjček u bankovních či nebankovních 
společností

• doprovod a asistence při vyjednávání 
s pracovnicemi na úseku státní sociální 
podpory a hmotné nouze
• poskytnutí informace – registrace 
na Úřadě práce  a zdravotní pojištění, 
příspěvek na péči v souvislosti 
s hrazením zdravotního pojištění
• asistence při vyplňování formulářů
• poskytnutí informace o stavebním 
spoření
• poskytnutí informace o výhodách 
a rizicích půjček u bankovních či 
nebankovních společností

Další zainteresované /
/ spolupracující 
organizace:

Oddělení sociálně právní ochrany – Jana Nováková, tel. 12345678

Doba spolupráce: Do 31. 5. 2009 

Průběh:
Průběžné 
hodnocení:

Dílčí cíl: zvýšit příjmy rodiny (najít nové finanční zdroje)
• zjištěna přesná výše pobíraných dávek
• podání žádosti o sociální příplatek, klienti dosud nečerpali, nárok mají
• institut mimořádné okamžité pomoci na pokrytí výdajů na koupi postelí nelze využít (klienti 
nemají nájemní smlouvu), ale je možné podat žádost o příspěvek na živobytí, žádost podána, 
klientům dávka zamítnuta z důvodu několika problémů:  
- děti mají jiný trvalý pobyt než rodiče 
- matka je Slovenska  
- záškoláctví dětí 
- pokud se rodině zvýší sociální příplatek, stejně nebude mít nárok na dávky hmotné nouze
• evidence klienta na Úřadu práce – prevence vzniku dalšího dluhu na zdravotním pojištění, klient 
při registraci na Úřadu práce dostal informaci, že pro účely zdravotního pojištění není třeba se 
v jeho případě evidovat, protože klient pečuje o svoji nezletilou dceru se stupněm závislosti III 
a pobírá na ni příspěvek na péči
• možnost zvýšení příjmů občasnými brigádami, podpora klienta v aktivním přístupu,  nabídnuta 
možnost asistence při vyhledávání zaměstnávání, brigád (inzerce na internetu + doprovod 
do agentury práce) - klient souhlasí, rád by si našel brigádu alespoň několikrát do týdne
• nabídnuta možnost založení stavebního spoření, poskytnutí informací o výhodách spoření, 
klienti prozatím finančně vycházejí, nedaří se jim pouze ušetřit na kauci na bydlení
• další překážky v možnosti zvýšení příjmu, na které je třeba se zaměřit - trvalé pobyty dětí, 
záškoláctví
Dílčí cíl: vypořádat dluhy
Dluh u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)
• Klient má dluh u Všeobecné zdravotní pojišťovny, jehož výši lze snížit po doložení období, kdy 
plátcem zdravotního pojištění byl stát (doby rodičovské dovolené), klient vyzvedne, doloží, poté 
bude vyčíslena konečná výše dluhu, dluh po doložení potřebných dokumentů činí  6 682,- Kč, 
penále 16 963,- Kč (celkem 23 645,- Kč)
• prevence vzniku dluhu na zdravotním pojištění: klient doloží, že pobírá příspěvek na péči 
na dceru na VZP a na Okresní správě sociálního zabezpečení kvůli započtení doby pojištění pro 
účely důchodového pojištění
• po jednání s právním oddělením VZP zjištěno, že věc je již u exekutora, tudíž je kvůli vypořádání 
dluhu potřeba obrátit se na něj, s klientem se domlouváme na sepsání splátkového kalendáře se 
splátkami 500,- Kč/měsíčně, klienti začali splácet, exekutor schvaluje dohodu o splátkách
Dluh u příbuzných
• dluh ve výši 2000,- Kč u sestry klientky byl splacen
Dluh na vodném
• dluh na vodném činí 4000,- Kč, zatím neřešen
• klienti si chtějí vzít půjčku na složení kauce za nové bydlení - vysvětlena rizika braní půjček 
u nebankovních institucí, ze stávajícího příjmu je možné tvořit úspory a využít je na kauci, před 
případným podpisem smlouvy o půjčce budou klienti konzultovat smlouvu s pracovníkem
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Ukončení:
Závěrečné hodnocení: Klienti se zorientovali ve svém rodinném rozpočtu, ví, jaké mají příjmy a nezbytné 

výdaje. 
Rodinný rozpočet byl navýšen o sociální dávky, které klienti doposud nečerpali, ale 
měli na ně nárok. Klienti se naučili vyplňovat formuláře žádostí o dávky. 
Klienti vědí o dalších možnostech navýšení jejich rodinného rozpočtu, jde zejména 
o příjem získaný z příležitostných brigád klienta, klient ví kde takové pracovní 
příležitosti hledat (agentury práce, inzeráty), doposud však v tomto směru výraznou 
aktivitu neprojevil, další spolupráce bude směřovat k motivaci a podpoře klienta 
k této aktivitě.
Klienti ví, jakým způsobem tvořit úspory (stavební spoření), které potřebují 
na zaplacení kauce na nové bydlení.
Klientům bylo názorně předvedeno, jak naplánovat a rozložit měsíční příjem 
na kratší časový úsek (týdenní), a tvořit tak krátkodobé úspory, klienti si tento 
způsob tvoření rezerv zatím neosvojili. 
Klienti si udělali seznam dluhů, které mají (dluh na VZP, dluh na vodném, dluh 
u známých). Klient jednáním na VZP zjistil výši dluhu, společně s pracovníkem 
požádal exekutora o splátkový kalendář na umoření tohoto dluhu, který byl 
exekutorem schválen, a klient začal splácet částku 500,- Kč měsíčně. 
Dluh u známých byl v průběhu spolupráce splacen.
Dluh na vodném zatím řešen nebyl.
Z výše dluhu a příjmů klientů je zřejmé, že se v průběhu spolupráce nepodaří 
všechny dluhy vypořádat, bylo by proto dobré tento cíl přeformulovat tak, aby 
jeho dosažení bylo reálné (snížit dluhy nebo splácet dluhy).  Pokud klienti budou 
pokračovat ve splácení svých dluhů, je v horizontu několika let reálné, že se rodina 
všech dluhů zbaví.
Oblast, na kterou by bylo vhodné se do budoucna zaměřit, je zvýšení příjmu rodiny, 
a to zejména podporou klienta k nalezení vhodných pracovních příležitostí a pomoc 
klientům s osvojením si dovednosti plánovat rodinný rozpočet a vytvářet úspory.

Datum ukončení: 31. 5. 2009

Principy práce s klientem

Práci s klientem a terénní sociální práci obzvlášť zakládáme na hodnotách, které mají své 
kořeny v etice. Jejich popis nalezneme v Etickém kodexu sociálních pracovníků České 
republiky. Je nezpochybnitelné, že míra ztotožnění se s těmito hodnotami a jejich následné 
použití v přístupu ke klientovi má vliv na kvalitu práce s klientem, od které odvozujeme 
profesionalitu pracovníka. Za profesionála považujeme nejen vzdělaného pracovníka, ale 
zejména pracovníka, jehož charakteristikou je kromě vzdělanosti i dodržování etických 
zásad vůči klientovi, zaměstnavateli i sobě samému. V sociální práci sdílíme hodnoty 
uznávání jedinečnosti každé lidské bytosti, nárok na svobodu, na spravedlnost, povinnost 
odpovědnosti vůči společnosti, která je spojena s nárokem na společenskou solidaritu 
(soudržnost). V praxi to znamená aktivně vyjadřovat respekt každému klientovi bez ohledu 
na jakékoliv společensky nežádoucí charakteristiky, poskytovat a vytvářet mu prostor pro 
realizaci všech přání, jež jiné lidi neohrožují, při střetů zájmů prosazovat spravedlivé řešení 
a podporovat zapojení  klienta do všech druhů podpůrných společenství (rodina apod.).14 

1. Princip profesionality, odbornosti – pracovníci jsou vzdělanými profesionály v oblasti 
sociální práce, sociální politiky a práva v rozsahu nezbytném pro výkon jejich povolání. 
Při své práci dodržují etické zásady, které v minimální podobě vycházejí z Etického kodexu 
sociálních pracovníků České republiky. 

14 Matoušek (2003).

2. Princip správné volby pomoci a kontroly – pracovník musí uvážlivě volit, kdy je na místě 
„kontrola“ a kdy „pomoc“. I v přístupu ke klientovi, který je charakterizován spíše kontrolně, 
lze s klientem dílčím způsobem spolupracovat metodami, které využívají spíše princip 
„pomoci“. 

3. Princip předcházení závislosti na pomoci sociálního kurátora – pracovník se snaží 
u klienta předejít dlouhodobé neschopnosti řešit svoji situaci sám bez pomoci pomáhajícího 
pracovníka. Předcházením této závislosti je podpora klienta v začlenění do společnosti, 
snaha pracovníka a klienta v maximální možné míře využít přirozené sociální zdroje klienta 
(rodina, příbuzní, apod.) a dalších dostupných služeb tak, aby bylo dosaženo úspěšného 
řešení problému klienta. Pracovník při spolupráci s klientem dbá na zvyšování sociálních 
dovedností klienta, nepřistupuje ke klientovi pečovatelským přístupem. Pracovník nepracuje 
na problému za klienta, ale společně s klientem. Rozdělují si činnosti (úkoly), které udělá 
pracovník a které klient.15

4. Princip dobrovolnosti - klient spolupracuje na základě svého dobrovolného rozhodnutí. 
Jestliže klient službu odmítne, nevyplývají tím pro něj žádné postihy a zhoršení jeho situace. 
Zhoršením situace klienta zde rozumíme klientův pohled na to, jestli se situace zhoršila 
nebo ne. Nežádoucí, při dodržování tohoto principu, je podlehnutí pracovníka přesvědčení, 
že klient neví, co je pro něj dobré a co ne. Pracovník pak koná bez vědomí klienta, nebo jej 
do spolupráce nutí. Tento princip lze uplatnit pouze u typu spolupráce s preferencí principu 
pomoci.

5. Princip důvěry - informace o klientovi nejsou bez jeho vědomí a souhlasu poskytovány 
třetím osobám, uvedené se netýká informací podléhajících ohlašovací povinnosti nebo 
nutného sdílení informací v rámci výkonu povolání sociálního kurátora. Klient o tomto 
principu ví, neboť je o něm informován na začátku spolupráce.

6. Princip bezplatnosti - pracovník nežádá ani nepřijímá od klienta finanční nebo jiné 
ohodnocení své práce (dary, služby od klienta). 

7. Princip zachování autonomie klienta - cílem spolupráce terénního pracovníka a klienta 
je poskytování služeb v takové formě, aby se do každodenního života klienta neodráželo 
negativně, neomezovalo klientovy vztahy s blízkými lidmi ani s lidmi z místní sociálně 
vyloučené lokality - obce, nesnižovalo respekt k jeho osobě, neomezovalo jej bez možnosti 
ovlivnit každodenní rytmus vlastního života. Při poskytování služeb klientovi musí být ze 
strany pracovníka kladen důraz na svobodnou vůli klienta při řešení jeho problému. Pokud 
klient dostatečnou měrou neprojevuje svoji vůli na řešení problému, je pracovníkem průběžně 
dotazován, zda souhlasí s navrhovanými postupy. Klientův názor, pokud je to možné, má 
přednost před názorem pracovníka. Odlišný názor klienta na řešení jeho problému nesmí být 
příčinou „poškození“ klienta ze strany pracovníka. Tento postup může být uplatňován pouze 
při spolupráci na zakázkách, které neodporují dobrým mravům či zákonným normám.16 
Tím rozumíme, že nelze spolupracovat s klientem na zakázce, jejímž cílem nebo důsledkem 
je poškození druhé osoby, trestný čin nebo jeho příprava či pokus. 

15 Dosoudilová, Francuchová (2008).
16 Standardy sociální služby Terénní programy Programu terénní sociální práce, Člověk v tísni, o.p.s. (2007).
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8. Princip individualizace17 – pracovník uznává klienta jako jedinečnou bytost, má vždy 
na  paměti, že každý klient je osobnostně rozdílný a „zaslouží si“ přístup vycházející z jeho 
potřeb a nabídky. 

9. Princip prostoru k vyjadřování pocitů – klient má mít možnost svobodně vyjádřit svoje 
pocity, včetně těch negativních.

10. Princip empatie – pracovník se snaží vcítit do pocitů a situace klienta. Tuto skutečnost 
promítá do svého přístupu ke klientovi. Přiměřeně volí vhodné podmínky pro setkání 
s klientem (v domácnosti klienta, v kanceláři). Vyjadřuje se o problému klienta v závislosti 
na jeho prožívání.

11. Princip akceptace  - pracovník vnímá každého klienta jako celek s jeho slabými i silnými 
stránkami.

12. Princip nehodnocení klienta – pracovník nesoudí klienta, neříká, že si klient za svoji 
situaci může sám. Pracovník může hodnotit klientovo jednání, postoje. Tím nedochází 
k hodnocení osobnosti klienta. Např. klient není špatný, ale klient se nezachoval správně, 
když nezaplatil nájem.

Posledních pět uváděných principů - individualizace, prostor k vyjadřování pocitů, empatie, 
akceptace a nehodnocení klienta vychází z principů formulovaných Felixem Biestekem 
v roce 1957.
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SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE 
S OSOBAMI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 
Pavel Pěnkava

Studijní texty se nejprve zaměřují na postupné objasňování historie a příčin vzniku bezdomovectví 
v souvislostech. Zároveň popisují složitý proces definování cílové skupiny a typologie jejích 
podskupin. Příčinám je věnována poměrně velká část textu, protože doposud v české odborné 
literatuře k tomuto tématu nelze získat dostatečné penzum informací. Pochopení příčin vzniku 
bezdomovectví je základní předpoklad pro zdařilou spolupráci mezi osobou bez přístřeší 
a sociálním kurátorem.
V druhé části se sociální kurátoři mohou seznámit s dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje 
problematiku bezdomovectví, a tím je časové hledisko pobytu v extrémní životní situaci 
v souvislosti s prací sociálního kurátora. Pro hledání uspokojení z pomoci je určené rozdělení 
klientely do třech skupin podle jejích schopností, dovedností a možností, kterým lze získat určitý 
klíč pro zhodnocení spolupráce. Závěr pojednává o možnostech socioterapeutického působení 
na klienta sociálního kurátora.

Úvod

Pro pochopení fenoménu bezdomovectví je potřeba znát jeho historický vývoj, příčiny 
a důsledky v kontextu s historií, zvyky a kulturou konkrétního národa. U nás (přesněji v tehdy 
ještě Československé socialistické republice a posléze Československé federativní republice) 
začal být viditelnější podobně jako v ostatních postkomunistických zemích počátkem 90. let 
dvacátého století.
Společnost se rozdělila na dva názorové tábory. První (většinový) přijal vysvětlení, že 
osoby bez přístřeší (dále OBP) jsou jedinci (v anglickém jazyce se pro ně používá označení 
„undeserving“), u nichž příčina bezdomovectví tkví v jejich osobních vlastnostech a neochotě 
pracovat. Podle laické veřejnosti „si tento způsob života zvolili nebo zapříčinili sami, měli by 
si tedy i sami pomoci“. Druhá strana (menšina) připouští oprávněnost poskytování pomoci 
těmto lidem a sdílí názor, že by ji měly zajišťovat především charitativní organizace. 
Veřejnost obecně vnímá bezdomovectví jako jev, který se u nás vyskytl až v 90. letech 
dvacátého století. Tato mylná domněnka může být v konečném důsledku překážkou pro 
přijetí lidí žijících v nepříznivých životních situacích za rovnoprávné členy společnosti, a tím 
jim hrozí sociální exkluze. Bezdomovectví je přitom „přirozený“ jev vznikající v důsledku 
nerovnosti sociálních vrstev a nedostatečných sociálních schopností u této marginální 
skupiny. Nelze jej popírat nebo bagatelizovat. Naopak, chceme-li jej řešit, je žádoucí o něm 
otevřeně diskutovat jak na odborné, tak i laické úrovni, a v neposlední řadě se samotnými 
nositeli tohoto sociálně patologického jevu. 
Sociální kurátor se s touto cílovou skupinou setkává při své práci čím dál častěji 
a do budoucna lze předpokládat, že bude tvořit převážnou část jeho klientely. Rozdíl bude 
v kombinaci  jednotlivých sociálně patologických jevů. Například osoba bez přístřeší, proti 
které je nebo bylo vedeno trestní řízení, v jiném případě osoba bez přístřeší se závislostí 
na návykových látkách, případně s několika komplikacemi souběžně. Přístup k řešení 
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bezdomovectví na úrovni konkrétní obce nelze sjednotit, neboť charakteristika tohoto jevu se 
liší podle velikosti aglomerace, lokálních možností společenského prostředí nebo například 
sociokulturních zvyků a tradic. Tento text si klade za cíl pojmenovat bezdomovectví jako 
sociálně patologický jev s nabídkou jednoho z možných směrů spolupráce mezi klientem – 
osobou bez přístřeší a odborníkem – sociálním kurátorem.

Historie1

Bezdomovectví výraznou měrou ovlivnila chudoba. Počátky chudinské péče v českých zemích byly 
propojeny se vznikem domovského práva již od poloviny 16. století. Za vlády Josefa II. byl zaveden 
Tereziánský zákon, který ukládal každé obci nad 800 obyvatel povinnost zřídit chudobinec, sirotčinec, 
základní školu a šatlavu. Bezdomovectví, tak jak ho známe z dnešní doby, začalo na evropském 
kontinentě vznikat až od 2. poloviny 19. století vlivem industrializace. Jedním z jejích důsledků byla 
i migrace obyvatelstva z venkova do měst. Do té doby zákonná opatření v podobě domovského 
zákona a chudinských fondů zamezovala občanům stát se zcela bezprizorními, i přestože byli fakticky 
nemajetní a bez rodinného zázemí. Domovský zákon a chudinské fondy byly soubory právních 
nařízení a společenských norem, které měly zajistit sociální zázemí občanům místně příslušným 
k určité obci. Na druhou stranu zavazovaly povinností ekonomicky soběstačné členy společnosti, 
aby podporovali obec v její veřejně prospěšné činnosti. Vývoj bezdomovectví po 2. světové válce 
v českých zemích a v takzvaném východním bloku byl ovlivněn komunistickým systémem.

Období socialismu 
Nástupem totalitního režimu v roce 1948 nastalo ideologické popírání veškerých zjevných 
sociálně patologických jevů. V důsledku budování „socialistické společnosti“ bylo tehdejší 
mocí rozhodnuto o nové sociální politice. Soubor represivních opatření, která z pohledu 
pluralitní společnosti popírala základní práva a svobody, skryl veškeré projevy charakterizující 
jedince podle tehdejšího označení „žijícího životem nedůstojným socialistické společnosti“. 
Tato opatření direktivně nařizovala všem občanům povinnost zdržovat se v místě trvalého 
pobytu, kde byli přihlášeni. Výjimkou byl úředně hlášený přechodný pobyt, který musel být 
po roce obnovován. Politický systém dále zaručoval občanům právo na práci. Toto právo 
však bylo podmíněné povinností pracovat. V důsledku těchto opatření mohly státní orgány 
represivně postihnout občana žijícího „nepřijatelným způsobem života“, který se dopustil 
trestného činu příživnictví podle § 203 zákona č. 140/1961 Sb.

Zdánlivým úspěchem této strategie bylo zminimalizování výskytu zjevného bezdomovectví, 
avšak v celé řadě důsledků se vytvářelo v latentní podobě. Jak uvádí Horáková:2 “Státní 
paternalismus oslabující aktivitu a paralyzující odpovědnost za vlastní osud vyústil 
u některých jedinců v neschopnost postarat se o sebe sama.“

V 50. letech režim nahradil zrušené charitativní a církevní organizace sítí státních sociálních 
institucí (ústavy sociální péče, domovy důchodců, domovy pro dlouhodobě nemocné, 
tělesně postižené osoby, dětské domovy apod.). Možnosti a úroveň péče v těchto zařízeních 
byly v některých případech nedostačující. Podstatný vliv na tuto situaci mělo nedostatečné 
financování a rovněž i nedostatek kvalifikovaného personálu.

1 Pěnkava (2007).
2 Horáková (1995).

Vývoj bezdomovectví po roce 1990
Změna režimu a jeho principů od totalitního k demokratickému přinesla řadu transformačních 
problémů. Jedním z nich bylo přirozené zviditelnění osob bez přístřeší. Do této skupiny 
lze zařadit lidi, kteří v důsledku státní politiky byli systematicky umísťováni do různých 
státních zaopatřovacích zařízení nebo podnikových a jiných podobných ubytoven. Byli to 
občané, kteří nebyli schopni zvládnout probíhající ekonomickou, politickou a společenskou 
transformaci k trendům západní tržní demokratické společnosti.

Hlavní okolnosti způsobující zviditelnění bezdomovectví:
• zánik pracovní povinnosti,
• zrušení trestní postižitelnosti za příživnictví,
• přijetí Listiny základních práv a svobod do českého právního řádu,
• rozsáhlá amnestie prezidenta republiky v roce 1990 (tzv. velká amnestie),
• rozpad velkých státních podniků a rušení jejich ubytoven,
• velký tlak na samostatnost a výkonnost jedince v nových sociálně ekonomických podmínkách.

Současně s nárůstem této problematiky přicházejí počátkem 90. let do Československé 
federativní republiky zahraniční nestátní a církevní organizace. I nová legislativa umožnila 
vznik a obnovu státních i nestátních organizací tohoto typu a začala podporovat jejich 
existenci (především prostřednictvím financování ze státního rozpočtu).

Typologie ETHOS s návrhem národních subkategorií pro 
Českou republiku3

Bezdomovství lze vymezit tak úzce, že by zahrnovalo pouze osoby přežívající venku bez 
střechy nad hlavou, nebo může být definováno v širším smyslu. Skutečnost, že se dosud chápe 
bezdomovství příliš úzce, brání v přijetí a aplikaci postupů, které by vedly z bezdomovství 
ven. FEANTSA4 již řadu let prosazuje, aby bylo bezdomovství chápáno v širším pojetí, které 
kromě lidí bez střechy zahrnuje také osoby bez bytu a další osoby žijící v nejistém nebo 
nevyhovujícím bydlení nebo ubytování. Tato širší definice odráží příčiny bezdomovství 
a dává porozumět procesům vyloučení, které mohou vést k dlouhodobému ohrožení 
bezdomovstvím i k samotnému bezdomovství.

FEANTSA vypracovala a přijala typologii bezdomovství ETHOS5 ve snaze odrazit 
různorodost zkušeností jednotlivých členských států a poskytnout jednotnější přístup 
k porozumění bezdomovství a vyloučení z bydlení na evropské i národní úrovni. ETHOS 
proto představuje kompromis různých národních perspektiv a reálných situací. Zároveň je 
to proces upřesňování jednotlivých kategorií typologie i jejich definic. Úkolem typologie je 
přispět ke zlepšení sběru a srovnávání dat. Zároveň je ETHOS nástrojem, který lze využít 
na národní úrovni a který může být pomocí při rozhodování o strategiích řešení bezdomovství. 
Jde proto o pragmatický přístup ke komplikované problematice.6

3 Hradecký (2007).
4 Evropská federace národních sdruženích pracujících s bezdomovci se sídlem v Bruselu. 
5  European Typology of Homelessness and Housing Exclusion – Evropská typologie bezdomovectví 
a vyloučení z bydlení.
6 Fourth (2006).
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Koncepční 
kategorie

Operační 
kategorie Životní situace Generická (druho-

vá) definice Národní subkategorie *

BEZ 
STŘECHY

1
Osoby 
přežívající 
venku

1.1

Veřejné pro-
story nebo 
venku (na uli-
ci)

Osoby přežívající 
na ulici nebo ve ve-
řejně přístupných 
prostorách bez mož-
nosti ubytování

1.1.1

Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, 

nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, 

kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, gará-

že, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut)

b

2
Osoby 
v nocle-
hárně 

2.1 Noclehárna

Osoby bez obvyk-
lého bydliště, které 
využívají nízkopra-
hové noclehárny

2.1.1
2.1.2

Osoby v nízkoprahové noclehárně
Osoby sezonně užívající k přenocování pro-
story zařízení bez lůžek

b
b

BEZ 
BYTU

3

Osoby 
v ubytov-
nách pro 
bezdo-
movce 

3.1

3.2

3.3

Azylový dům 
pro bezdo-
movce

Přechodná 
ubytovna

Přechodné 
podporované 
ubytování

Osoby v azylových 
domech s krátkodo-
bým ubytováním

Osoby ve veřejných 
ubytovnách s krát-
kodobým ubytová-
ním, které nemají 
vlastní bydlení

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2.1

3.2.2
3.3.1

Muži v azylovém domě
Ženy v azylovém domě
Matky s dětmi v azylovém domě
Otcové s dětmi v azylovém domě
Úplné rodiny v azylovém domě
Osoby v Domě na půli cesty
Osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají 
jinou možnost bydlení)
Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu
Bydlení s podporou výslovně určené pro 
bezdomovce neexistuje

b
b
b
b
b
b
b

b
b

4

Osoby 
v poby-
tových 
zařízeních 
pro ženy 

4.1
Pobytové 
zařízení pro 
ženy

Ženy ubytované 
krátkodobě v zaříze-
ní z důvodu ohrože-
ní domácím násilím

4.1.1

4.1.2

Ženy ohrožené domácím násilím pobývající 
na skryté adrese
Ženy ohrožené domácím násilím pobývající 
v azylovém domě

a

a

5

Osoby 
v ubytov-
nách pro 
imigranty

5.1

5.2

Přechodné 
bydlení (azy-
lová zařízení 
pro žadatele 
o azyl)
Ubytovny 
pro migrující 
pracovníky

Imigranti v přechod-
ných ubytovnách 
z důvodu imigrace
Osoby v ubytovnách 
pro migrující pra-
covníky

5.1.1

5.2.1

Žadatelé o azyl v azylových zařízeních

Migrující pracovníci – cizinci ve veřejné 
komerční ubytovně (nemají jinou možnost 
bydlení)

a

a

6

Osoby 
před 
opuš-
těním 
instituce

6.1
6.2
6.3

Věznice a va-
zební věznice
Zdravotnická 
zařízení
Zařízení pro 
děti

Bez možnosti bydle-
ní po propuštění
Zůstává déle z důvodu 
absence bydlení
Bez možnosti byd-
lení

6.1.1
6.2.1
6.3.1
6.3.2

Osoby před opuštěním věznice
Osoby před opuštěním zdravotnického za-
řízení
Osoby před opuštěním dětské instituce
Osoby před opuštěním pěstounské péče

a
a
a
a

7

Uživatelé 
dlouho-
dobější 
podpory

7.1

7.2

Pobytová péče 
pro starší 
bezdomovce
Podporované 
bydlení pro 
bývalé bezdo-
movce

Senioři a osoby in-
validní, dlouhodobě 
ubytované v azylo-
vém domě
Dlouhodobé bydlení 
s podporou pro bý-
valé bezdomovce

7.1.1

7.2.1

Muži a ženy v seniorském věku nebo invalidé 
dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě
Bydlení s podporou výslovně určené pro 
bezdomovce neexistuje

b

NEJISTÉ 
BYDLENÍ

8

Osoby 
žijící 
v nejistém 
bydlení

8.1

8.2

8.3

Přechodné 
bydlení u pří-
buzných nebo 
přátel

Bydlení bez 
právního 
nároku

Nezákonné 
obsazení 
pozemku

Přechodné bydlení 
u příbuzných nebo 
přátel

Bydlení bez právní-
ho nároku, nezákon-
né obsazení budovy

Nezákonné obsazení 
pozemku

8.1.1

8.1.2
8.2.1
8.2.2
8.3.1

Osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo 
přátel (nemají jinou možnost bydlení)
Osoby v podnájmu (nemají jinou možnost 
bydlení)
Osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
Osoby v nezákonně obsazené budově
Osoby na nezákonně obsazeném pozemku 
(zahrádkářské kolonie, zemnice)

a

a
a
b
b

9

Osoby 
ohrožené 
vystěho-
váním

9.1
9.2

Výpověď 
z nájemního 
bytu
Ztráta vlast-
nictví bytu

Výpověď z nájemní-
ho bytu
Ztráta vlastnictví 
bytu

9.1.1
9.2.1

Osoby, které dostaly výpověď z nájemního 
bytu
Osoby ohrožené vystěhováním z vlastního 
bytu

a
a

10

Osoby 
ohrožené 
domácím 
násilím

10.1
Policejně 
zaznamenané 
domácí násilí 

Případy, kdy policie 
zasáhla k zajištění 
bezpečí oběti domá-
cího násilí 

10.1.1 Osoby ohrožené domácím násilím – policejně 
zaznamenané případy – oběti a

NEVYHO-
VUJÍCÍ 
BYDLENÍ

11

Osoby ži-
jící v pro-
vizorních 
a neob-
vyklých 
stavbách 

11.1

11.2

11.3

Mobilní obydlí

Neobvyklá 
stavba

Provizorní 
stavba

Mobilní obydlí, které 
není určené pro 
obvyklé bydlení
Nouzový přístřešek, 
bouda, chatrč, barák

Provizorní stavba

11.1.1

11.2.1

11.3.1

Osoby žijící v mobilním obydlí, např. marin-
gotka, karavan, hausbót (nemají jinou mož-
nost bydlení)
Osoby žijící v budově, která není určena 
k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, 
v zahradních chatkách se souhlasem majitele
Osoby žijící v provizorních stavbách nebo 
v budovách např. bez kolaudace

a

a

a

12

Osoby 
žijící v ne-
vhodném 
bydlení

12.1
Obydlené 
neobyvatelné 
byty

Bydlení v objektu 
označeném podle 
národní legislativy 
jako nevhodné 
k bydlení

12.1.1
Osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí 
se stalo nezpůsobilým k obývání, ale dříve 
mohlo být 

a

13

Osoby ži-
jící v pře-
lidněném 
bytě 

13.1

Nejvyšší 
národní nor-
ma definující 
přelidnění 

Definované jako 
překračující nejvyšší 
normu podle roz-
měru nebo počtu 
místností

13.1.1 Osoby žijící v přelidněných bytech a

* Použité zkratky v posledním sloupci – Stupeň ohrožení
a – ohrožené osoby
b – bezdomovci

Bezdomovectví – multifaktorová problematika 

Předpokladem úspěšného řešení problémů souvisejících s nárůstem sociálně patologických 
jevů je tyto problémy důkladně prozkoumat z hlediska jejich etiologie, vývoje, podmínek 
vzniku, typologie a prevence. Pro lepší představu si schematicky znázorníme na straně 
jedné souvztažnost bezdomovectví s dalšími sociálně patologickými jevy a na straně druhé 
svébytnost této problematiky.
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Z odborného pohledu lze na bezdomovectví nahlížet jako na polyetiologický jev, a to 
především v důsledku prolínání mnoha jiných sociálně patologických jevů, které jsou 
graficky znázorněny v obrázku č.1. Příčiny vzniku nelze charakterizovat jako homogenní 
a zatím v ČR mezi odbornou společností nedošlo ke konsenzu, který by ujednotil etiologii 
tohoto jevu. Nicméně každá nová odborná definice by měla vést k diskurzu mezi odborníky. 
Tato praxe však doposud v oblasti bezdomovectví není zavedená. 
Obrázek č.1 znázorňuje, které sociálně patologické jevy bezdomovectví ovlivňují a v jakémsi 
průsečíku se s ním vzájemně prolínají. Právě tato skutečnost vede k multifaktorální povaze 
bezdomovectví. Ve výsledku dochází k jakémusi kvaziefektu ve způsobu uvažování a chování 
u samotných osob bez přístřeší a vzniku stereotypních předsudků u veřejnosti. Jako např.: 
žebrající osoba je bezdomovec (žebrání), když lidé „na ulici“ nemají finanční prostředky, 
protože nepracují, nemají nikoho, kdo by jim pomohl, tak musí nutně krást (kriminalita), 
nevábně působící drogově závislé osoby musejí být podle vzhledu bezdomovci (závislosti) atd. 
Je pravda, že bezdomovectví se v jednotlivých sociálně patologických jevech prolíná, ale není 
jejich základní součástí. To znamená, že každá problematika ve svém důsledku může generovat 
chování, které nepřímo způsobuje bezdomovectví. Nebo by se dalo říci, že bezdomovectví 
spojuje několik problematik do jednoho souhrnu problémů působících na jednotlivce. 
Člověk, který se dostává v krizové životní situaci, kterou nedokáže řešit, do pro něho 
neřešitelného stavu, může být zatížen nebo ovlivněn další kombinací problémů. Např. kvůli 
závislosti na alkoholu, která působí jako únik před frustrující realitou, jednotlivec nedokáže 
udržet vztahové zázemí. V jiných případech může dojít k situaci, kdy osoba trpící např. 
domácím násilím nedokáže vyřešit uspokojujícím způsobem vztah, a v důsledku toho se 
stává osobou bez přístřeší. Podstata neschopnosti řešit zátěžové životní situace tak zůstává, 
ale komplikuje se navýšením o sekundární problém (např. kriminalitu), který neřešitelnost 
životních situací umocňuje.

Shrnutí
Bezdomovectví se automaticky nerovná problematice domácího násilí, protože většina obětí 
je schopna vyřešit nebo řešit svoji situaci tak, aby neskončila na ulici. Pouze tam, kde jedinec 
nedokáže zvládat nejen roli oběti, ale i existenciální, vztahové a společenské postavení, se 
stává OBP. 

Nyní stručně k jednotlivým problematikám

Žebrání 
Laická veřejnost žebrání s bezdomovectvím nejčastěji zaměňuje. Především v hlavním městě 
jsou občané nejčastěji konfrontováni se žebrajícími osobami. V hrubých rysech jsou společné 
zjevné znaky shodné (např. zanedbaný vzhled a neobvyklé chování). Je tak nasnadě klást 
rovnítko mezi žebrání a bezdomovectví. 
Rozdíl je však patrný především v pojetí přístupu k jedné či druhé existenční formě života. 
Smyslem žebrání je získat finanční prostředky na živobytí. Je to primární cíl. OBP volí 
většinou tuto činnost jako sekundární prostředek k dosažení finančního zázemí pro změnu 
jeho sociální situace. To znamená, že i přes objektivní možnosti výdělečné činnosti ze žebrání 
nelze získat hotovost k pořízení stálého bydlení. Osoba bez přístřeší je motivována k žebrání 
alespoň z důvodů částečného zlepšení situace. Zjednodušeně řečeno by se dalo říci, že pro 
žebrající osobu má žebrání význam jako zaměstnání a seberealizace. Na rozdíl od OBP, která 
v této činnosti vidí nezbytný prostředek k zlepšení momentální situace. 

Kriminalita 
Porušování právních norem je častý jev související s problematikou bezdomovectví. 
Na otázku „byl jste trestán?“ odpovědělo kladně 64 respondentů (z toho 24 pouze podmíněně, 
40 k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, dále VTOS) z celkového sta dotazovaných.7 
V druhé polovině 90. let dvacátého století eviduje oddělení sociální prevence Úřadu městské 
části Praha 1 v agendě sociálního kurátora dramaticky se rozvíjející trend. Osoby, proti 
kterým bylo vedeno trestní řízení a vykonávají VTOS, v nebývalé míře ztrácejí bytové 
a vztahové zázemí. V důsledku navracení majetku původním majitelům a privatizací domů 
dochází k razantním opatřením ze strany vlastníků proti neplatičům nebo nájemníkům, 
kteří porušují dobré mravy. Lidé nastupující do výkonu vazby nebo VTOS bez dostatečné 
opory a finančního zázemí nedokážou plnit pohledávky vyplývající z povinností nájemníka 
a vzniká reálné riziko ztráty užívacího práva. Této situaci nahrává i nedávná novela 
občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), která zjednodušuje řízení ztráty užívacího 
práva bytu. Majitel může dát nájemníkovi výpověď, pokud neuhradí 3 měsíce nájem. Situaci 
odsouzeným komplikuje stav zaměstnanosti odsouzených v českých věznicích. Průměrná 
zaměstnanost se pohybuje přibližně okolo 40 %. Pokud odsouzený získá výdělek, neznamená 
to, že z něho může automaticky hradit pohledávky spojené s nájemným (přednost mají 
pohledávky způsobené trestnou činností). Je potom pochopitelné, že lze poměrně snadno 
o bytové zázemí přijít. V jiných případech, kdy odsouzení nejsou přímo nájemci bytu, 
ale bydleli u svého partnera, rodičů nebo známých, mohou v důsledku ztráty vztahového 
zázemí po propuštění z vězeňského zařízení skončit zcela bezprizorně. Trestní anamnéza 
ovlivňuje bezdomovectví i v možnostech následného zaměstnání po výstupu z VTOS. 
Osoba se záznamem v rejstříku trestů má velmi zúžené možnosti najít si zaměstnání, a to 
i na méně kvalifikovaných pozicích. K těmto skutečnostem navíc musíme přičíst častý názor 
většinové společnosti, že se nemajetný bezdomovec musí nutně dopouštět trestné činnosti, 
aby si zajistil základní prostředky. Rovněž v dotazníkovém šetření z roku 1998, které bylo 
prováděno v oddělení sociální prevence Úřadu městské části Praha 1 se zjistilo, že ze 100 
respondentů nebylo nijak trestáno 49, nepodmíněně bylo potrestáno 30 a podmíněně 21 
dotázaných. Z toho vyplývá, že netrestaných byla necelá polovina. Takže domněnka, že 
bezdomovec rovná se kriminálník, se nepotvrdila. U lidí, kteří nemají záznam v trestním 

7 Analýza (2007).
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rejstříku, lze dokonce sledovat názorový postoj v upřednostňování image netrestaného. Je to 
pochopitelné, protože trestní minulost je jeden ze základních diskriminujících faktorů pro 
neúspěch v získávání zaměstnání. 

Závislosti 
Závislosti se do problematiky bezdomovectví prolínají zásadní měrou. Mezi bezdomoveckou 
komunitou se ve větší míře neobjevují lidé závislí na tzv. tvrdých drogách. Tím ale nelze 
vylučovat tuto skupinu z bezdomovectví zcela. Klienti organizací jako např. Drop-In, 
K-centrum zpravidla nenavštěvují pomáhající organizace zaměřené na cílovou skupinu 
OBP, ale de facto určitá část z nich statut osob bez přístřeší má. Kde ale závislosti jsou 
znatelně přítomny v oblasti bezdomovectví, je oblast tzv. měkkých, nebo také legálních 
drog. Alkoholismus a tabakismus jsou nejčastější drogy a závislosti, kterými lidé na ulici 
trpí. Komplikace s nadměrným užíváním alkoholu jsou pro pomáhající organizace velkým 
problémem. Nejenom v jeho důsledcích, ale i z výchovného pohledu. Pokud je podstatou 
problematiky bezdomovectví neschopnost nebo nedostatečnost řešit krizové životní situace, 
pak přístup k alkoholu jako k únikovému prostředku před problémy je principiálně zásadní. 
To znamená, že nejde striktně podmínit spolupráci pouze za stoprocentní absence alkoholu 
ze strany uživatelů sociálních služeb z řad OBP. Tím by se pomáhající organizace mohly 
dostat do patové situace, protože alkohol patří neoddělitelně k problematice bezdomovectví. 
Z vlastní zkušenosti sociálního kurátora vím, že nelze podmínit spolupráci absolutní 
střízlivostí u většiny klientů. Proto jsem neustále postaven před opakující se dilemata: Pokud 
připustíme toleranci alkoholu v krvi, tak potom jaké množství a jaký způsob kontroly zvolit? 
Dále, jak razantně postupovat při uplatňování sankcí v případě přestoupení pravidel atd. 
Každopádně závislosti a jejich projevy v životě osob bez přístřeší nelze podceňovat a řešení 
jejich přítomnosti při spolupráci s klientem se snažit využít v rámci výchovného procesu. 

Patologické hráčství – gamblerství 
U našich klientů se neobjevuje patologické hráčství ve formě sázek, karetních her o peníze 
nebo při různých sázkových hrách v kasinech. Ve většině případů volí způsob hraní 
na výherních automatech. Jejich dostupnost, anonymita a relativně snadné ovládání je zřejmě 
důvodem pro jejich upřednostňování. Limity pro tento druh závislosti u osob bez přístřeší 
jsou v permanentním nedostatku finančních prostředků.

Prostituce 
Od organizací, jako je Rozkoš bez rizika nebo Projekt Šance, nelze získat přesná čísla, 
kolik prostituujících heterosexuálních žen nebo homosexuálních mužů lze zařadit mezi 
OBP. Zmíněné organizace sledují jiné statistické ukazatele. Přesto po konzultacích s jejich 
odborníky lze konstatovat, že velká část jejich klientely nemá možnost se z nejrůznějších 
důvodů vrátit do konkrétního vztahového a materiálního zázemí. Z toho vyplývá, že tyto dvě 
problematiky se v určitém momentě prolínají, ovšem prostituce je zaměřená primárně na jiné 
„cíle“ a s nimi spojené projevy než samotné bezdomovectví. Lze ovšem doplnit, že mezi 
osobami bez přístřeší existuje jakási pseudoprostituce, která se projevuje tím, že prostituující 
osoba se neoddává za úplatu, ale například za ochranu, stravu nebo pouze sympatie jiného 
bezdomovce. 

Chudoba 
Svojí podstatou je chudoba neoddělitelnou součástí bezdomovectví. Česká republika svojí 
vyspělostí, relativní štědrostí sociálního systému a životní úrovní se potýká spíše se zchudlými 
částmi určitých sociálních skupin. Absolutní chudoba jako stav, kdy jednotlivec nevlastní 
žádné materiální hodnoty, nedisponuje s úsporami a jeho měsíční příjem v případě, že 
není zaměstnán, je nulový, není zatím pro většinovou společnost dost dobře představitelná. 
Navíc absolutní chudoba může představovat i ohrožení života. Životní úroveň osob bez 
přístřeší v České republice by při hypotetickém porovnání, například s obdobnou situací 
lidí v Rusku, pravděpodobně byla vyšší. Vliv na tento rozdíl nemá jenom ekonomická nebo 
sociální politika těchto dvou zemí, ale třeba i sociokulturní přístup k hodnotám, jako je 
život, solidarita, životní úroveň a v neposlední řadě pohled na zmiňovanou chudobu. A tak 
bychom mohli srovnávat vnímání bezdomovectví a chudobu například v Indii, nebo naopak 
ve Spojených státech amerických. 
Život v chudobě značným způsobem ovlivňuje motivovanost či nemotivovanost k přístupům 
a způsobům jejího řešení oproti nechudobě většinové části společnosti. 

Domácí násilí 
Tato problematika ve své latentní podobě není vůbec nová, naopak by se dalo říct, že 
provází lidstvo od nepaměti. Co se mění, je pohled společnosti na její projevy v čase. 
A to od společenského postavení ženy v různých kulturách přes vztah ke starým lidem až 
k postavení dětí. K dalším změnám dochází i v publicitě a v legislativních opatřeních. Ženy 
nebo osoby, které jako děti byly obětí domácího násilí a zároveň jsou osobami bez přístřeší, 
nejsou většinovou klientelou organizací, které se problematikou domácího násilí primárně 
zabývají (jako je například o.s. Acorus, Rosa nebo Bílý kruh bezpečí). Tyto organizace pracují 
spíše s potencionálně ohroženou skupinou bezdomovectvím. Své bytové zázemí a často 
i vztahy opouštějí dočasně, a poté, v případě pomoci v azylovém zařízení, se navracejí zpět. 
V jiných případech za pomoci nevládních organizací, úřadů vykonávajících státní správu 
získávají kompenzaci nebo náhradu bytového zázemí. 
Na rozdíl od těch obětí domácího násilí, které jsou schopny si život uspořádat jinak, OBP se 
„propadají“ do stavu nemajetnosti, ztráty vztahové blízkosti, rodiny a známých, nedokážou 
často ani za vnější odborné pomoci zvládnout dlouhodobou nebo nastalou zátěžovou životní 
situaci. 

Další psychopatologické jevy 
U této problematiky panují mezi částí sociálních kurátorů určité obavy ze současné situace 
ovlivňující sociální práci v oblasti bezdomovectví. Výskyt osob s duševním onemocněním 
mezi částí bezdomovecké populace představuje problém. Mezi sociálními pracovníky 
vznikají určité obavy z odborné nepřipravenosti pomáhajících organizací na stále narůstající 
počty klientů, kteří trpí psychopatologickými poruchami. Nepřipravenost spočívá především 
v nedostatečné metodické přípravě a přístupech k práci s těmito lidmi. Jednání klienta, který 
se chová nestandardně (tzn. jeho chování postrádá přiměřenou kontrolu úměrnou dané 
situaci) ve vztahu k problematice bezdomovectví, zatím nelze dostatečně nástroji sociální 
práce přivést ke konstruktivní nebo smysluplné spolupráci. Jedná se především o hraniční 
případy, kdy jednání klienta vykazuje diskrétní symptomy psychopatologických poruch. 
Ovšem ve většině případů nikdy nevyhledal psychologickou nebo psychiatrickou pomoc, 
a nebyl tedy nikdy odborně diagnostikován, případně omezen či zbaven způsobilosti 
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k právním úkonům. Tento způsob chování působí překážku v budování nebo v  udržení 
mezilidských vztahů. Okolí ho považuje za věčného kverulanta, podivína a nakonec i blázna. 
Verbální komunikace sice často vykazuje známky logického uvažování, takže by se na první 
dojem mohlo zdát, že se jedná o inteligentní osobnost, to ovšem do momentu, kdy dojde 
k jakési nelogické přesmyčce. Komunikace v tomto bodě se začíná dostávat ve své logice 
do mrtvého bodu. Sociální kurátor se dostává pouze do role „bezmocného“ časoměřiče, který 
má jedinou možnost pomoci – vyslechnutí. Klient většinou o konstruktivní dialog nemá 
zájem. Toto téma by se mělo dostat do úrovně mezioborové diskuse (sociální pracovníci, 
psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, sociální pedagogové), za účasti akademické obce. 
Poznatky o možných metodách práce s touto skupinou lidí by mohly být přeneseny do osnov 
odborných předmětů na vyšších odborných a vysokých školách zaměřených na sociální 
práci, sociální patologii, sociální pedagogiku atd. 

Shrnutí
Do problematiky bezdomovectví se mimo zmíněné prolíná řada dalších sociálně deviantních 
jevů. Pochopení jejich vlivu na povahu bezdomovectví je zásadní úkol odborníků, nezbytný 
pro dobrou analýzu jevu a zvolení následné aplikace koncepčních řešení.

Příčiny a důsledky bezdomovectví

O příčinách a důsledcích bezdomovectví se vede v domácích, ale i světových odborných 
kruzích vášnivá polemika. Zatím neexistuje všeobecná a jednotná teorie příčin a důsledků 
bezdomovectví. Co jsou hlavní nebo již generalizované příčiny, nebo kde začínají přímé či 
nepřímé důsledky, je nejen věcí odborného názoru, ale především předmětem zkoumání 
získaných poznatků založených na co nejširší praktické zkušenosti. Pro správné pochopení je 
důležité vycházet z kulturně společenského vývoje a geopolitického uspořádání společnosti. 
Lze předpokládat, že teorie o příčinách bezdomovectví se budou lišit podle různých typů 
přístupů (např. odborníci pracující v nestátních neziskových organizacích se budou lišit 
od odborníků řešících pomoc v státní zprávě), podle historického vývoje a celkového klimatu 
ve společnosti.
Přesto je pro práci s touto cílovou skupinou podstatné přijmout již některou z používaných 
teorií, nebo definovat takovou, která odpovídá osobní praxi a zkušenostem jednotlivého 
sociálního kurátora.

1. Vybrané obecné teorie bezdomovectví
Kozáková8 popisuje vývoj pohledu na danou problematiku a některé obecně uznávané teorie 
bezdomovectví.
V 19. století se názory na bezdomovectví sjednocovaly ve výkladu, že se jedná o problém, 
za který má osobní zodpovědnost pouze sám nositel. Podpora se proto omezovala 
především na zřizování nocleháren a útulků, které se snažily pomáhat bezdomovcům stát se 
zodpovědnými občany, postavit se na vlastní nohy a překonat slabé stránky své povahy. Tato 
podpora byla 
poskytována pouze dobrovolnými organizacemi. Obdobně i chudobince a „causal wards“ 
(instituce poskytující lékařskou pomoc nejchudším), které do roku 1948 představovaly jedinou 

8 Kozáková (1997). 

statutární pomoc bezdomovcům, odrážejí všeobecné příjímání závěrů individualistické 
teorie. 
Do 50. let dvacátého století se tedy bezdomovectví chápalo více jako sociální problém. 
Ve Velké Británii se v 60. letech začalo hovořit o podstatném vlivu nedostatečné bytové 
politiky na tento jev doplněném přetrvávajícím názorem o přítomnosti velkých osobních 
problémů samotných bezdomovců. Zároveň v 70. a 80. letech se dochází k závěrům9, že 
na řešení problematiky bezdomovectví se nahlíží více v souvislostech s dostupností bydlení 
než sociálními službami.
Konkrétně se tento názorový posun projevil tím, že se zodpovědnost za řešení bytové situace 
bezdomovců přesunula ze státních sociálních služeb na nestátní bytové úřady. Oficiálně tedy 
bylo bezdomovectví uznáno jako zejména bytový problém a zároveň bezdomovci získali 
další práva. Současné nové teoretické přístupy si často kladou otázku, zda se mohou bytové 
úřady samy o sobě vypořádat s problémem bezdomovectví. 

Podrobnější popis problému je popsán zde:10 
Slučování sociálních a bytových úřadů, které proběhlo na začátku 90. let, dosvědčuje, že 
bezdomovectví je velmi těžko uchopitelný problém a nelze jej zjednodušeně definovat jako 
buďto bytový, nebo sociální problém. 
V zahraničí se podle Jonsona vede debata o příčinách bezdomovectví založená na dvou 
rozdílných názorových platformách:

Teorie zdůrazňující strukturální faktory 
Tato teoretická koncepce vidí příčiny bezdomovectví v obecnějších sociálních a ekonomických 
faktorech. Příčiny bezdomovectví nejsou z tohoto pohledu hledány v individuálních, ale 
„socioekonomických a strukturálních“ podmínkách. V rámci této teoretické koncepce by 
pomoc bezdomovcům měla probíhat ve větším, společenskoekonomickém měřítku. Např. 
podpora bytového trhu, poskytnutí (resp. zajištění) trvalého nebo dočasného bydliště.

Teoretický výklad zdůrazňující individuální faktory 
Tento přístup je rozdělen na dvě odlišná pojetí:

a) pojetí „victim-blaming“ (ve smyslu „oběť je zároveň viníkem“) považuje jednotlivé 
bezdomovce za zodpovědné za svou situaci. 
Zástupci této teorie považují bezdomovce nejčastěji za alkoholiky, tuláky, devianty apod. 
Sociální pomoc těmto lidem by měla být minimální, například poskytnutím základního 
ubytování, protože jedinci si zapříčiňují své bezdomovectví sami. Tento teoretický přístup 
byl dominantní do konce 60. let.

b) pojetí, které zastává názor, že lidé se stávají bezdomovci na základě svého osobního 
neúspěchu nebo nezpůsobilosti, pro které ovšem nemohou být považováni za zodpovědné 
za své bezdomovectví. Z tohoto pohledu je minimální pomoc (např. poskytnutí základního 
ubytování) naprosto nedostačující. Tito jedinci, aby se mohli opět vrátit do společnosti, 
potřebují humanitární pomoc, psychiatrickou péči a jiné formy pomoci.

Z těchto dvou přístupů však nelze jednoznačně vyvodit, zda-li si problematika bezdomovectví 
zasluhuje pozornost veřejnosti.

9 Kozákova (1997). 
10 Kozáková (1997). 
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V České republice se doposud nevytvořila žádná teorie, na které by se shodovala většina 
odborníků pracujících s OBP. Nabízím další možný teoretický náhled na příčiny bezdomovectví, 
který vychází z  poznatků a praxe sociálního kurátora na Úřadu městské časti Praha 1.

Teorie zdůrazňující absenci sociálních dovedností umožňujících účinně řešit zátěžové 
životní situace jedince11

Příčinou, v jejímž důsledku se člověk stává OBP, je jeho neschopnost řešit aktuální problémy 
(např. hrozící rozvod, riziko ztráty zaměstnání, bydlení atd.), které vedou ke ztrátě většiny 
životních jistot. Tato příčina souvisí s oslabenou socializací, především v raném věku života.

2. Vybrané konkrétní komponenty tvořící příčinu vzniku 
bezdomovectví 
a) Psychické komponenty tvořící příčinu vzniku bezdomovectví

Možné kauzální souvislosti mezi příčinami bezdomovectví a inteligencí
Po obecném náhledu na příčiny vzniku bezdomovectví se budeme zabývat nejprve 
souvislostmi vybraných psychických schopností, které ovlivňují sociální chování u OBP. Jedná 
se především o latentní nedostatky v psychických projevech determinující sociální vztahy 
a celkovou životní situaci osoby ohrožené bezdomovectvím. Mezi základní aspekty příčin 
vzniku bezdomovectví patří nedostatečné sociální kompetence. Položme si proto otázku, co 
tyto nedostatky v chování způsobuje. Ve vzájemně neoddělitelném vztahu to je psychická 
a sociální oblast osobnosti člověka. Nejprve rozebereme psychické komponenty způsobující 
následné problémy v chování a poté se budeme zabývat komponenty sociálními. 
O příčinách vzniku bezdomovectví zatím v České republice neexistuje žádný longitudinální 
výzkum či studie, které by určovaly jaké parametry lidských schopností ovlivňují riziko 
zmíněného jevu. Proto budeme porovnávat odborné prameny zabývající se některými 
podstatnými psychickými zákonitostmi, vlastnostmi a psychologickým pohledem na osobnost 
jedince v kontextu se sociálním prostředím v životě psychicky narušené osobnosti. Důležité 
jsou při tom praktické zkušenosti a poznatky vycházející z práce sociálního kurátora. 
Významnou roli v odhalování dílčích aspektů příčin zaujímá inteligence.

Vliv inteligence na příčiny bezdomovectví
Obecná inteligence má nepochybně zásadní vliv na úspěch v životě. Co znamená úspěch 
v životě, je nejasná otázka. Vystudovat vysokou školu? Získat úspěšný kariérní růst? Vysoké 
společenské postavení? Nebo naplnění v rodinném životě? Kvalitní přátelské vztahy? Dobré 
vztahy na pracovišti? Tyto a jiné otázky mohou mít různou důležitost, záleží na hodnotové 
orientaci každého jednotlivce. Všechny výše zmíněné oblasti úspěšného života podmiňují 
různé druhy schopností neboli inteligence. Pro zkoumání problémů v mezilidských vztazích 
vyberme ty druhy inteligence, které s naším tématem přímo souvisí. Jedná se pouze o základní 
náhled, ale bez něho nelze pochopit návaznost na sociální chování. 

Obecná inteligence
Předsudky většinové společnosti svádí přijmout obecný závěr, že charakteristickým znakem lidí 
bez domova je nižší inteligence. Na tento konstrukt lze do určité míry přistoupit za předpokladu, 
že za inteligenci pokládáme pouze kognitivní, matematické a orientační schopnosti. Někdo 
dokonce hodnotí jejich životní neúspěch podle stupně dosaženého vzdělání. 

11 Blíže rozpracováno v Metodické příručce sociálního kurátora, kapitola Osoby bez přístřeší.

Inteligence je pojem zahrnující sféru celé řady schopností a dovedností. Inteligentní chování 
je mimo jiné i rozumová schopnost řešit nové nebo složité situace.12 Z tohoto pohledu by se 
dalo logicky odvodit, že lidé bez domova nedokážou řešit složité životní situace, a proto se 
ocitají na okraji společnosti. Nicméně inteligence není pouze jedna univerzální schopnost.
Členění druhu inteligencí je nespočet, např. Gardner postuluje sedm nezávislých 
typů inteligence: slovní inteligenci, prostorovou inteligenci, logicko-matematickou 
inteligenci, hudební inteligenci, tělesně-pohybovou inteligenci, intrapersonální inteligenci 
a interpersonální inteligenci. Poslední dva druhy inteligence se týkají snahy jednotlivce 
rozumět chování, motivům a emocím u sebe i u druhých. Je zřejmé, že oba tyto konstrukty 
mají vztah k EI.13 
Vzhledem k různorodosti inteligence je důležité zkoumat, jaký druh nebo druhy inteligenčních 
schopností ovlivňují chování osob, kterým hrozí sociální vyloučení. Zaměříme se jen na ty 
druhy inteligence, které zřejmě nejvíce ovlivňují sociální chování, schopnosti navazovat vztahy 
a udržet je, dále schopnosti adekvátně reagovat na vlastní chování a chování druhých. 
Pro zkoumání použijeme odbornou literaturu zahraničních autorů Ralfa Schulze a Richarda 
Robertse. Ve své knize Emoční inteligence popisují hlavní druhy inteligencí, které ovlivňují 
sociabilitu u jedince v průběhu celého života. Tato publikace má veliký význam především 
v jejím souhrnném popisu teoretických směrů emoční, sociální a praktické inteligence, 
doloženém studiemi a výzkumy od dalších autorů. 

Emoční inteligence
Podstatu všech doposud prezentovaných definicí emoční inteligence (dále jen EI) tvoří 
jádro, jehož součástí jsou intrapersonální komponenty (např. regulace nálad, zvládání 
stresu) a interpersonální komponenty (např. vnímání emocí, sociální dovednosti). Další 
charakteristiky EI jsou prezentovány jako schopnost (zahrnující kognitivní zpracování 
emočních informací), kterou pak nejlépe měří testy schopností. A konečně alternativní 
způsob předpokládá, že EI představuje širokou konstelaci kognitivních a nekognitivních 
složek, které jsou základem emocí a které lze měřit sebepopisnými dotazníky. 

Sociální inteligence 
Sociální inteligence (dále jen SI) má konkrétně vztah ke schopnosti porozumět lidem, jednat 
s nimi a reagovat na ně. Hartlův psychologický slovník dodává, že vysoký stupeň představuje 
tzv. sociální takt. SI se rovněž zaměřuje na správné vnímání druhých a sebe samého a může být 
následně využita k účinnému plánování a směřování vlastního života.14 Další možná témata 
zahrnující SI jsou označována jako sociální kognice, sociální výkon, sociální dovednosti 
a sociální schopnosti. Tento popis zahrnuje SI a osvojení sociálních dovedností, ale také 
kognitivní rysy se vztahem k sociální seberegulaci stejně jako interpersonální osobnostní 
rysy. Měření SI je směsicí metod založených na měření výkonu a sebepopisných metod, které 
zachycují různé kognitivní a behaviorální proměnné. 

Praktická inteligence 
Praktická inteligence (dále jen PI) se vztahuje ke schopnosti vypořádat se s problémy reálného 
života, které nemají příliš společného s abstraktnějšími schopnostmi měřenými testy IQ. 
Jedná se o inteligenci, která slouží k nalezení optimálnějšího nastavení jednotlivce na nároky 
jeho prostředí, přizpůsobení se prostředí, změně (či formování) prostředí či výběru odlišného 

12 Schulze, Roberts (2007). 
13 Schulze, Roberts (2007).
14 Hartl (2004).
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prostředí. Zastánci PI tvrdí, že její souvislost s řešením reálných, na rozdíl od teoretických, 
problémů z ní činí predikátor úspěchu v životě nad rámec toho, co lze predikovat na základě 
psychometrické inteligence. Studie PI obsahují zkoumání implicitních znalostí a dovedností 
řešit praktické problémy.15

Jak je patrné z výše zmíněných definic těchto tří druhů inteligencí, všechny v sobě obsahují 
předpoklady schopností pro navázání, udržení a rozvoj sociálních vztahů a sociálního 
prostředí a řešení každodenních problémů. Zatím neexistuje nezvratný důkaz, že vysoká 
nebo nízká úroveň těchto druhů inteligence předznamenává úspěch či neúspěch v životě 
jedince. Ale lze například odvodit, že sociální dovednosti zahrnují schopnost interpretovat 
emoční výrazy a vycházet z emočních znalostí, které umožní člověku, aby se přizpůsobil 
různým sociálním situacím. 
Interpersonální dovednosti také zahrnují schopnost obousměrné výměny emočních informací; 
přesněji schopnost chápat skutečný význam sociálních klíčů v chováních druhých na jedné 
straně a schopnost přiměřeně emočně reagovat na druhé straně.16 Lze ale vydat tvrzení, že 
například vyšší EI, která umožňuje rozpoznávání, kontrolu a regulaci emocí u sebe samého 
a druhých, je nespornou výhodou pro sociální adaptaci. Úroveň EI je jednou ze zásadních 
komponent, kterou spatřuji jako důležitou pro hledání příčin sociálního selhání u OBP.
Iva Stuchlíková ve své publikaci Základy psychologie emocí dává emocím významnou sociální 
funkci. Chápe emoce jako prostředky pro koordinaci sociálních interakcí a vztahů potřebných 
pro řešení takových problémů. Dále je chápe jako relativně automatické, nezáměrné a rychlé 
reakce, které pomáhají lidem regulovat, udržet a využívat rozličné sociální vztahy pro 
vlastní přínosy a zisky. Tedy jako dynamické procesy, které zprostředkovávají vztah jedince 
k průběžně se měnícímu sociálnímu prostředí.17 Lze pozorovat velmi důležitou vazbu mezi 
emoční úrovní, která ovlivňuje sociální schopnosti zasazené do sociálního prostředí. 
U OBP se sociální kurátor setkává s nedostatečnou schopností zorientovat se ve vlastním 
subjektivním prožívání emočního života. Emoce jako jsou úzkost, strach, smutek, nenávist, 
hněv nebo pocit viny nedokážou přiměřeně regulovat. Nedostatečná kontrola v jejich 
projevech ovlivněných extrémními polohami emočních prožitků se odráží buď ve spontánní 
průchodnosti, nebo v druhé krajní mezi, a to až v patologickém potlačení. 
Otázka emoční regulace je diskutabilní, nicméně schopnost používat ji úměrně k dané situaci 
je nesporným důkazem emoční gramotnosti.18

Denně je sociální kurátor u klientů svědkem chování zmítaného nedostatečnou kontrolou 
emočních stavů. 

Sociální kurátor ve vztahu k emočně nestabilnímu klientovi 
Ze strany sociálního kurátora se předpokládá snaha pochopit a analyzovat důsledky emočně 
neadekvátního chování. Žádoucí je, aby reakce odborníka směřovaly ke stabilizaci klientova 
nepřiměřeného emočního chování. V běžných sociálních interakcích tento terapeutický 
rozměr chybí, proto se zvyšuje riziko vztahových problémů mezi OBP a společností. 
Například zaměstnavatel, který je vystaven ze strany OBP emociálně nezvládnuté situaci, 
nevyhodnocuje oprávněnost či neoprávněnost takovéhoto chování jako sociálně výchovný 
pracovník, ale jako odpovědný garant za fungování a plnění cílů organizace včetně sociálního 
klimatu. Takže posuzuje chování OBP v roli zaměstnance v kontextu s jeho přínosem pro 
chod a prosperitu organizace. To znamená, že převažuje-li na misce vah nepřiměřené chování 
v daných situacích nad produktivitou a jinými pracovními schopnostmi, stává se chování 

15  Schulze, Roberts (2007).
16  Schulze, Roberts (2007).
17  Stuchlíková (2007).
18  Schulze, Roberts (2007).

zaměstnance (v našem případě OBP) příčinou ztráty pracovněprávního vztahu. Tím chci 
naznačit poměrně časté fluktuace OBP v pracovních vztazích zapříčiněné nedostatečnou 
schopností sociální komunikace se zaměstnavatelem nebo zaměstnanci (nutno dodat, že 
dlouhodobý pobyt v nepříznivé životní situaci může mít negativní vliv i na produktivitu 
práce). 
Schopnosti sociální integrace, které tvoří prosociální postoje, sociální dovednosti, dovednosti 
empatie atd. patří do vybavenosti každého z nás. Ovšem úroveň jejich kvality způsobuje 
rozdíly, které se odrážejí i v našem sociálním statutu. Sociální statut může být předem daný, 
například naším narozením do určitého sociálního prostředí, nebo díky našim schopnostem 
získaný. U OBP lze pozorovat, že na klesající vertikální stratifikaci má zásadní vliv 
nedostatečná sociální kompetence. Toto tvrzení potvrzují i v poslední době častější případy 
klientů pocházejících z dobře situovaných rodin, které se pohybují dokonce na vyšších 
příčkách společenského žebříčku. 

Negativně přeznačkovaná emoční adaptabilita ze znaménka + na – 
Osoby bez přístřeší, které žijí dlouhodobě v nepříznivé životní situaci, přejímají určité 
vzorce chování a uvažování. Charakteristickým znakem je převádění pozitivních podnětů 
na negativní. 

Příklad z praxe: 
Sociální kurátor nabídne klientovi svoji součinnost při vyřizování žádosti o občanský průkaz. 
Sociální kurátor zařídí všechny potřebné formality, které klient musí předložit, aby splnil 
podmínky pro podání žádosti. Poslední bod postupu sociální pracovník deleguje na klienta, 
který ovšem odmítne, protože je přesvědčen, že mu úřednice nebudou věřit, že mu byl občanský 
průkaz odcizen, a proto dostane sankční poplatek. Jakýkoli další pozitivní argument odborníka, 
který vyvrátí i neoprávněný argument, klient převede do negativního protiargumentu. 

Na těchto reakcích je často postavena celá interakce určité skupiny OBP. Vyhýbat se hrozbám 
z vnějšího světa je často adaptivní. Lidé si vytvářejí vnitřní, soukromý svět symbolů a učí se 
vyhýbat některým jeho stránkám. 
Vyhýbání se zkušenosti může fungovat krátkodobě, ale většinou to nejde dlouhodobě. Může 
se to paradoxně obrátit proti nám. Čím víc se člověk snaží vyhýbat zkušenosti, tím víc může 
tato zkušenost jeho život ovládat.19 
U osob bez přístřeší se postupem času vytvářejí celé vyhýbavé strategie. Ať už vědomě, či 
podvědomě používají vyhýbání již v představě o možném zážitku z negativní zkušenosti. To 
se opět často projevuje v úhybných manévrech, pro společnost nepochopitelných (např. poté, 
co jedinec zaspí nástup do zaměstnání, raději před možnými nepříjemnostmi jednostranně 
ukončí pracovní poměr bez řádného postupu a obvyklých společenských konvencí). Jedinec 
uhýbá i před řešením situací, které svým významem nejsou nikterak ohrožující. Chování 
ovlivněné těmito strategiemi potom působí na druhé jako lenost, nezájem či lehkomyslnost.

K dalším psychickým mechanismům s nežádoucími důsledky při sociálních interakcích 
patří odůvodňování a vytváření si vlastních pravidel. 
Svůj nezdar OBP odůvodňují před sebou a okolím nepříznivou konstelací různých okolností, 
vlivů vnějších viníků nebo čehokoliv, co jim právě vyhovuje použít jako argument. Nezřídka 
se setkáváme i s tvrzením, že jejich život nemůže být úspěšný, protože je proti nim vedeno 
spiknutí. Tuto obranu některé OBP dotahují až k ustanovení svých vlastních pseudopravidel, 

19 Schulze, Roberts (2007).
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podle kterých se chovají v daných situacích a o kterých jsou přesvědčeni, že jsou správné. 
Výsledný konstrukt může vypadat takto: 
„Za mé nepřijetí do pracovního poměru může vždy zaměstnavatel, protože neumí jednat s lidmi, 
má přehnané nároky na odvedenou práci za předpokládaný plat nebo mu někdo dal na mě 
negativní reference.“ Fakt, že můj projev nesplňoval předpokládané očekávání pro výkon 
dané funkce, že nemám dostatečné schopnosti nebo předepsanou kvalifikaci, případně je 
u mě překážka v podobě záznamu v rejstříku trestů, není pro OBP přesvědčivý argument. 
Pravidlo zní: „Zaměstnavatelé, kteří mě odmítnou, jsou neschopní nebo zaujatí.“
Nebo jiný příklad: „Mé osobní doklady se mi neustále ztrácejí, protože mi je někdo cíleně zcizuje.“ 
Fakt, že si je OBP není schopna řádně zajistit, tak aby ke zcizení nedošlo, je sekundární důvod 
jejich častých ztrát, nebo si to jako důvod nepřipouští vůbec. 
Tento obranný způsob přístupu k dané životní situaci člověka bez domova postupně vytváří 
určitou past, která postupem času získává na intenzitě a účinnosti. 

Příklad praktické spolupráce mezi sociálním kurátorem a jeho klientem v tomto případě 
vypadá takto:
Sociální kurátor: „Přístup, který jste zvolil při přijímacím řízení nebo jako preventivní ochranu 
před ztrátou osobních dokladů, je nevhodný nebo nedostatečný.“
Klient: „Já jsem se snažil, ale zaměstnavatel byl proti mně zaujatý, někdo mě schválně okrádá 
a udělá proto všechno, aby se mu to podařilo.“
Výsledek: Sociální kurátor ztrácí argument, kterým by klienta přiměl k přijetí zodpovědnosti, 
a klient ztrácí naději, že mu odborník může pomoci.
Pocit neustálého ohrožení vytváří u OBP určitou obranu před permanentním napětím 
z možného neúspěchu, sebezklamání a podobně.
Sociální kurátor má za úkol vytvářet účinnou hráz proti těmto „mocným“ mechanismům 
a prostřednictvím výchovných programů, psychosociální pomoci a dalších nástrojů sociálně 
výchovného působení pomáhat klientovi správně se emočně orientovat v situacích, které by řešil 
úhybnými manévry. Dále má vysvětlovat, že vyhýbání se negativním emocím je vrozené každému 
z nás, ale schopnost rozeznat závažnost konkrétní situace a pokusit se ji řešit patří k úspěchu v životě. 
Pokud vhodná pomoc úspěšně zlepší emoční orientaci, pak bude člověk méně pravděpodobně 
potlačovat nepříjemné emoce, nebo se jim vyhýbat. Místo toho může být lépe připraven 
pozorně vnímat emoce, které se objeví. Předpokládáme, že by tak tito lidé měli být lépe 
schopni používat tyto emoce jako informace. 
Při vytváření socioterapeutických programů je nutné, aby SK konzultoval s psychologem 
vhodnost jednotlivých technik, tak aby účinně působily na rozvoj emoční orientace klienta. 
Neschopnost rozeznat hněv u ostatních může vést v dané situaci k nevhodnému chování 
a vyústit do konfliktu.20 Tato neschopnost, respektive neznalost vlastních emocí i emocí 
druhých, hraje u OBP významnou negativní roli v každodenních sociálních interakcích. 
Zvýšená četnost neúspěchů vytváří v psychice jedince destruktivní efekt, který postupem 
času znehodnotí zdravý přístup k hodnocení a řešení lidských vztahů, řešení administrativně 
technických problémů (např. administrativní povinnosti související s nájmem bytu) 
a celkového životního pojetí.
Správné rozpoznání emocí je základním předpokladem pro schopnost navazovat a dlouhodobě 
udržovat společenské vztahy. Tito lidé  si v zátěžových životních situacích nevědí se svojí 
emocionalitou rady. Někteří z nich dokážou využít efektu prvního dojmu a zapůsobit. Kouzlo 
ovšem po určité době přestane na okolí působit a úměrně jejich nedostatečným schopnostem 
správně působit na své okolí ztrácejí výchozí pozici. 

20 Schulze, Roberts (2007).

Pro společnost je často nepochopitelné, proč OBP mají obecně tendenci reagovat nepřiměřeně 
dané situaci hněvem, nepřátelsky, nebo naopak pasivním způsobem, pláčem, sebelítostí 
atd. Pro ně je to ovšem často způsob obrany před apriorním pocitem vlastní neschopnosti 
a nedostatečnosti. 
Kritická mysl poukazuje na naši přirozenou tendenci hodnotit hrozby přicházející z vnějšího 
prostředí. Hodnocení je pro přežití bezpochyby zásadní, ale může se také obrátit proti 
nám. Jazyk nám umožňuje vytvářet abstraktní pojetí „já“. Naše kritické myšlení se tedy 
může zabývat tímto „já“, stejně jako se zabývá vnějším světem. Hodnotí „já“, srovnává „já“ 
s ostatními a někdy zjišťuje, že „já je špatné či neschopné“.21 V uvažování OBP se tato kritická 
mysl promítá do způsobu řešení běžných, ale i zátěžových situací. V praxi se promítne 
do spolupráce následujícím způsobem: i přes předem domluvený postup a souhlas OBP s její 
angažovaností v řešení dané situace nakonec dochází k nepochopitelnému, často až fatálnímu 
selhání. V případě, že sociální kurátor nesprávně zvolí výčitku místo povzbuzení („to jste mě 
zklamal“), negativní konstatování („už jsem si ve vašem případě na toto chování zvykl“) nebo 
jiný záporný postoj, dochází k potvrzení negativních pocitů a stereotypnímu přesvědčení, že 
je jedinec neschopný a nezaslouží si úctu a uznání. 

Shrnutí:
Záruka dobrého postavení rodičů, partnera, sourozence, příbuzného nebo klientova 
dosaženého vyššího vzdělání, případně dalších relativně výhodných životních podmínek, 
nezaručuje dokonalou ochranu před bezdomovectvím u lidí s nedostatečnou sociabilitou.

Význam funkční gramotnosti v sociální komunikaci mezi OBP a společností
Další z možných latentních komponent vzniku bezdomovectví může být funkční 
negramotnost. Problémy s dekódováním čtených informací způsobují subjektivní, ale často 
i objektivní dojem, že osoba s nedostatečnou funkční gramotností neumí číst a zřejmě ani psát. 
Jedinec, ačkoliv prošel základním vzděláním, se neumí orientovat v textových informacích 
a funkčně s nimi nakládat.22 
Pražský magistrát v roce 2008 dokonce přišel s myšlenkou vytvořit instruktážní film pro 
analfabetické OBP, aby se dozvěděly postup, jak využít sociálních služeb. Tuto myšlenku 
nakonec realizoval. Na základě vlastních zkušeností a dotazníkového šetření z roku 
2007 se potvrzuje, že negramotných osob mezi OBP je minimum. Pokud přicházíme 
s negramotnými osobami do kontaktu, jedná se převážně o jedince romského etnika nebo 
cizince z postsovětských států. Česká republika patří, co se týká gramotnosti obyvatelstva, 
k nejlepším v Evropě. Proto se domnívám, že v tomto smyslu dochází k určitému zkreslení 
schopností a dovedností u OBP. 
Bylo zjištěno, že část dospělé populace nedovede používat čtení a psaní jako prostředku 
k získávání nových poznatků a že nedovede informace z textu dále zpracovávat. Hovoříme 
o tzv. funkční negramotnosti (funkční analfabetismus).23

Neschopnost používat tištěný a písemný materiál je velký handicap, neboť získávání, 
používání a reprodukování informací začíná být v současné době na všech úrovních 
společenského dění nezbytné pro úspěšné začlenění do každodenního života ve společnosti. 
Navíc funkční gramotnost podporuje rozvoj potenciálu osobnosti a rozšiřování vědomostí. 
Netroufnu si odhadnout, kolik procent OBP trpí funkční negramotností, neboť na to téma 
zatím neproběhl žádný výzkum. 

21 Schulze, Roberts (2007).
22 Doležalová (2005).
23 Doležalová (2005).
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Co znamená funkční gramotnost konkrétně
Jana Doležalová ve své publikaci popisuje funkční gramotnost následovně:
Jde o soubor dovedností ke zpracování uvedených textů a k jejich použití na řešení určité 
situace. Tzn., že funkční gramotnost závisí jednak na schopnosti dekódovat relativně malé 
části textu (nemusí být souvislý) a na schopnosti používat takto získané informace na řešení 
problému. V těchto procesech jsou ještě navíc zapojeny myšlenky a zkušenosti jedince, které 
mu slouží k aktivní účasti na životě společnosti. 24

Příklady projevu funkční negramotnosti v životě osob bez přístřeší
Naši klienti se prakticky na každém úřadě setkávají s požadavkem na vyplnění žádosti pro 
získání občanského průkazu, dávek pomoci v hmotné nouzi, formuláře při přijímacím řízení 
do zaměstnání, žádosti o starobní důchod, žádosti o zahlazení záznamu v rejstříku trestů atd.
Člověk, který je postižen funkční negramotností, má ve většině případů nepříjemné až 
traumatizující zážitky při jednání s úřady, zaměstnavateli a jinými, pro běžný život důležitými 
institucemi. Jedna z frekventovaných situací, na které lze popsat nedorozumění vznikající 
mezi pověřenou osobou, která poskytuje určitou službu či dohodu, a OBP je, když má být 
standardním způsobem vyplněn tiskopis. 
Pověřená osoba vyzve k vyplnění tiskopisu, který OBP není schopna v důsledku funkční 
negramotnosti vyplnit. V případě, že pověřená osoba má pochopení a pomůže klientovi 
s vyplněním, je překážka odstraněna. V opačném případě hrozí riziko konfliktu, a to buď 
vnitřního, nebo transformovaného do verbálního projevu. V podstatě se u OBP jedná 
o naučený způsob chování v této situaci. Výsledek je ten, že klient riskuje ztrátu důvěry nebo 
možnost znovu uplatnit svůj požadavek. 
Pro zachování dobré úrovně funkční gramotnosti, a tím i životních šancí člověka, je nutné 
udržet si aktivní schopnost práce s textovými informacemi.25

Život na ulici většinou nepřináší aktivní příležitosti k zachování si běžné úrovně práce 
s textovými informacemi. Zde se nabízí otázka, jak motivovat OBP k rozvíjení funkční 
gramotnosti. 

b) Sociální komponenty tvořící příčinu vzniku bezdomovectví

Sociální komunikace v problematice bezdomovectví
Po náhledu na příčiny z psychického hlediska se budeme věnovat narušené oblasti 
v sociálním chování, které se prostřednictvím sociální komunikace projevuje zjevně. Sociální 
komunikace, která probíhá na různých úrovních, má zásadní vliv na celkovou interakci mezi 
sociálním kurátorem a klientem, klientem a klientem, klientem a společností. Rozhodující 
faktor pro její úroveň je opět časová délka setrvávání ve stavu dlouhodobě nepříznivé životní 
situace a prostředí, ve kterém se OBP převážně vyskytuje. 
Prostředí bezdomovecké subkultury má svá pravidla, jazyk a projevy v chování. Tento styl není 
od členů minority automaticky přijímán dobrovolně jako projev odlišnosti od konformismu 
většinové společnosti (jako například image squattera). Spíše by se dalo říci, že je to někdy 
pro její členy nezbytné, samovolné nebo nevědomé osvojení. Příznivec stylu punk bere 
zjevné projevy ve svém chování jako prestižní podtržení své osobnosti, naproti tomu osoba 
bez přístřeší se sice do určité míry dokáže ztotožnit s těmito nekonvenčními projevy v rámci 
samotné subkultury, ale navenek nechce být takto dobrovolně identifikována. U člověka, 
který žije více než 5 let zjevným bezdomovectvím, dokáže často i laik určit, že jde o OBP.

24 Doležalová (2005).
25 Doležalová (2005).

Markantní je především zjevný verbální projev osob bez přístřeší 
Typické jsou zdeformované názorové stereotypy vytvářené monotónním životním stylem, 
používání argotismů, tj. výrazů užívaných skupinami lidí pohybujících se na okraji 
společnosti (např. zloději, drogově závislými, alkoholiky, žebráky, prostitutkami a vězni) pro 
označení skutečností, s nimiž se stýkají, jimiž se zabývají apod.26 V neposlední řadě sem 
patří konstrukce nereálných příběhů (subjektivně interpretovaná realita, ve které sebe vidím 
bezchybně a okolí jako viníka svých problémů). Tyto a další aspekty odrážející se v sociální 
komunikaci charakterizují určitou skupinu OBP. Socioterapeutické programy, které se 
zaměřují na sociální komunikaci, musejí být strukturovány tak, aby se věnovaly každému 
aspektu těchto deviantních projevů. Musíme si uvědomit, že terapeutickému působení 
konkuruje prostředí ulice, kam se OBP od sociálního kurátora vrací. Vliv bezdomoveckého 
prostředí na formování osobnosti je silnější než prostředí terapeutické. 

Systém komunikačních cest u OBP
Lidé na ulici patří do skupiny společnosti, která má omezené možnosti v přijímání 
komplexních informací. Většinou nemají bezprostřední přístup k médiím všeho druhu, 
rovněž jejich zájem o získávání kvalitních informací odpovídá jejich motivovanosti 
k případným změnám. To znamená, že takovýto člověk většinou filtruje nové informace 
a má zájem získávat spíše ty, které bezprostředně mohou ovlivnit jeho momentální situaci. 
I přesto, že prožíváme dobu informační exploze, je většina informací, které nemáme možnost 
vidět v souvislostech, pro nás nevyužitelná, respektive do určité míry i zavádějící. Příkladem 
může být situace na Blízkém východě. Denně máme možnost být prostřednictvím televizní 
obrazovky i v přímém přenosu svědky projevů násilí, ale pokud nebudeme mít přehled 
o historickém pozadí a současných socioekonomických a kulturních souvislostech tohoto 
regionu, mají pro nás získané informace, přestože jsou aktuální, sníženou vypovídající 
hodnotu. U OBP je často podmíněn zájem o přijímání nových informací momentální úrovní 
uspokojování biologických a hygienických potřeb. Tím se dostáváme k obecnému pravidlu: 
duševní a duchovní pokrm lze přijímat až po saturování hladu po tělesném pokrmu.27 
Podloženo praxí: 
Při realizaci projektu zaměřeného na reintegraci osob bez přístřeší se záznamem v rejstříku 
trestů při hledání zaměstnání.28 Sezení, na kterých jsem účastníkům mohl nabídnout obloženou 
bagetu, limonádu, zákusek a čokoládu, byla co do kvality zájmů, prožitků a výstupů nesrovnatelně 
přínosnější než sezení, kde jsem účastníkům nabídl pouze kávu nebo čaj. 
Je důležité vycházet z těchto souvislostí při vytváření reedukačních programů, které se věnují 
sociální komunikaci. 

Shrnutí
Osoba bez přístřeší bude ochotna nové informace přijímat nebo v ideálním případě využívat 
při získávání komunikačních dovedností až poté, kdy budou uspokojeny její prioritní 
potřeby. 

Schémata komunikačních cest
Na schématu (obrázek č. 2) jsou znázorněny tři druhy komunikačních cest. Cesta č. 1 a 2 
znázorňuje komunikaci jedinců, kteří žijí v bezdomovecké skupině, nebo se rozhodli žít 
osamoceně bez vyhledávání bezdomovecké společnosti a pomoci. Cesta č. 3 znázorňuje 

26 Čechová (2007).
27 Parafráze z Bible.
28 Projekt byl realizován v r. 2005–2007 na ÚMČ Praha 1, v oddělení sociální prevence.
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jedince vyhledávající socioterapeutickou pomoc (myšleno v rámci všech oblastí sociální 
práce). Výsledek v úrovni sociální komunikace bude vykazovat markantní rozdíly mezi 
komunikační cestou 1, 2 a mezi cestou č. 3. 
Kvalitní komunikace spoluvytváří podstatnou měrou prožitek celkové kvality a smysluplnosti 
našeho života. 29

Z pohledu sociální práce a dalšího výchovného působení je žádoucí, aby jedinec žijící 
dlouhodobě v nepříznivé životní situaci měl možnost, v ideálním případě, každodenní 
interakce se sociálním pracovníkem. Hodnotná sociální komunikace může narušovat rigidní 
komunikační stereotypy ovlivňující celkovou úroveň života OBP. Přenosy komunikačních 
cest znázorněné na obrázku č. 2 schematicky znázorňují tři možnosti komunikace ovlivněné 
různými činiteli. Jedinec – osoba bez přístřeší má přirozenou tendenci nechat se ovlivňovat 
silnými komunikátory na komunikačních cestách. Společnost nezkoumá, v jakém prostředí 
a podmínkách OBP žijí a co ovlivňuje jejich chování, ale vytváří si dojem na základě momentální 
sociální interakce. Převedeno do praxe například ve vztahu k pracovnímu poměru je často 
příznačné, že zaměstnavatel při přijímacím pohovoru pozná, o koho se jedná, přesto, že OBP 
svoji situaci zatajila. Důvodem je narušená komunikace vlivem života v závadovém prostředí 
(např. omezená slovní zásoba, nesrozumitelné vyjadřování, nedůvěryhodné tvrzení o svých 
schopnostech atd.).

přenos komunikační cestou číslo 1 – komunikace skrz bezdomoveckou subkul.

přenos komunikační cestou číslo 2 – přímá komunikace solitéra

přenos komunikační cestou číslo 3 – komunikace ovlivněná terapeutickým působením

Obrázek 2 – Komunikační cesty 

29 Vybíral (2005).

Narušená komunikace mezi osobou bez přístřeší a pomáhajícími organizacemi
Organizace, které mají za úkol reedukovat osoby žijící dlouhodobě v nepříznivé životní 
situaci, se mohou ocitnout v paradoxním postavení, protože OBP si může o nich vytvořit 
nereálné představy a vydedukovat zavádějící informace (například efekt „Zemanových 
prasat“, viz níže). Podnět nemusí dát samy organizace, ale špatná interpretace sociální 
komunikace. Výsledkem těchto omylů může být konflikt mezi klientem a organizací, nebo 
i ukončení spolupráce ze strany klienta.

Ambivalentní vnímání role sociálně výchovného pracovníka z pohledu osob bez 
přístřeší
Sociální kurátor se při spolupráci s OBP dostává do rozporuplné role. Pro pochopení lze 
velmi složitou situaci vysvětlit takto: Problémy zkoušený člověk, který má nesčetné zkušenosti 
s vlastním selháním při jejich řešení, podvědomě od odborníka očekává bezchybnost, 
autoritu, zodpovědnost, flexibilitu, důslednost a další vlastnosti. Jednoduše řečeno sociální 
kurátor by měl v představách OBP být takový, jaká ona být nedokáže. Na druhou stranu 
očekává, že se tatáž autorita dokáže přiznat k nedostatkům a chybám. Lze to interpretovat 
i následovně: OBP po vás chtějí dokonalost, která sem tam umí být lidská. Navenek se 
sociálním kurátorem zaštiťují, aby získali alespoň virtuální prestiž: „Můj sociální kurátor to 
s vámi vyřídí, byl jsem u sociálního kurátora a on to řeší, v této záležitosti se kdykoliv můžete 
obrátit na mého sociálního kurátora atd.“ 

Příklady pro doložení nevyvážené sociální komunikace ze strany pomáhajících organizací 
v prezentování nabídky sociálních služeb
Mezi organizacemi nabízejícími sociální služby a příjemci těchto služeb. Tyto šumy měly 
za následek vliv na rostoucí nespokojenost, ukřivděnost a v některých případech i pokles 
zájmu ze strany OBP o nabídku poskytovaných služeb.
Vzhledem k omezenému limitu tohoto textu se nemůžeme zabývat všemi problémy 
v komunikaci mezi pomáhajícími organizacemi a OBP, například porušováním denního řadu, 
problémovými situacemi pod vlivem alkoholu, zneužíváním služeb, agresivním chováním 
atd. Pro dokreslení teoretického pojednání o narušené sociální komunikaci uvádíme pouze 
tři příklady. 

Některé případy v nedostatečné komunikaci mezi pomáhajícími organizacemi a OBP 
v důsledku nedostatečné informovanosti a nedorozumění
Na počátku 90. let, kdy probíhalo znovuobnovení působnosti některých mezinárodních 
charitativních organizací, které byly předešlým režimem vytlačeny z tehdejšího 
Československa, docházelo k tzv. „modlitebnímu“ efektu. Tento efekt spočíval v povaze 
charitativních služeb u organizací, které buď přímo či nepřímo podmiňovaly jejich 
dostupnost účastí na bohoslužbách, duchovních cvičeních či jiných náboženských rituálech. 
Zjednodušeně řečeno: „Pomodli se, a pak od nás dostaneš najíst.“ Tato podmíněnost po čase 
začala vytvářet u části bezdomovecké klientely averzi nejenom vůči náboženství, ale 
i organizacím samotným. Výsledkem byl kontraproduktivní efekt. Klient této organizace buď 
plnil tuto podmínku účelově, nebo omezil využívání či v závažnějších případech přestal zcela 
jejích služeb vyhledávat. 
Efekt „Zemanových prasat“. Za vlády premiéra Miloše Zemana (ČSSD) došlo před Úřadem 
vlády k protestu českých zemědělců proti dotační politice vlády ČR. Zemědělci s sebou 
do Prahy přivezli živé vepře. Na závěr protestu tato nic netušící zvířata vypustili. Po úspěšném 
odchytu se pan premiér v médiích nechal slyšet, že vepře dají porazit a maso rozdají 
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charitám. Jednoho z vepřů podle jeho slov mělo dostat i o.s. Naděje. Tato informace se i díky 
bezplatnému deníku Metro dostala k lidem bez domova. Podle pozdějších komentářů našich 
klientů, se kterými jsme tuto událost rozebírali, se mezi nimi rychle roznesla informace, 
že v Naději budou mít místo hrachové polévky vepřové řízky. K všeobecnému rozčarování 
zástupů zájemců o vepřové řízky ze strany OBP byla ten den k obědu tradičně dopředu 
nečitelná luštěninová polévka. Co ovšem celou situaci zkomplikovalo, byl fakt, že někteří z  
nespokojených strávníků si před střediskem o.s. Naděje počkali do konce zavírací doby, aby 
sledovali odcházející zaměstnance. Zaměstnanci Naděje, zřejmě tak jak jsou zvyklí, si domů 
odnášeli igelitové tašky, ve kterých měli pravděpodobně soukromý nákup pořízený o polední 
přestávce. Ovšem komunikační šum nastal při vlastní interpretaci této situace samotnými 
klienty, kteří usoudili, že ony řízky putují nyní v igelitových taškách do domácností 
pracovníků Naděje. Tato zavádějící informace měla neuvěřitelně rychlý informační tok. 
Například sociální kurátoři v Praze 1 měli tuto informaci již druhý den po události.
Efekt „policejní uniformy“. Pracoviště sociálních kurátorů v Praze 1 sousedí na dohled 
s Bartolomějskou ulicí, v minulosti nechvalně známou jako policejní. Vzhledem 
k různým kolizím se zákonem, které někteří klienti mají, se na sociální kurátory obrací 
jak úřad vyšetřování, tak místní oddělení Policie ČR. Takřka denně pracoviště navštěvují 
uniformovaní, ale i policisté v civilu, kteří donášejí úřední korespondenci, žádosti o lustrace 
osob z klientské databáze a v některých případech přicházejí i ohledně ztotožnění zesnulých 
osob, u kterých se nedaří zjistit totožnost. Pravděpodobně z těchto důvodů vznikl mýtus 
ohledně osoby sociálního kurátora spojený s Policií ČR. Jedna varianta spekuluje o jeho 
vedlejším pracovním poměru v této ozbrojené složce, druhá zase o sourozeneckém vztahu 
s některým z policistů. Zvláštní na tomto komunikačním šumu oproti předešlým dvěma 
příkladům je fakt, že klienti tuto smyšlenku vnímají pozitivně. 
Takovýchto nežádoucích kontraproduktivních efektů v komunikaci mezi OBP a společností 
existuje mnoho. Cílem výchovného působení je rozbíjení rigidních stereotypů bránících 
ve spolupráci s pomáhajícími organizacemi. Způsobů může být mnoho, ale základem je 
ochota OBP diskutovat a zájem přijmout vysvětlení v souladu s realitou.

Důsledky pobytu v dlouhodobě nepříznivé životní situaci 

Problematika bezdomovectví je fenomén, který ve svých negativních důsledcích devastuje 
nejenom somatickou, duševní, ale i duchovní složku člověka.30. Život jedince trpícího 
bezdomovectvím se převážně odehrává nekonvenčním stylem, v extrémních podmínkách 
a ve většině případů ve vztahových vazbách na lidi v obdobné situaci. Výsledek působení 
těchto negativních faktorů způsobuje posun od konformity většinové společnosti k marginální 
životní existenci. Tito lidé si vytvářejí jakýsi subkulturní způsob uvažování a jednání. Obecně 
lze říct, že dříve či později se vliv zjevného bezdomovectví na jedinci projeví většinou 
v negativním slova smyslu. Zatím neexistuje žádný výzkum, který by určoval časové intervaly 
při postupné devastaci osobnosti jedince. 
Z poznatků pracoviště ÚMČ Praha 1, oddělení sociální prevence, vyplývá, že určité zlomové 
okamžiky nastávají ve třech časových meznících, které zásadním způsobem ovlivňují chování 
OBP. 

30 Konkrétně rozpracováno v Metodické příručce sociálního kurátora, v kapitole Osoby bez přístřeší
 / Uspokojování potřeb podle poskytovaných sociálních a výchovně vzdělávacích služeb.

Rozhodná časová období 

0____ do 1 roku___________________ do 5 let__________nad 5 let _________

Období do jednoho roku pobytu na ulici
Představuje nejnáročnější období OBP. Po počátečním šoku ze ztráty bytového, vztahového 
nebo finančního zázemí přichází seznamování se s novou realitou. V tomto období lze 
z pohledu sociální a výchovné práce poměrně úspěšně navazovat s klientem důvěru. Nová 
realita nutí člověka hledat protiopatření. Obdobně jako u závažné nemoci si často jedinec 
nechce připustit hrozící ztrátu sociálního postavení. 

Období do jednoho roku je charakterizující tímto přístupem klienta k vzniklé situaci:

• klade si předsevzetí,
•  hledá ,,mesiáše“ (osobu, v našem případě často sociálního kurátora, která by vyřešila 

všechny jeho problémy),
• hledá viníka, který způsobil důsledky aktuálního stavu, svůj podíl na situaci zlehčuje,
• konstruuje scénáře všemožného spiknutí osudu, lidí a okolností, které za vším stojí. 

Toto počáteční období na rozhraní jednoho roku se stává zároveň kruciální (rozhodné). Celá řada 
kazuistik dokládá myšlenkový zlom právě po uplynutí jednoho roku života v extrémní situaci. 

Do pěti let
Psychický tlak v tomto období již postupně ztrácí na intenzitě, neboť dochází k postupnému 
přivykání si. Jedinec získává určitou jistotu a začíná se orientovat v prostředí a vztazích 
subkultury. Opouští pozici nováčka, a to mu otevírá možnost získat vyšší postavení 
v bezdomovecké vztahové struktuře. Pokud jedinec záměrně žije mimo danou subkulturu 
(jedná se o několik málo procent OBP, které se z nejrůznějších důvodů straní bezdomoveckého 
prostředí a volí samotářský způsob života), získává jistotu v „samostatnosti“. Tato doba má 
rovněž zásadní vliv na úroveň hygieny, vzhledu a projevu jedince. Část OBP si zachovává 
stabilní úroveň jako důkaz jejich odhodlání pokusit se o comeback do společnosti. Druhá 
část začíná tuto úroveň ztrácet. Oproti původní skupině zvolňuje tempo aktivit směřujících 
k reintegraci. Mimo zhoršení celkového stavu a způsobu existence volí častěji únikové 
prostředky, jako je konzumace alkoholu. 

V tomto období rovněž dochází k souběžné eskalaci různých kombinací problémů, jako 
například: 

• zhoršující se zdravotní stav,
• dlužné pohledávky a s nimi spojené exekuce,
• v některých případech trestná činnost, 
•  v některých případech postupná vztahová odloučenost od vazeb na rodinu, známé a přátele 

z doby „před“.
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Období nad pět let
Jedná se o období, které je ve znamení postupné rezignace jak na reálnou, tak i na hypotetickou 
snahu znovu se vrátit. Nelze to vztahovat na všechny případy, ale při sledování jednotlivých 
kazuistik se spíše přikláním k názoru, že přibližně po pěti letech dochází k druhému 
zásadnímu zvratu v životě OBP. 

Změny v některých problematických oblastech života OBP, které přináší dlouhodobý stav 
extrémního způsobu života:

• trvalé závažné změny v zdravotním stavu,
• pokročilý alkoholismus,
• vysoké dlužné pohledávky,
• ztotožnění se s životním stylem OBP,
• narůstající pasivita,
• rezignace na pokusy změnit svoji sociální situaci atd.

Negativní důsledky z pasivního přijímání institucionální pomoci
Dále si popišme různé vlivy závadového prostředí na verbální a neverbální komunikaci, která 
vykazuje závažné nedostatky, a tím může ohrožovat i resocializační proces. 
Jedna z kontraindikací nabízené pomoci osobám bez přístřeší je návyk pasivního přijímání 
pomoci, kterou nabízejí státní a nestátní organizace poskytující sociální služby. Jedná se o jev, 
kterému nelze zcela zabránit, neboť nabízená pomoc je především od nestátních organizací 
relativně snadno dostupná. 

Osoba pasivně přijímající sociální služby se může projevovat těmito způsoby: 
• bezpodmínečné vyžadování poskytované pomoci,
• neschopnost hospodařit a nakládat s nabízenou pomocí,
• zneužívání nabízené pomoci,
• neúcta k využívané pomoci.

Negativní důsledky způsobené dlouhodobým pobytem ve vězeňském 
prostředí - rigidní stereotypní vzorce účelového jednání
Nejmarkantnější prvky účelovosti v jednání lze sledovat na klientech, kteří se opakovaně 
vrací z institucionálních zařízení, kde strávili delší dobu svého života. Především vězeňské 
prostředí způsobuje v myšlení a v chování odsouzených osob problém zvaný prisonizace. 
Prisonizaci lze chápat jako přizpůsobení se vězeňské kultuře, způsobu reagování na dané 
situace, prostředku k dosahování uspokojování určitých potřeb a v neposlední řadě 
„bezpečnému“ způsobu, jak přežít dobu strávenou ve vězení. Prisonizace je jeden z mnoha 
projevů účelového jednání u lidí, kteří se obracejí na sociální kurátory.

Poruchy sociálních procesů v chování při spolupráci s organizacemi 
poskytujícími sociální služby
Lidé takto „postižení“ se chovají podle určitého modelu, který lze shrnout do následujících 
bodů: 
•  klient pro jednání uznává pouze nejvyšší autoritu daného zařízení (chce mluvit s velitelem),
•  klient je schopen se poměrně rychle zorientovat ve filozofii konkrétní organizace, odhadnout 

očekávání jejích zaměstnanců a chovat se tak, aby si získal její sympatie (vy jste ti nejlepší, 
jedině vy mi můžete pomoci, udělám všechno pro to, abyste ze mě měli radost),

•  klient se bude snažit dodržovat viditelným způsobem pravidla organizace a upozorňovat 
na svoji zásluhu při jejich plnění, 

• klient se bude snažit vás přesvědčit o své nadřazenosti oproti ostatním klientům. 

Postoje a chování společnosti a pomáhajících organizací projevující 
se negativně do problematiky bezdomovectví
Při odborném, ale i laickém popisu a hodnocení problematiky bezdomovectví, potažmo 
samotných osob bez přístřeší, se setkáváme  především s problémy této cílové skupiny. Je 
důležité poukázat na problémy společnosti a pomáhajících organizací, které přispívají 
k obtížnému řešení fenoménu bezdomovectví.
Společnost je primárním činitelem při vytváření podmínek pro reintegraci osob v obtížných 
životních situacích do běžného způsobu života. Podpůrnou funkci pak dále mají pomáhající 
situace. Úroveň a efektivita jejich služeb má zásadní vliv na průběh reintegračního procesu. 
Stručně poukažme na některé nedostatky organizací poskytujících sociální služby pro osoby 
bez přístřeší: 
• nejisté financování, a z toho plynoucí omezování nebo rušení zaběhlých služeb,
• nedostatečný počet odborného personálu,
•  narušená sociální komunikace ze strany sociálního pracovníka v důsledku ,,burn out“ 

syndromu (syndrom vyhoření),
•  jednání začínajících sociálních pracovníků pod vlivem ,,mesiášského komplexu“ (tendence 

klienta spasit, zachránit), 
• nadměrné pracovní přetížení sociálních pracovníků.

Daly by se vyjmenovat další nedostatky. Účelem není snižovat úroveň a kredit organizací, ale 
uvědomit si, že tento aspekt hraje nezanedbatelnou roli při řešení bezdomovectví.

Psychopatologické rysy osobnosti mezi OBP a jejich vliv na sociální 
komunikaci
Poruchy osobnosti jsou variantou charakterových a temperamentových rysů, které se 
významně odchylují od rysů patrných u většiny lidí. K těmto rysům patří hluboce zakořeněné 
a přetrvávající vzorce chování projevující se jako stereotypní reakce na široký rozsah 
osobnostních a sociálních situací. Specifické projevy poruchy osobnosti tedy nejsou omezeny 
jen na určitý „spouštěcí podnět“, ale projevují se v širším okruhu osobních a sociálních 
situací.31

Téma přístupu k lidem s psychopatologickými rysy osobnosti je dle mého názoru již nyní 
potřeba odborně diskutovat a významnou měrou zahrnout do metod sociální práce jako 
neoddělitelnou součást kompetencí sociálního pracovníka (tímto tématem jsme se již 
zabývali v kapitole Další psychopatologické jevy). Při řešení sociálně patologického jevu 
bezdomovectví tato problematika začíná komplikovat jak případovou práci, tak skupinové 
socioterapeutické programy. 
Poruchy osobnosti představují styly maladaptivního chování, které může být nevyvážené, 
nedostatečné nebo konfliktní ve způsobu vyrovnávání se s prostředím.32

Dramatický nárůst jedinců mezi OBP, kteří vykazují chování narušených osobností, začíná 
31 Praško (2003).
32 Praško (2003).



405 406

plnit pracoviště pomáhajících organizací, kde absentuje psychiatrická a psychologická 
pomoc. V současné době není možné očekávat profesní zájem psychiatrů a psychologů 
o cílovou skupinu OBP. Důvodů je více: nedoceněné finanční ohodnocení odborníků, 
nepříjemný vzhled a zápach pacientů, neprestižní společenské uplatnění atd. Z těchto důvodů 
by měl v osnovách vzdělávacích zařízení, které připravují výchovně sociální pracovníky, být 
kladen podstatně větší důraz na předměty, jako jsou psychiatrie, psychopatologie a sociální 
patologie. 
Úskalí sociální práce v oblasti psychopatologických poruch tkví především v tom, že klienti 
trpící psychickými problémy nevykazují obvyklé reintegrační posuny. Práce s těmito lidmi je 
obtížná především proto, že sociální pracovník při hodnocení spolupráce ve většině případů 
nezaznamenává znatelné zlepšení celkové sociální situace. 

Oblasti, ve kterých se osoby s poruchami osobnosti ve svém chování 
odlišují od majoritní osoby bez přístřeší
Poznávání, to je způsob vnímání a interpretace věcí, lidí a událostí, formování přístupu k sobě 
a ostatním, emotivita (rozsah, intenzita a přiměřenost emočního vznětu a odpovědi), ovládání 
impulsů, uspokojování potřeb, dále způsob chování k ostatním a zvládání interpersonálních 
potřeb. Tyto vzorce chování, stejně jako pohled na sebe, druhé a svět, jsou zpravidla pro 
nositele přijatelné a egosyntonní, ale vedou ke konfliktu s ostatními. Abnormální vzorec 
chování je trvalý a dlouhodobý.33

Typologie osob bez přístřeší podle schopností, dovedností 
a možností 

Poté, co jsme se zabývali endogenními a exogenními činiteli ovlivňujícími sociální 
komunikaci ve vztahu k nabídce reedukativních programů, společně s vlivem závadového 
prostředí, předkládám nyní typologii OBP podle schopností, dovedností a možností pro 
reálné využití výchovně vzdělávacího programu. Bez kategorizace bychom v poradenství 
a socioterapeutických programech museli klást na všechny klienty stejné požadavky, což 
by v konečném důsledku pravděpodobně vedlo ke značným komplikacím a neefektivnímu 
využití nabízené pomoci ze strany uživatelů. 
Na obrázku č. 3 je rozdělena klientela do tří skupin podle schopností, charakteristických 
projevů a procentuálního podílu jednotlivých skupin na celkovém podílu klientely 
sociálního kurátora. Vzhledem k tomu, že sociální kurátoři nemají možnost získat relevantní 
údaje o výsledcích jednotlivých kazuistik, protože ověřitelnou zpětnou vazbu se z povahy 
problematiky nedaří zjistit, je žádoucí stanovit si vlastní kritéria pro hodnocení úspěšnosti či 
neúspěšnosti poskytované spolupráce. 
Toto rozdělení do tří skupin přibližně charakterizuje klientelu sociálních kurátorů. 
Proporcionálně budou skupiny jinak zastoupené například v organizacích, jako je Naděje, 
Armáda spásy, Česká katolická charita anebo Český helsinský výbor. Početnost jednotlivých 
skupin ovlivňují okruhy poskytovaných služeb. To znamená, že třetí skupina osob, které 
jsou označené jako rigidní typ, je v agendě sociálního kurátora zastoupena poměrně málo, 
protože tato skupina vyhledává častěji sociální služby, které jsou zaměřeny na uspokojování 
základních životních potřeb. A rovněž část klientely zase nebude vyhledávat pokročilé, 

33 Praško (2003).

navazující sociální služby, které neumí využít, protože vyžadují vyšší úroveň kompetencí. 
To samé lze říci o klientech z první a druhé skupiny, kteří jsou nazváni jako sporadický 
a kvartální typ. Klienti, kteří do určité míry dokáží řešit svoji situaci na vyšší životní úrovni 
než lidé ze třetí skupiny, pokládají využívání základních sociálních služeb jako nedůstojné 
jejich situaci a schopnostem. Svým způsobem by návštěvu v takových organizacích pokládali 
za svou prohru a společenský sestup. 
Mezi skupinami existuje vertikální mobilita oběma směry. V poměru méně dochází 
ke vzestupné mobilitě. Naopak nejčastěji dochází k sestupné mezi druhou a třetí skupinou. 
Společnost hodnotí bezdomovectví především podle třetí skupiny. To je ta část lidí, kteří 
využívají dopravní prostředky, veřejné prostory (budovy vlakových nádraží) jako přístřeší. 
Jsou vidět u kontejnerů s tříděným odpadem anebo obývají různé prostory k nekonvenčnímu 
způsobu bydlení. Je potřeba zdůraznit, že třetí skupina je jakási špička ledovce, která je sice 
laickou veřejností dobře identifikovatelná, nicméně v celkovém počtu všech monitorovaných 
OBP relativně malá.

1. Kritéria pro hodnocení úspěšnosti poskytované spolupráce 
a výchovného působení rozdělená do tří skupin
Pro práci sociálního kurátora je důležité charakterizovat jednotlivce podle jeho schopností, 
dovedností a možností: 
a) schopnosti – míra a úroveň předpokladů řešit problémové životní situace a vztahové záležitosti,
b) dovednosti – reálné umění zvládat zátěžové životní situace a vytvářet si vztahové prostředí, 
c)  možnosti – příjmy (starobní důchod, invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti), 

aktivní vazba na rodinu, příbuzné nebo známé.

Míra těchto tří aspektů určuje úroveň spolupráce mezi klientem a sociálním kurátorem. 
Proto rozdělení může sociálnímu kurátorovi pomoci přiměřeně poskytovat sociální služby 
a zároveň reálně hodnotit jejich výsledek. Toto dělení má velký význam ve vyhodnocení 
úspěšnosti, protože z mnoha důvodů je pro sociálního kurátora podstatné, aby viděl smysl 
své práce.

Skupina I. Sporadický typ
Charakteristické pro klienty z této skupiny je, že jejich motivace ke spolupráci s odborníkem 
je pouze v rovině okrajového zájmu. Jsou si vědomi, že potřebují rychlou, efektivní a zacílenou 
pomoc. Často pouze dílčí úkon ze strany odborníka, například poskytnutí prostředků 
na kolek k výpisu z rejstříku trestů (dále jen RT), vyžádání rodného listu pro úřední potřeby, 
zápočtového listu, poskytnutí potřebných informací pro podání žádosti o sociální dávku, 
řidičský průkaz, cestovní pas atd. Pokud tato spolupráce splnila svůj účel, to znamená, že 
splnila očekávání klienta a uspokojila jeho momentální potřeby, dá se hodnotit úspěšně. 
Spolupráce může být v těchto případech zcela ukončena a s takovýmto klientem se již nemusíte 
ve své praxi dále setkat. Nebo vás navštíví po několika letech s podobným problémem a žádá 
o součinnost při řešení nastalého problému. Pokud spolupráce bude rovněž úspěšná, dá se 
předpokládat, že klient této skupiny bude dále schopen žít samostatně. 

Výchovné hledisko:
Žádaný efekt je, když klient pochopí, že sociální kurátor je odborník na správném místě 
a dokáže v pravý čas účinně a efektivně pomoci. A to i přesto, že nesplní všechna očekávání 
ze strany klienta.
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Skupina II. Kvartální typ
Z agendy sociálního kurátora je to nejpočetnější skupina, která jeho kancelář navštěvuje 
nejčastěji. Objem služeb, které této skupině lze poskytnout, ať už přímo nebo zprostředkovaně, 
je největší. Tito klienti jsou schopni využívat v podstatě všech sociálních služeb, které sociální 
síť poskytovatelů nabízí. Jejich situace a žádaný společenský posun je nejméně stabilní. 
Získání trvalého bydlení, zaměstnání, partnerských vztahů a společenského uznání nemusí 
pro tuto skupinu být nedostižitelným cílem. Ani rychlost tempa, se kterým se mohou dostat 
na pomyslný vrchol svých možností. Ovšem stejně tak u nich může dojít k rychlému sestupu 
a ztrátě dosaženého zázemí. V praxi to potom vypadá tak, že s těmito lidmi se intenzivně 
pracuje půl roku, rok nebo několik let. Po dosažení určitého cíle klient přestává využívat 
sociálních služeb a začíná žít samostatně. Do doby, než je vystaven konfrontaci s krizovými 
životními situacemi, které nedokáže sám vyřešit, a postupně začíná ztrácet dosaženého 
zázemí. V tomto případě úspěšnost lze hodnotit tehdy, když klient navštíví odborníka ještě 
v momentě, ve kterém mu může pomoci odvrátit eskalaci obtížně řešitelných problémů. 

Výchovné hledisko:
Klient pochopí, že včas vyhledat sociálního kurátora není ostuda, ale naopak výhoda 
a přednost. Odborník nabízí pochopení nezávisle na tom, kolik věnoval úsilí pro dosažení 
určitého cíle.

Skupina III. Rigidní typ
Jakkoli by se mohlo zdát, že u této skupiny nelze systematicky vést případovou práci, i zde 
je potřeba si stanovit kritéria pro hodnocení úspěšnosti a výchovných cílů. Skupina není 
schopna bez vnější pomoci preventivně odvrátit všechna rizika, kterým čelí (např. zdravotní, 
sociální, osobnostní). Často si ani tato rizika není schopna uvědomit nebo připustit. Vzhledem 
k notorickému ztrácení osobních dokladů se často za úspěch dá považovat pomoc k jejich 
ztotožnění, to znamená vyřízení osobních dokladů, podání žádosti o invalidní a starobní 
důchody, vyžádání a zajištění různých dokladů a potvrzení k podání žádosti o dávky 
v hmotné nouzi atd. Opět nutno dodat, že někdy část podmínek pro přiznání určitého statutu 
sociálně potřebné osoby splňují (invalidita, důchodový věk, nezaměstnaný), ale chybí jim 
splnit sekundární podmínky (např. počet odpracovaných let, dluhy na platbách sociálního 
a zdravotního pojištění atd.). Za úspěšné může být považováno i to, když se spoluprací docílí 
vyřešení alespoň epizodních problémů.

Výchovné hledisko: 
Naučit se vnímat pomoc jako nezbytnou součást jejich života. Včasná pomoc může i zachránit život.

2. Typologie osob a jejich schopností a dovedností v závislosti 
na diferencovaném přístupu v poskytování sociálních služeb
Díky diferenciaci se úroveň poskytovaných služeb může přiblížit úrovni individuálních 
reálných schopností u OBP, a tím jejich efektivnějšímu využití. 

a) Typologie klienta nejperspektivnějšího z hlediska reintegrace – sporadický typ: 
latentní bezdomovectví
Člověk, který využije sociálních služeb pouze v případě, že momentálně nemá dostatečnou 
schopnost nebo prostředky, aby svou situaci vyřešil sám.

Charakteristika:
• dodržování hygienických návyků na dobré úrovni,
• občasné zneužívání návykových látek (alkoholismus, nikotinismus a jiné),
• riziko páchání trestné a přestupkové činnosti,
• řídké případy výskytů neurotických a psychotických onemocnění,
• ojedinělá absence osobních dokladů,
• občasná nezaměstnanost,
• zdravotní stav odpovídající vyšší životní úrovni,
•  určitá schopnost navazovat a udržovat sociální kontakty (v případech, že mají rodinu nebo 

někoho blízkého),
• občasné nedorozumění v komunikaci s úřady,
• sporadické využívání sociálních služeb zaměřených na podporu reintegrace,
•  pravidelný příjem (mzda, dávky starobního nebo invalidního důchodu, podpora 

v nezaměstnanosti, sociální dávky). 

b) Typologie klienta perspektivního za určitých podmínek – kvartální typ: mezi zjevným 
a latentním bezdomovectvím
Člověk, který za určitých podmínek s institucionální nebo společenskou podporou dokáže 
v různých časových intervalech získat příležitostné nebo trvalé zaměstnání, ubytování 
a prostředky na pokrytí běžných životních potřeb.

Charakteristika:
• poměrně uspokojivé dodržování hygienických návyků,
• časté zneužívání návykových látek (alkoholismus, nikotinismus a jiné),
• ojedinělé riziko přenosu infekčních chorob,
• možnost zhoršeného zdravotního stavu,
• riziko páchání trestné a přestupkové činnosti,
• případy výskytů neurotických a psychotických onemocnění,
• občasná absence osobních dokladů, 
• cyklická a dlouhodobá nezaměstnanost,
•  snížená schopnost navazovat a udržovat sociální kontakty (pokud má rodinu nebo někoho 

blízkého),
• nedostačující komunikace s úřady,
•  občasné využívání i sociálních služeb, které vedou k reintegraci a k běžnému způsobu 

života,
•  nepravidelný příjem (nejčastější příjem je z příležitostného zaměstnání ve formě brigád, 

dohod o provedení práce, práce na černo, případně ze sociálních dávek). 

c) Typologie klienta nejméně perspektivního z hlediska začlenění se do většinové 
společnosti – rigidní typ: zjevné bezdomovectví 
Člověk, který rezignoval na řešení své situace, setrvává v nevhodných životních 
podmínkách.

Charakteristika: 
• nedodržování základních hygienických návyků,
• závislost na návykových látkách (alkoholismus, nikotinismus, a jiné),
• vysoké riziko přenosu infekčních chorob (svrab, žloutenka, TBC atd.),
• špatný zdravotní stav,
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• riziko páchání méně závažné trestné a přestupkové činnosti,
• případy výskytů neurotických a psychotických onemocnění,
• permanentní absence osobních dokladů,
• absolutní nezaměstnanost,
• neschopnost navazovat a udržovat sociální kontakty, 
• špatná komunikace s úřady,
•  využívání sociálních služeb, které pokrývají převážně uspokojování základních životních potřeb,
• chronická bájná lhavost.

Shrnutí
Toto rozdělení pomůže sociálnímu kurátorovi lépe plánovat poměrové rozložení sociálních služeb 
v možnostech reálné poptávky a dále koncepčně plánovat jednotlivé fáze reintegračního procesu.

Hodnocení rozdílné spolupráce se ženami oproti mužům
Pohlaví hraje v bezdomovectví rovněž důležitou roli. Od počátku 90. let tvoří většinu osob 
bez přístřeší především muži. Kontinuálně s nárůstem bezdomovectví se v procentuální 
škále drží mužská populace mezi 80–90 %. Mírný nárůst ženského pohlaví byl zaznamenán 
od počátku 21. století. V současné době se procentuální zastoupení žen drží průměrně okolo 
20 %. Tuto skutečnost potvrdilo i sčítání bezdomovců v Praze, které proběhlo v roce 2004. 
V dotazníkovém šetření na pracovišti sociálních kurátorů (oddělení sociální prevence, 
ÚMČ Praha 1) je zastoupeno 27 % žen (osob bez přístřeší). U žen byl zjištěn větší zájem 
o doplnění vyššího stupně vzdělání. Rovněž převažující zájem o další vzdělávání je vyšší, a to 
dokonce ve 100 %. I když v otázce zájmu o možnosti absolvování rekvalifikace je mezi ženami 
a muži pouze 3 % rozdíl, tak v zájmu o podporované rekvalifikace, chráněné jobkluby, se 
vyjádřili muži i ženy shodně. Jediné mužské prvenství (o 4 %) lze sledovat v absolvovaných 
rekvalifikačních kurzech. 
Na začátku šetření vycházeli sociální kurátoři z domněnky, že v otázce počtu absolvovaných 
rekvalifikačních kurzů budou procentuálně převažovat ženy. Vedl je k tomu fakt, že ženy 
jsou obecně na trhu práce více diskriminované, proto rozšíření o další kvalifikaci je může 
zvýhodnit.
Přesto by bylo chybné věnovat ženám menší pozornost. Jednak velká část jejich potřeb je 
spojena s řešením situace ohledně nezletilých dětí (a to za předpokladu, že jsou svěřeny 
do výchovy jiné osobě, ale i když jsou umístěny do institucionálních zařízení), a pak přístup 
k řešení jejich problémů se může markantně lišit od jejich mužských protějšků. 
Z hlediska porovnání pohlaví vychází, že muži jsou ve svých představách k následnému 
vzdělávání a možnostem další rekvalifikace méně motivovaní než ženy. Tento výsledek lze 
potvrdit i z případové práce, kdy spolupráce s ženami je z pohledu jejich motivace a úspěšnosti 
následných kroků vyšší. V této souvislosti si dovolím použít svůj spekulativní pohled na rozdíl 
mezi mužskou a ženskou bezdomoveckou subkulturou. V první polovině 90. let mezi 
ženami, které se ocitly na ulici, převažovaly ty, které trpěly zjevnými psychopatologickými 
rysy (neléčené neurózy, psychózy a mnohdy neúspěšně léčené závislosti). K nízkému počtu 
žen rovněž přispívá fakt, že v případě rozvodu převážně jim je svěřena výchova dětí nebo 
mají statut svobodné matky. Zůstává jim výhoda bytového zázemí a také větší vstřícnost ze 
strany úřadů při řešení bytové situace. Socializační tendence tlačí ženy k větší zodpovědnosti 
za vybudování a udržení rodiny. I tento fakt by mohl mít určitý význam v poměru mužů 
a žen v problematice bezdomovectví.
Hodně nadneseně by mohl být použit i okřídlený citát: „Ženy zachraňují rodinu a muži 
zachraňují svět.“ 

Schéma typologie klientely, typů služeb a vzájemných vazeb všech aktérů
příklad: hl. m. Praha

typologie klienta
nejperspektivněj-šího 
z hlediska reintegrace.

Sporadický typ

I. výjimečné potřeby 
využít dílčích služeb
II. epizodní potřeba 
III. krátkodobá 
případová práce 

zprostředkování 
socio-

terapeutických 
služeb

společnost
veřejné  mínění, rodina, 
média, vrstevníci, atd.

moc zákonodár.
 legislativci

moc výkonná
výkon stát. správy

moc soudní

organizace
samosprávné celky,
neziskový sektor,
zaměstnavatelé,

atd.

zprostředkování 
zaměstnání

zprostředkování 
sociálně 
právního 

poradenství

zprostředkování 
ubytování

zprostředkování 
hygienických 

služeb

zprostředkování 
stravy

typologie klienta
perspektivního 
za určitých podmínek.

Kvartální typ

I. v určitých cyklech 
potřeba celé řady soc. 
služeb 
II. relativní 
samostatnost 
III. relativní 
nezávislost

typologie klienta
nejméně 
perspektivního.

Rigidní typ

I. permanentní 
závislost na soc. 
službách
II. uspokojování 
biologických potřeb
III. rezignace

Koordinace MHMP, 
metodické vedení MPSV
 + zdroje ESF

vzájemně propojený vztah v procesech,  mezi všemi 
činiteli  ovlivňujícími problematiku  bezdomovectví
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Socioterapie jako jedna z metod práce sociálního kurátora 

Socioterapie je metoda, která může pomoci klientovi sociálního kurátora využít ve svůj 
prospěch nabízené sociální služby. Sociální kurátor se často setkává s názorem veřejnosti, 
že jeho klienti o pomoc nestojí, zneužívají ji nebo si ji neváží. Lze se ale na tento problém 
podívat i z odborného pohledu, který nevylučuje žádnou z předešlých variant, ale dodává, že 
tito lidé často nedokáží využít nabízené pomoci. Kvůli jejich vyhýbavému chování se proto 
nezúčastněný pozorovatel může o jejich přístupu domnívat cokoliv. 
Cílem socioterapie je zabezpečit jednotlivcům, skupinám i komunitám psychosociální 
pohodu a vedení ke svépomoci.

Využití socioterapie při práci s osobami bez přístřeší
Socioterapii můžeme vnímat jako prostředek, jak pomoci osobě bez přístřeší využívat sociální 
služby, které mohou vést k reintegraci. 

Obecná definice socioterapie: 
Socioterapie je soubor činností dojednaných v konkrétním sociálním systému mezi 
terapeutem a klientem a vedoucích k dosažení klientových cílů při součastném respektování 
zájmů a potřeb sociálního okolí.34

Prováděcí vyhláška zákona č. 108/2007 Sb., o sociálních službách, nedefinuje explicitně 
socioterapii, ale popisuje sociálně terapeutické činnosti takto: 

•  poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie 
a v oblasti vzdělávání, 

•  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

•  aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro 
integraci osob na trh práce, 

•  poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování 
prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod, 

•  krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání 
krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu, 

• psychosociální podpora formou naslouchání, 
• pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu,
• pracovní terapie,
• výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity. 

Budeme-li vycházet z definice slovníku, můžeme si říci, že socioterapie je souhrn metod, 
které používáme k návratu, opětovnému zapojení, uvedení lidí, kteří nejsou přizpůsobeni 
novým životním podmínkám, do společnosti tak, aby mohli žít obvyklý, průměrný život, 
nebo aby dokázali žít podle norem společnosti.35

34 Bobek (2008).
35 Bobek (2008).

Praktické využití v práci sociálního kurátora
Socioterapii lze rozdělit na individuální a skupinovou. Při práci s OBP je možné kombinovat 
oba způsoby. Ovšem ke skupinové terapii je zapotřebí mít větší prostor. Problém nastává 
především u sociálních kurátorů, kteří jsou limitováni jednou kanceláří. Socioterapie by měla 
být jakousi páteří komplexního sociálně výchovného působení. I přesto, že dosavadní sociální 
práce, kdy s klientem sociální kurátor pracuje tak, aby všechny sociální služby měly výchovný 
podtext, není zcela terapeutický aspekt doceněný (myšleno okolím sociálního kurátora).
Člověk, který je nositelem sociálně patologického jevu bezdomovectví, má nejenom problém 
v řešení mezilidských vztahů, ale i v postoji k povinnostem, k zodpovědnosti atd. Když 
vyhledá sociálního kurátora, pak ve většině případů nežádá o pomoc ve smyslu terapie, 
ale převážně pro uspokojování biologických potřeb a v řešení technicko-administrativních 
záležitostí (neboli sociálně právního poradenství). Strava, hygiena, ubytování, zaměstnání, 
komunikace s úřady a dalšími organizacemi je nejčastější druh uspokojování potřeb, které 
prostřednictvím sociálního kurátora sociální služby řeší. Otázka ovšem je, zdali klient 
sociálního kurátora dokáže nabízenou pomoc přijmout a dále s ní nakládat tak, aby mu 
pomohla k další integraci. 
Použijeme-li staré biblické přísloví (,,lépe je lidi naučit chytat ryby, nežli jim je rozdávat“), 
které vystihuje jeden z podstatných cílů sociálního kurátora, můžeme vidět v socioterapii 
přímý prostředek výchovného působení.36
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SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE 
S OSOBAMI OPOUŠTĚJÍCÍMI 
OCHRANNOU A ÚSTAVNÍ VÝCHOVU

Jan Procházka

V první části příspěvku se čtenář dozví, jaký je současný systém realizace náhradní výchovy 
ohrožených dětí v ČR, s jakými problémy se potýká současná ústavní výchova a jak je efektivní. 
V druhé části jsou stručně ukázány charakteristické problémy dětí vyrůstajících v zařízeních 
ústavní výchovy a třetí část je věnována popisu současných úkolů sociálních kurátorů 
a inspirativních myšlenek k rozvíjení sociální práce v nejbližších letech.

Úvod 
Jedním ze zásadních specifik práce sociálních kurátorů s dětmi odcházejícími ze zařízení 
ústavní výchovy je, že k ní nemají žádné materiály. Většina pokynů a metodik se stále týká 
více klientů, kteří přichází z nápravných zařízení aj.
Nicméně i v současných podmínkách je možné s tímto problémem něco dělat. Do budoucna 
však bude nutné nastavit pevná pravidla spolupráce kurátorů se zařízeními ÚV a klient musí 
být přijímán do systému a ne do náhodné dílčí pomoci.
(Poznámka: V textu budu používat mužský rod – sociální kurátor. Vymezení používaných 
pojmů uvádím na konci příspěvku.) 

Aktuální stav v péči o ohrožené děti

Do systému péče o ohrožené děti doposud vstupuje mnoho subjektů. Na schématu1 v příloze 
č. 1 můžeme vidět komplikovanost celé oblasti. Ústavní výchova (ÚV) a ochranná výchova 
(OV) jsou nedílnou součástí systému náhradní výchovy (NV). Viz příloha č. 2. Pro potřeby 
této práce budeme vymezovat systém NV jako soubor institucí, které se podílejí na realizaci 
NV, přičemž NV se v tomto případě myslí svěření dítěte do péče mimo vlastní rodinu, nikoli 
však do náhradní rodiny (Dvořák, 2007). 
Ústavní výchova je institut rodinného práva definovaný v § 46 zákona č. 94/1963 Sb., 
o rodině. Soud ji může nařídit v případě, že je vážně ohrožena nebo narušena výchova dítěte 
nebo nemohou-li rodiče výchovu dítěte zabezpečit. Z důležitých důvodů ji může prodloužit 
až na jeden rok po dosažení zletilosti. Pokud je dítěti nařízena ÚV, má soud povinnost 
nejméně jednou za 6 měsíců přezkoumat, zda trvají důvody pro její nařízení nebo zda není 
možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči. ÚV dětí od narození do jednoho roku věku se 
vykonává v kojeneckých ústavech a od jednoho do tří let v dětských domovech. Obě zařízení 
jsou v gesci MZ ČR. Dříve byly do kojeneckých ústavů umísťovány děti ze zdravotních 
důvodů, zatímco v současné době převažují důvody sociální. Výkon ÚV dětí starších tří let 
je svěřen zařízením, která spadají do gesce MŠMT ČR. ÚV dětí s tělesným nebo mentálním 
postižením je pak svěřena zařízením sociální péče v gesci MPSV ČR.

1 Inspirace – viz. brožura nadace Sirius.
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Ochranná výchova je institutem trestního práva, neboť se v zákoně č. 218/2003 Sb. hovoří 
o subsidiaritě použití trestního zákona a trestního řádu a tento zákon je tzv. lex specialis 
vůči trestnímu zákonu a trestnímu řádu. Dle zákona č. 218/2003 Sb. je ochranná výchova 
jednou z forem ochranného opatření. OV se ukládá na tak dlouho, dokud to vyžaduje její 
účel, nejdéle však do 18 let věku mladistvého. Paralelně k ústavní výchově lze i OV prodloužit 
do 19. roku věku mladistvého, vyžaduje-li to jeho zájem. 
Soud může v případě, že se mladistvý bude i bez omezení danými OV řádně chovat a pracovat, 
přeměnit OV v ústavní (příp. podmíněně umístit mladistvého mimo výchovné zařízení), a to 
i v případě, že nepominuly všechny důvody pro uložení OV. Neplní-li mladistvý očekávání, může 
soud přeměnit ústavní výchovu zpět na ochrannou výchovu (zákon č. 218/2003 Sb., § 23). 

Současné problémy v celkovém systému práce s ohroženými dětmi.
Nadace Sirius v roce 2008 mapovala problematiku pomoci ohroženým dětem v ČR. V brožuře, 
kterou nadace zveřejnila,2 se přesvědčivě ukazuje že:
1.  Základní příčina problémů sociálně ohrožených dětí spočívá v původní biologické rodině. 

Důvodem ohrožení dítěte je nevyzrálost rodiny, častá rozvodovost, a proto nestabilita rodiny 
jako sociální instituce v České republice, zjednodušeně řečeno krize rodiny. 

2.   Současná populace jako celek nevnímá krizi rodiny jako důležitou příčinu problémů 
ohrožených dětí, ale vidí problémy dysfunkčních a afunkčních rodin a ohrožených dětí 
jen v legislativní rovině, v činnosti státu a soudů. 

Proto je nutné, aby především na tuto oblast byla zaměřena preventivní činnost státních 
i nestátních institucí. Aby zodpovědní činitelé na všech úrovních státní správy pochopili, 
že pokud je ČR kritizována za vysoký počet dětí umísťovaných do ústavní výchovy, je třeba 
zásadně změnit celou oblast primární prevence, zejména práce s rodinou. 
Pokud je již dítě ohroženo špatnou situací v rodině, nebo dokonce neexistencí rodiny, 
nastupuje stát, na jehož roli garanta ochrany ohrožených dětí a péče o ně se všichni shodují. 
(Poznámka: Uvádíme tyto skutečnosti proto, že řada kurátorů „pro dospělé“ vykonává i funkci 
pracovníků OSPOD, nebo s nimi sedí v jednom oddělení. Společně by měli úzce spolupracovat 
při řešení problémů ohrožených dětí.)
Současná podoba systému péče o ohrožené děti v České republice je předmětem široké 
debaty na odborné, veřejné i politické úrovni. K tématům spojeným s ochranou dětí jsou 
zpracovávány studie a koncepční materiály odpovědných orgánů státní správy i odborné 
studie nestátních organizací. V říjnu roku 2007 byly zveřejněny výsledky dlouhodobého 
výzkumu o osudech dětí, které v roce 1995–2004 opustily institucionální péči.3 Výsledky 
výzkumu vzbudily velkou pozornost jak odborné veřejnosti, tak (v důsledku některých 
nekvalitních komentářů rádoby odborníků v médiích) i laické veřejnosti. Uvedeme zde jen 
některá fakta:
Pozornost zaslouží již analýza prostředí, ze kterého pocházejí děti, které byly ve zkoumaném 
období umístěny v institucionální péči:
• Jedná se o klienty, kteří již v předškolním věku žili téměř ze 40 % v neúplné rodině.
•  O většinu sledovaných jedinců se starala sama matka, otec bývá mnohdy pouze formálním 

vychovatelem.
•  Rodiny klientů jsou kurátory pro mládež hodnoceny dosti kriticky, a to z hlediska 

výchovného. Toto výchovné klima se v průběhu života dítěte zhoršuje – v době výzkumu 
jen 6 % z nich žilo v kvalitním výchovném prostředí.

2 http://www.nadacesirius.cz/ke-stazeni/
3 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016.html

•  Rodiče klientů jsou z hlediska vzdělanostní úrovně výrazně pod standardem populace. 
Vzdělanostní úrovni odpovídá i profesní zařazení. Vztah rodičů k práci je hodnocen 
v lepším případě jako průměrný, přičemž hůře jsou hodnoceni romští rodiče.

•  Nejpatologičtějším projevem rodičovského selhání je týrání dětí. Odehrálo se téměř 
v pětině rodin zkoumaných klientů. Nejčastější obětí byl sám klient, někdy rovněž jeho 
sourozenec nebo matka. Týrání mělo nejčastěji podobu nepřiměřeného fyzického trestání 
nebo psychického deptání klienta, někdy bylo kombinací obou.

Od roku 1999 se počet dětí v institucionální péči trvale zvyšuje, stejně jako se zvyšuje 
počet zařízení pro výkon ústavní výchovy:
• v roce 1999 bylo v České republice umístěno ve 185 zařízeních 6 901 dětí,
• v roce 2005 to bylo 7 300 dětí,
• v roce 2007 již je ve 225 zařízeních umístěno 7 600 dětí,
•  počet umístěných v přepočtu na 100 000 obyvatel činí 80 dětí; pro srovnání lze např. uvést, 

že ve SRN je to jen 32 dětí a tento počet rok od roku zvolna klesá.

Trestná činnost dětí, které opustily institucionální péči:
Během let 1995–2004 opustilo institucionální péči celkem 17 454 dětí.
Celkově se trestné činnosti dopustilo 9 751 dětí (tj. 56 %). 
•  Z celkového počtu dětí se před a během pobytu v institucionální péči dopustilo trestné 

činnosti pouze 3 209 dětí, tj. 18 %, tzn. že (žádné) trestné činnosti se před a během pobytu 
nedopustilo 14 245 dětí, tj. 82 %. 

•  Trestné činnosti až po odchodu z institucionální péče se dopustilo 8 866 dětí, tj. 51 % 
z celkového počtu, 

 - z nich do roka po odchodu spáchalo trestný čin 1 681 dětí, tj. asi 10 % z celkového počtu.
Čísla pro dětské domovy jsou následující:
Během let 1995–2004 opustilo dětské domovy 7 532 dětí:
• 2 328 (31 %) spáchalo trestnou činnost.
Z dětí, které se trestné činnosti dopustily:
• 432 dětí (18,5 %) se dopustilo trestné činnosti před a během institucionální péče,
• 1 866 dětí (87,5 %) se dopustilo trestné činnosti až po opuštění institucionální péče,
 - do roka po skočení institucionální péče spáchalo trestný čin 80 dětí (4 %), 
 - další (86 %) začaly páchat trestnou činnost až po roce.
Odchod do následné péče
Z celkového počtu 17 454 dětí po skončení institucionální péče:
• 202 dětí odešlo do azylových zařízení a z nich se trestné činnosti dopustilo 24 dětí,
• 352 dětí bylo vzato do vazby nebo nastoupilo výkon trestu odnětí svobody,
• 28 dětí odešlo do psychiatrické léčebny,
• 12 308 dětí odešlo do původní rodiny,
 - z těchto dětí spáchalo trestný čin 7 574,
 - 5 036 dětí se dopustilo trestné činnosti až po opuštění institucionální péče,
 - a z nich 4 755 až po roce a později.
• 1 268 dětí odešlo do domu na půl cesty,
 - z těchto dětí se 492 dopustilo trestné činnosti,
 - z toho 373 dětí začalo páchat trestnou činnost až po skončení ústavní péče,
 -  z toho počtu 18 dětí spáchalo trestný čin do roka po skončení ústavní péče a 474 až po roce.
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•  Z dětí, které odešly do domů na půl cesty nebo do zařízení služeb sociální prevence (1 268 
+ 202 = 1 470), se dopustilo trestné činnosti do jednoho roku 32 dětí, tj. 4 %. Po jednom 
roce po opuštění institucionální péče 322 dětí, tj. 40 %.

• Z dětí odešlých do původní rodiny (12 308) se dopustilo trestné činnosti: 
 - do jednoho roku 1 328 dětí, tj. 11 %, 
 - a po roce 6 900, tj. 56 %.
Z uvedených fakt je možno odvodit závěry, které by měli znát i kurátoři „pro dospělé“. 
Významným poznatkem je, že u mnoha dětí se díky umístění v institucionální péči podaří 
jejich sociálně patologický vývoj zbrzdit, nebo dokonce zcela zastavit. Z ústavů však 
přichází mladí lidé nedostatečně připraveni na normální život. Toto zjištění jednoznačně 
vypovídá o tom, že umístění dítěte do institucionální péče v mnoha případech znamená jen 
jeho detenci a pouhé přerušení sociálně patologického vývoje, který po opuštění ústavu buď 
dále pokračuje, nebo se díky nevhodným podmínkám, do nichž se vrací, teprve nastartuje.
Příčin selhání mladých lidí po opuštění ústavní péče je více a bezesporu k nim patří 
i prostředí ústavů a jejich režim, ve kterých mnohé děti prožijí řadu let. Trvale je kritizován 
vysoký počet dětí v některých zařízeních, který neumožňuje individuální práci s nimi, a tedy 
ani nevytváří podmínky pro individuální rozvoj osobnosti. 
Další významnou informací je kriminální kariéra dětí poté, co opustily institucionální 
péči. Zvláštní pozornost si zaslouží situace dětí, které se vracejí do svých původních rodin, 
tzn. zpravidla do nesmírně problémového a zátěžového prostředí. Z údaje, že z celkového 
počtu 17 454 dětí se trestné činnosti dopustilo 62 %, z toho 41 % poprvé až po svém návratu 
z institucionální péče, lze dovodit, že mezitím, co bylo dítě umístěno v institucionální péči a co 
ji opustilo, s rodinou nikdo nepracoval, nepokusil se o její resocializaci a nápravu sociálních 
problémů, které byly v řadě případů příčinou umístění dítěte do institucionální péče. 
Jestliže na některé mladé lidi, kteří opustili institucionální péči, působí negativně jejich 
původní rodina, z níž byli odebráni, pak selhání těch, kteří odešli do zařízení služeb sociální 
prevence - domů na půl cesty, lze přičíst nekoncepčnímu rozvoji těchto zařízení, malé 
systémové podpoře poskytovatelům služeb ze strany státu4 atp. S ohledem na dobrovolnost 
pobytu a přijímání této sociální služby dochází často k migraci klientů, neochota akceptovat 
pravidla provozu a poskytování služeb vede k častému ukončování pobytu a odchodu na ulici. 
Lze dovodit, že v době, kdy mladý dospělý spáchal trestný čin, nebyl již v domě na půl cesty. 
Údaj, že 86 % mladých lidí začalo páchat trestnou činnost až po roce, je možné také interpretovat 
jako významný důkaz absence služeb následné péče. Rok si mladí lidé „ještě vystačí s tím, 
co se naučili v zařízení“, a teprve potom, v důsledku neexistence systémově zakotvených 
služeb, dochází často k jejich selhání. Výše uvedené skutečnosti vypovídají o dlouhodobě 
podceňovaných systémově zakotvených službách sociální prevence, které by měly usnadnit 
integraci mladých lidí po opuštění institucionální péče do běžného samostatného života.
Výsledky analýzy také vypovídají o skutečnosti, že péče o ohrožené děti v České republice je 
zajišťována jako řada izolovaných aktivit zúčastněných institucí – státních, samosprávných 
i neziskových, které nepracují podle jednoznačně stanovených pravidel (metodik) a které 
nejsou koordinovány. Ucelený systém péče zahrnující i vzdělávání pracovníků a kontrolu 
kvality poskytovaných služeb a činností v této oblasti v České republice dosud neexistuje.
Dosavadní aktivity směřující k nápravě nevyhovujícího stavu prozatím nevedly k žádoucímu 
výsledku. Existence neresortního orgánu v podobě meziresortního orgánu přímo 
podléhajícího vládě nesplnila svůj účel, zejména z důvodu nedostatku výkonné moci. 

4 Stát zejména v posledních letech podporuje konkrétní aktivity např. prostřednictvím dotačních titulů MPSV. 
Nesystémovost spočívá hlavně v dlouhodobé finanční nejistotě poskytovatelů služeb, kdy stát neumí 
garantovat dlouhodobé financování ani krátkodobou finanční jistotu, a v absenci koncepční podpory.

Vytvoření nového ústředního orgánu státní správy není v souladu s dlouhodobým záměrem 
snižování administrativní zátěže a počtu pracovníků státní správy. Třetí varianta, převedení 
agendy péče o ohrožené děti pod jedno ze stávajících ministerstev, naráží opakovaně na nevůli 
klíčových resortů připustit převod části vlastní agendy pod jiný resort. 
Z těchto důvodů dne 19. ledna 2009 projednala vláda materiál5  Návrh opatření k transformaci 
a sjednocení systému péče o ohrožené děti – základní principy. Tento materiál byl důležitým 
krokem v procesu sjednocování systému práce s ohroženými dětmi a rodinami a byl dílčím 
naplněním úkolů uložených Analýzou současného stavu institucionálního zajištění péče 
o ohrožené děti.6 Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti 
je vůbec prvním meziresortním vyjádřením vůle ke spolupráci na změně. Přestože jednotlivé 
resorty dlouhodobě usilují o zkvalitňování práce s ohroženými dětmi, tyto aktivity jsou 
nekoordinované, a někdy dokonce protichůdné. Předpokladem pro jakoukoliv zásadní změnu 
je proto v první řadě překonání vzájemného resortního vymezení a nastolení společných 
postupů. Vládní iniciativu je tedy nutné vnímat jako impulz k zahájení procesů koncepčních, 
legislativních, metodických a vzdělávacích aktivit vedoucích ke změně systému. Výsledkem 
meziresortní spolupráce je Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému 
péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 (NAP), který definuje klíčové aktivity nutné 
pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami. NAP jako celek je koncipován 
meziresortně, tedy navrhovaná opatření se týkají všech složek systému práce s ohroženými 
dětmi a rodinami bez ohledu na resort, který je za danou oblast zodpovědný. 
Protože realizace tohoto plánu bude šancí udělat řadu pozitivních změn v práci s ohroženými 
dětmi, které se budou týkat v příštích letech ve velké míře i práce sociálních kurátorů, považuji 
za nutné se o něm stručně zmínit.

Cílem transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami je:
•  zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny (ukotvením 

společných standardů kvality péče o ohrožené děti, nastavením systému celoživotního 
vzdělávání pro pracovníky v systému péče o ohrožené děti, síťováním a optimalizací 
služeb pro ohrožené děti a rodiny, přenesením důrazu na primární prevenci, která zabrání 
zbytečnému, byť krátkodobému umísťování dětí do ústavní péče, optimalizací řízení, 
kontroly a financování péče o ohrožené děti),

•  sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení dítěte (případová 
konference, individuální plán práce s klientem), 

•  snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech ústavní péče posílením 
preventivní složky práce s ohroženým dítětem a rodinou, rozvojem podpůrných služeb pro 
ohrožené dítě a rodinu, navýšením počtu kvalifikovaných pracovníků, 

•  zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových 
i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro 
jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj.7

Transformace se týká následujících oblastí:
• prevence ohrožení dětí a rodin před vším rizikovým chováním,
• vyhledávání ohrožených dětí a rodin,,
• práce s ohroženou rodinou s důrazem na zachování přirozeného prostředí dítěte,

5 Usnesení vlády České republiky č. 76 ze dne 19. ledna 2009.
6 Analýza současného stavu institucionálního zajištění péče o ohrožené děti schválená vládním usnesením
č. 239 z 26. března 2008.
7 Úmluva o právech dítěte byla ratifikována Federálním shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky
7. ledna 1991 a vstoupila v platnost 6. února 1991.
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•  práce s dítětem v náhradní rodinné péči (náhradní rodina není vnímána jako ohrožená, ale 
jako vyžadující podporu),

• práce s dítětem v institucionální péči,
• podpora osamostatnění dítěte.
NAP předpokládá, že transformace systému práce s ohroženými dětmi a rodinami je 
dlouhodobý proces, jehož úplná realizace bude otázkou několika desítek let. S ohledem 
na současnou hospodářskou krizi je zapotřebí se vyrovnat s požadavkem na minimalizování
vynaložení finančních prostředků, a proto je transformace postavena na třech základních 
rovinách:
• analýza celého systému péče o ohrožené děti a rodiny,
•  odborná příprava všech složek systému v nové podobě (standardy kvality péče o ohrožené 

děti a rodiny, včetně dílčích metodik práce, vzdělávání sociálních pracovníků na úrovni 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí),

• zavádění nových prvků do systému.
Na základě výstupů z celkové analýzy dojde v roce 2011 k upřesnění a definování nových cílů 
realizace transformace pro další období.

Realizací a koordinací transformace bylo pověřeno MPSV. Tento resort proto plní roli 
ústředního monitorovacího orgánu transformace včetně toho, že ministr práce a sociálních 
věcí jako předseda meziresortní koordinační skupiny odpovídá přímo vládě za proces 
transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Další významnou roli má dále 
meziresortní koordinační skupina, která byla ustanovena za účelem zpracování návrhu 
opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Meziresortní koordinační 
skupina je složena ze zástupců ministerstev (MPSV, MŠMT, MZ, MV, MSp, Ministr vlády pro 
lidská práva a národnostní menšiny, MMR, MF) na úrovni náměstků ministrů a ředitelů 
odborů a Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. 
Aby opatření v rámci transformace byla efektivní a cílená, je nutné nejprve jednotlivé 
oblasti systému analyzovat. Proto bude vypracována komplexní analýza systému práce 
s ohroženými dětmi jako předpoklad pro vymezení rozsahu a zaměření plánovaných změn. 
Jednotlivé zkoumané oblasti budou definovány všemi zúčastněnými rezorty do 30. 10. 2009. 
Analýza bude zahrnovat tři oblasti:
1. Analýza postupu ohroženého dítěte napříč systémem (resorty):
metodické a odborné zajištění práce s dítětem, personální a finanční zajištění, řízení.
2. Analýza regionální (krajské) sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny: kvantitativní 
a kvalitativní pokrytí služeb, finančního a personálního řízení, řízení kvality a plánování sítě 
dle měnících se potřeb regionu. 
3. Analýza řídící, metodické a kontrolní funkce státní správy.
Po dokončení analýzy a identifikování potřeb a nedostatků budou úkoly modifikovány pro 
další období a současně dojde k revizi celého systému změn tak, aby odpovídaly výsledkům 
analýzy a potřebám nastavení funkčního systému péče o ohrožené děti a rodiny. Analýza má 
být zpracována do konce roku 2010. Mnozí z kurátorů se na jejím zpracovávání budou jistě 
také podílet.
Záležitosti, za které odpovídá stát, jenž je k jejich plnění vázán mezinárodními a vnitrostátními 
smlouvami, mají být vykonávány na celém území státu jednotným způsobem. Měly by 
tedy být organizovány tak, aby stát (tedy i sociální kurátoři) měl účinné nástroje k plnění 
svých povinností (způsobem, který považuje za optimální). Proto má dojít do května 
2010 k vymezení (typologii) služeb pro ohrožené děti a rodiny (přesah dosavadní definice 
sociálních služeb a aktivit sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnických, pedagogických 

a dalších odborných aktivit, vymezení nových typů služeb, modifikace existujících služeb).
Do října 2010 má dojít ke zpracování metodiky síťování služeb pro ohrožené dítě a rodinu 
v rámci regionu a její pilotní odzkoušení (v rámci jednotlivých resortů včetně metodiky 
transformace stávající sítě služeb). Do května 2011 by měla být síť služeb pro ohrožené 
děti a rodiny ve všech regionech. Sociální kurátoři by měli iniciativně reagovat na aktuální 
potřeby svých regionů z hlediska potřeby práce s klienty navracejícími se z ústavní 
a ochranné výchovy a definovat služby potřebné pro tyto klienty, a to i nad rámec sociálních 
služeb, aktivit OSPOD, zdravotnických, pedagogických a dalších odborných služeb. Měli by 
se podílet aktivně na vytváření funkčního systému péče o ohrožené děti ve svém regionu, 
včetně potřebných zařízení pro klienty navracejících se z ÚV. Kurátoři by se měli zajímat 
o zpracovávání a pilotní ověření metodiky k podpoře dětí a rodin při návratu dítěte 
z náhradní péče a při osamostatňování ohrožených dětí, včetně podpory sociálního bydlení. 
Tato metodika má být zpracována do prosince 2010 a implementována do všech regionálních 
systémů péče o ohrožené děti do května 2011. Sociální kurátoři by měli průběžně sledovat 
realizaci jednotlivých úkolů NAP a připravovat se průběžně na jejich zavádění do své praxe. 

Jací jsou mladí lidé opouštějící ÚV a s jakými obtížemi se 
musí potýkat?

Je třeba upozornit na to, že děti vyrůstající v DD mají poněkud odlišné problémy než děti 
vyrůstající v DDŠ nebo ve VÚ. Jedním z důležitých rozdílů je, že pobyt dětí v DD je výrazně 
delší než pobyt v DDŠ či VÚ.
Pro lepší pochopení, jací jsou klienti, kteří se vracejí z ÚV, je třeba si nejprve říct, jaké děti 
jsou do kolektivních zařízení umísťovány. Jde o:8

  Děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejích neurologického poškození 
a psychického onemocnění.

•  Jedná se o děti s psychickým nebo psychiatrickým onemocněním a s disharmonickým 
vývojem osobnosti, které mají:

 a)  emoční poruchy a vývojové poruchy chování (dále jen „děti se závažnými 
poruchami chování“),

 b)  výrazné poruchy chování s antisociálním, sexuálně deviantním a jinak 
nebezpečným chováním (dále jen „děti s extrémními poruchami chování“) 
diagnostikované lékařem nebo diagnostickým ústavem.

•  Děti se závažnými poruchami chování a děti s extrémními poruchami chování jsou 
umísťovány do zařízení, jejichž činnost nebo činnost jejich oddělení je specializovaná 
na výchovně léčebnou péči.
 Děti se závažnými poruchami chování:
a)  děti, které jsou v důsledku svého psychického oslabení závažně ohroženy ve svém vývoji,
b)  děti s poruchami pozornosti a soustředění dopro vázenými hyperaktivitou, které není 

možné zvlá dat běžnými výchovnými postupy a metodami,
c) děti experimentující s návykovými látkami nebo drogově závislé.
 Děti s extrémními poruchami chování:
a)  děti, které se opakovaně nedovoleně vzdalují ze zařízení a dopouštějí se jednání, které má 

znaky trestné činnosti, přičemž se jedná o děti, které v dané situaci není možné zvládnout 
výchovnými postupy, organizací a prostředky používanými v běžných zařízeních,

8 Vyhláška č. 438/2006, kterou se upravují podrobnosti ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních.
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b)  děti, u nichž jsou násilné projevy chování spojeny s náznaky duševních poruch, sexuálních 
úchylek, u nichž se však jeví specializovaná péče‘ jako vhodná součást výchovně léčebného 
působení,

c) děti s drogovou závislostí,
d) dětí mladší 15 let, kterým byla uložena ochranná výchova,
e)  děti, kterým soud uložil ochrannou výchovu, přestože již jsou trestně odpovědné, ale 

z osob nostních či výchovných důvodů je vhodné dokon čit v daném zařízení započatý 
proces výchovných a socializačních změn.

Tyto důvody pro umístění do ÚV již dopředu predikují, že i po ukončení pobytu v ÚV 
nebudou tito mladí lidé bezproblémoví a že bez promyšlených systémových opatření nebude 
jejich integrace jednoduchá. 

Základní charakteristiky dětí umístěných do institucionální péče podává ve svých studiích 
M. Kusý.9 Jsou to děti s rizikovým chováním vykazující různý stupeň i hloubku disociality, 
asociality až antisociality. Jde o jistý výraz řešení vnitřních i vnějších vztahových situací. 
Tato řešení mají většinou charakter substituce, kompenzace, úniku, často i cestou změny 
stavu vědomí pomocí zneužívání návykových (psychotropních) látek. Jedná se o děti, jejichž 
anamnéza je charakterizována konflikty, selháním, negativními emocionálními reakcemi 
rodičů, učitelů, vychovatelů, sousedů, úřadů apod. Jsou u nich vytvořeny silné obranné 
systémy, které jsou výsledkem citového strádání. City pro ně znamenají často ohrožení, 
proto je nahrazují nebo potlačují intenzivním vnějším vzrušením, např. drogou, hudbou, 
nebo dokonce trestnou činností, tj. činností, která u nich odstraňuje napětí či úzkost. Mají 
zpravidla oslabenou strukturu ega. Tento fakt lze chápat jako výsledek několika faktorů: 
vlivu obranného systému, výchovného zanedbávání ústícího do nedostatečné kontroly 
impulzů a nedostatku pozitivní identifikace. To vše způsobuje oslabení funkce svědomí 
a absenci internalizovaných norem a hodnot. Jsou nedůvěřivé, zejména vůči dospělým 
(i k dospělým, kteří se jim snaží pomoci). Anamnéza mezilidských vztahů u těchto dětí je 
charakteristická konflikty, selháváním, negativními emocionálními reakcemi rodičů, učitelů, 
policie, okolí apod. Interakce s dospělými většinou neodměňují, spíše opačně. Výsledkem 
je to, že dítě pohlíží na dospělého s podezřením, nedůvěrou a obavou. Mají snížený systém 
sebeúcty. Způsob, jak dítě vnímá samo sebe, jak nahlíží na své schopnosti, dovednosti, bývá 
velmi negativní a způsobuje selhání v široké oblasti působení, např. ve vztazích, vzdělávání, 
v normách i hodnotách.

Dlouholeté studie přesvědčivě dokazují, že společným symptomem dětí umístěných do ÚV 
je často psychická deprivace, která je důsledkem odloučení od rodiny a dlouhodobého 
pobytu v ústavním zařízení. Psychická deprivace je poruchou zasahující celou osobnost 
dítěte (celkové opoždění psychomotorického vývoje, plochost a nediferencovanost citů, 
poruchy chování, nedostatek volních vlastností, potíže v navazování vztahů apod.). Tato 
deprivace způsobuje sociální handicap, který výrazně znemožňuje možnost začlenění 
dětí do společnosti po opuštění ústavního zařízení. Velmi často dochází k tomu, že kvůli 
nedostatečné osobní motivaci nedokončí školní docházku. To je jedním ze zásadních důvodů 
následného selhání, protože je snížena jejich šance uplatnit se na trhu práce.

Problémy s integrací do společnosti jsou v mnoha případech podmíněny syndromem 
závislosti na ústavním režimu a zajištění ústavem („syndromem ústavní závislosti“). 

9 In.: Kusý, M., Gúnová, S., Král, P.: Charakteristika mladistvých děvčat přijímaných aktuálně do ústavních zařízení.
http://sex.systemic.cz/archive/cze/textbook2005/kusy.pdf 

Ne všichni bývalí klienti ústavních zařízení však jsou v dalším životě schopni samostatně 
uspokojovat svoje potřeby a zvládat životní situace, v nichž se ocitají. 
Na základě zkušeností i řady výzkumů je možné konstatovat, že velká část bývalých klientů 
ústavních zařízení se v mimoústavním životě potýká s potížemi, které přímo nebo nepřímo 
souvisejí s návykem na ústavní režim, s nedůvěrou ve společnost, která je působení tohoto 
ústavního režimu vystavila, a s návykem na ústavní zajištění každodenních potřeb. 

Mezi problémy, se kterými se podle L. Musila z Masarykovy univerzity v Brně osoby se 
závislostí na ústavním režimu potýkají, patří např.:10

•  Potíže v oblasti zaměstnání a příjmu. Nepravidelnost práce a příjmu může mít za následek 
převahu nepravidelných osobních kontaktů a psychické nebo existenciální potíže plynoucí 
z nedostatku strukturace sociálních vazeb a času.

•  Potíže v oblasti bydlení, bezdomovství. Absence stálého příjmu komplikuje uspokojení 
potřeby bydlení.

•  Potíže přechodu do standardní společnosti mimo ústav. Pro osobu se syndromem ústavní 
závislosti je obtížné zvládnout ztrátu ustálené a někdy relativně vysoké sociální pozice 
v ústavu a přechod do podřadného postavení ve standardní společnosti. Tyto potíže se 
násobí tím, že osoba se syndromem ústavní závislosti opouští pozici v systému, kde byla 
distribuce příležitostí regulována podle jiných (pro chovance ústavu srozumitelnějších) 
zásad, než je tomu v životě mimo ústav. S reakcí na ztrátu pozice v sociální struktuře souvisí 
často pocit křivdy. Neschopnost orientovat se v očekáváních a podnětech společnosti 
mimo ústav a neschopnost účinně komunikovat vyvolává pocit ublížení a sklon obviňovat 
okolí z potíží, které osoba se syndromem ústavní závislosti prožívá. S přechodem mimo 
ústav je spojena potřeba zvládnout ztrátu permanentní péče, režimu a dohledu, která u lidí 
pobývajících v ústavu podněcuje návyk na sociální závislost.

•  Potíže v oblasti osobního zázemí. Častá je neexistence blízkého člověka, na kterého by se 
osoba se syndromem ústavní závislosti mohla s důvěrou obrátit, respektive přesvědčení 
o tom, že takový člověk neexistuje, protože „všichni zklamali“. Tato „prázdnota“ osobního 
zázemí je podle zkušeností zásadní překážkou sociální integrace. Nespolehlivost rodinného 
zázemí osob se syndromem ústavní závislosti souvisí i s mezigeneračním přenosem tohoto 
syndromu.

V dalším aktuálním materiálu – metodické příručce Poradenského centra pro děti a mládež 
s nařízenou ústavní výchovou Centra J. J. Pestalozziho v Chrudimi s názvem Dlouhodobá 
příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života11 je konstatováno, 
že „…důsledkem „vícehvězdičkového“ hotelového stylu výchovných podmínek a přístupů 
ÚV je:
• Neschopnost hospodařit s finančními prostředky.
•  Neschopnost, respektive nemožnost, z vlastních počátečních prostředků zajistit si vysoký 

standard bydlení a spotřeby, na který byli ze zařízení zvyklí. Snaha hledat rychlá řešení 
nápravy této „nedostačivosti“, často i prostřednictvím páchání trestné činnosti, prostituce 
apod.

•  Absence kladných rodičovských vzorů vyvolává v mladých lidech efekt vykořenění, který 
se projevuje nedostatečnou důvěrou ve vlastní schopnost vést normální život. Proto raději 

10 Musil, L. „Osoby se syndromem ústavní závislosti“ a řešení jejich problémů v Brně. (Podkladová studie pro
Koncepci Magistrátu města Brna). http://www.brno.cz/toCP1250/download/osp/socialni_pomoc_fss/syndrom/
11 http://www.otevridvere.cz/download/metodicka_prirucka.pdf
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tíhnou k vrstevnickým skupinám (mnohdy problémovým), vyhýbají se běžným závazkům, 
převzetí odpovědnosti.
•  Neznají ceny zboží, většinou neumí vařit, neznají právní rozdíl mezi nájmem a podnájmem, 

jakoukoli písemnou smlouvu považují za nežádoucí komplikaci, ve které se stejně nevyznají, 
chybí jim pracovní návyky (samostatné ranní vstávání do práce bez pomoci vychovatele, 
dlouhodobější odevzdávání vyrovnaného výkonu atd.) a v zaměstnání vydrží pouze krátkou 
dobu.

•  Bývají často i vztahově naivní, velice rychle se s jinými lidmi skamarádí, jsou až nadměrně 
důvěřiví, mohou naletět podvodníkům, či naopak vztahy navazují jen povrchní a účelové.

•  Odcházejí z prostředí jim důvěrně známého, poskytujícího jim jistotu a řád, do většinou 
neznámého prostředí, musejí opustit přátele a kamarády, se kterými mnohdy strávili celé 
dětství a dospívání.

•  Výzkumy i praxe potvrzují, že ti, kteří prožili velkou část dětství v ústavní péči, nejsou 
často schopni integrovat se bez komplikací do společnosti, mají velké problémy při plnění 
své rodičovské role, jejich děti mnohdy končí v ústavní výchově nebo jsou zanedbávány 
či týrány, nejsou schopni navazovat trvalé a kvalitní mezilidské vztahy, dosahují nižšího 
vzdělání, než umožňuje jejich vrozená inteligence, vykazují vysokou míru kriminality. 

•  Systém odměn a trestů (uplatňovaných v zařízení) vede k účelovému chování (chovám se 
dobře, protože z toho budu mít výhodu), což brání rozvoji svědomí jakožto zvnitřněné 
zábrany před špatným chováním. 

•  Děti odcházejí z ústavní péče po dosažení zletilosti, případně po skončení přípravy 
na povolání, ve velké míře zcela nepřipravené do života, nezralé, sociálně opožděné.

•  Mladí lidé nebývají dostatečně připravováni na situace, které se týkají partnerského 
a sexuálního života a vztahů, ačkoliv je prokázané, že děti vyrůstající v zařízeních ústavní 
výchovy začínají se sexuálním životem velmi brzo, často i ve 12 letech. Je přitom nutné, 
s ohledem na to, že nevyrůstají v klasickém modelu rodiny, který by přirozeně nabízel 
žádoucí vzorce chování, aby tyto děti získávaly už od raného věku kvalitní informace 
o partnerství, antikoncepci, rodinných vztazích, aby se samy učily partnerským rolím. Děti 
nechápou pojem „partnerství“ a „vztah“ dvou lidí, kteří si vzájemně rozumí, respektují se, 
vycházejí si vstříc. V dospělosti pak velmi snadno v partnerství a rodičovství selhávají.

•  Jsou velmi dobře systémem ústavní výchovy a hodnotícím systémem připraveni na soutěžení 
a konkurování, bohužel však na úkor dovedností spolupracovat, společně se podílet 
na plnění úkolů skupiny apod. Místo spolupráce v pracovním týmu se spolupracovníky 
soutěží, a tím zhoršují výsledky celého týmu.

•  Pojem „nařízení ústavní výchovy“ je některými, zvláště staršími dětmi, vnímán negativně 
a vyvolává v nich odpor k pobytu v zařízení jako k trestu, dále pak nejistotu a pocit jisté 
stigmatizace. Faktem také je, že většinová společnost nijak neusnadňuje mladým lidem 
opouštějícím ústavní zařízení jejich resocializaci. Již v samém počátku svého dospělého 
života jsou stigmatizovaní pobytem v ústavu a hendikepovaní svou minulostí. I tento fakt jim 
dělá starosti. Všichni by chtěli, aby jejich minulost nebyla známa (zejména v zaměstnání), 
sami by se o tom svěřili jen důvěryhodným lidem ze svého okolí.“ 

Povinnosti sociálního kurátora vůči osobám, které ukončí 
pobyt v ÚV 

Sociální kurátoři jsou v současné době jediným, legislativně alespoň částečně zakotveným 
prvkem, který má jakžtakž stanovené povinnosti směrem k osobám navracejícím se z ústavní 

nebo ochranné výchovy. Pokud budou úspěšně realizovány úkoly stanovené výše uvedeným 
NAP, budou jistě i jejich povinnosti stanoveny přesněji. Oproti dřívější právní úpravě práce 
sociálních kurátorů nastala rozsáhlá změna s účinností od 1. ledna 2007. Nová právní úprava 
zásadním způsobem zasáhla do systému sociální pomoci v České republice, včetně pomoci 
osobám ohroženým sociálním vyloučením12, mezi něž patří i klienti navracející se z ÚV 
a OV. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
došlo k přeřazení výkonu činnosti sociálního kurátora do přenesené působnosti.
Za nejdůležitější z nových právních předpisů lze tedy považovat následující:13

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
• zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Jednotlivé zákony doplňují:14

•  vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné 
nouzi ve znění vyhlášky č. 626/2006 Sb.,

•  vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách,

• metodický pokyn č. 2/2006 k zákonu č. 111/2006 Sb.

Osoby opouštějící ÚV vymezuje jako cílovou skupinu sociálního kurátora v rámci činnosti 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:
 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 92 písm. c): 
 •  osoby ohrožené sociálním vyloučením15 z důvodu předchozí ústavní nebo 

ochranné výchovy nebo výkonu trestu,
 • osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností,
 zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v § 2 odst. 6: 
 •  osoba, která je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné 

výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech. 

Pracovní náplň sociálního kurátora stejně jako jeho působnost je dále odvozena z odstavce 
b) § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který stanovuje, že obecní úřad obce 
s rozšířenou působností koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné 
sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní 
nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy 
trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 
společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
s Vězeňskou službou České republiky (VS ČR), Probační a mediační službou České republiky 
(PMS ČR), správními úřady a územními samosprávnými celky.

V oblasti péče o klienty, kteří jsou propuštěni ze školských zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti, spolupracuje sociální kurátor především 
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v souladu s těmito zákony:

12 Sociální vyloučení je podle § 3 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definováno jakožto
vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.
13 V době zpracování tohoto příspěvku.
14 V době zpracování tohoto příspěvku.
15 Sociální vyloučení je podle § 3 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definováno jakožto 
vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.
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•  § 24 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné právní vymezení nebo upřesnění alespoň formou metodických pokynů zatím sociální 
kurátoři pro práci s touto kategorií klientů dosud nemají. Vše záleží na osobní aktivitě 
a iniciativě kurátorů. Když si navíc uvědomíme jejich počet, kumulace s jinými funkcemi 
a počet klientů (nejen těch, o kterých je tento příspěvek), které mnozí mají ročně v péči, je to 
údaj rozhodně alarmující. Viz. příloha č. 3.

Práce s dítětem/klientem před ukončením pobytu v ÚV
Sociální kurátor aplikuje i v práci s dětmi, které se nacházejí v ÚV, metody kontinuální 
sociální práce, kterými se snaží minimalizovat následky nepříznivé sociální situace 
budoucích klientů. Kontinuální sociální práci s klientem zahajuje, pokud mu to možnosti 
dovolí, co nejdříve. První informace o budoucím klientovi by měl získat od kolegů z OSPOD, 
kteří mají podle zákona č. 359/1999 Sb., § 29 povinnost mj. „nejméně 1x za 6 měsíců navštívit 
dítě …“ v zařízení a kteří o něm mají aktuální informace. Dále získává informace od ředitele 
zařízení, který je povinen podle zákona č. 109/2002, § 24 písm. j) „informovat v zájmu 
zaručení návaznosti péče příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o nadcházejícím 
propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte“, 
a podle písm. k) „ umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, 
jednání se sociálním kurátorem“. 
Kurátor by měl tedy kontaktovat budoucí klienty v zařízeních zajišťujících ÚV a společně 
s odborníky v těchto zařízeních připravovat plynulý přechod klientů do života mimo tato 
zařízení. 

Cílem kontinuální sociální práce kurátora je navázání socioterapeutického vztahu v zájmu 
působení na osobnost klienta tak, aby byly upevněny, eventuálně vytvořeny jeho pozitivní 
vazby k místu budoucího pobytu, aby nedocházelo k jeho sociální izolaci. Do této oblasti 
patří především:
•  práce s rodinou klienta, spoluvytváření podmínek pro jejich spokojené soužití a zapojení 

klienta v malých sociálních skupinách (pracovní kolektiv, zájmové a vrstevnické skupiny) 
s minimalizací rizik pro klienta, jeho rodinu či pro společnost;

•  pomoc klientovi při zabezpečování jeho kontaktu s institucemi při řešení jeho bydlení, 
materiálního zabezpečení, při jiných důležitých jednáních, při zabezpečování zdravotní 
péče. 

Kontinuální sociální práce s klientem umožňuje řešit jeho problémy v co největším předstihu 
před jeho propuštěním z ÚV a tím minimalizovat následky jeho nepříznivé situace. 

Kurátor v návaznosti na práci pracovníků OSPOD spolupracuje s rodinami klientů s cílem 
obnovit nebo zlepšit vzájemné vztahy zainteresovaných členů rodiny a klienta. Bez 
předchozí práce s rodinou je návrat klientů vždy rizikem. Pokud jde o návrat do původního 
prostředí, rodina klienta sice mnohdy zpět chce, ale není-li na návrat systematicky 
připravována, je velmi pravděpodobné, že dojde ke konfliktům. Je potřeba vzít v úvahu, že 
do rodiny se vrací „někdo jiný“, zejména v případě, kdy ústavní výchova trvala delší dobu. 
Dítě se změnilo, není tím, kdo tehdy z rodiny odešel. Samo má také z návratu obavy, vždyť se 
vrací do rodiny, která ho zklamala. Rodina i dítě se obávají selhání. U odchodu dítěte do širší 

rodiny je i diskutabilní motivace příbuzných, kteří většinou chtějí napravit chyby rodičů nebo 
vylepšit pověst rodiny. Ani širší rodina nebývá na příchod nového člena připravená a navíc 
tu často do výchovy zasahují rodiče dítěte. Mimochodem velkým problémem je i neexistující 
systém následné podpory pěstounů a pěstounských rodin.
Jednou z inovativních metod práce s klienty, kteří mají v blízké době opouštět ÚV, je tzv. 
případová konference, a to se zaměřením na individuální plánování postupu, který povede 
k plynulému odchodu dítěte ze zařízení a jeho úspěšné integraci do společnosti.16 Protože 
tato metoda není příliš rozšířená a je velmi efektivní, zmíním se o ní podrobněji.
Kdo konferenci svolává, není jednoznačně určeno. Ideální by bylo, kdyby to byl sociální 
pracovník klienta (OSPOD), případně již budoucí kurátor pro dospělé, samo pobytové 
zařízení nebo i zainteresovaná nezisková organizace pracující s klientem.

Role svolavatele:
• navrhuje svolání konference, průběh příprav (např. účastníky) diskutuje s klientem,
• připravuje klienta na průběh konference,
• konferenci organizačně a technicky zajistí,
• moderuje konferenci,
• na základě konference připraví individuální plán.

Cíl a význam případové konference:
• podrobné zhodnocení životní situace klienta,
• navržení individuálního plánu (plánů) klienta do budoucna,
• usnadnění rozhodování klienta o své budoucnosti.

Kdo by se měl zúčastnit případové konference?
• klient (dospívající), 
• osoba zodpovědná za výchovu dítěte (zákonný zástupce), 
• zástupce příslušného OSPOD,
• sociální kurátor, do jehož působnosti klient pravděpodobně přejde,
• třídní učitel, výchovný poradce ze školy,
• zástupce odborného učiliště, sponzoři podporující volbu určitého povolání,
• sociální pracovnice zařízení,
• ředitel zařízení,
• vychovatelé,
• moderátor konference,
• nejbližší kamarádi či přátelé,
• zástupce neziskové organizace (dům na půl cesty, azylový dům).
Individuální plán můžeme definovat jako dokument vzniklý v součinnosti zainteresovaných 
osob, který poskytuje přehled aktuálních problémů a dohodnutých způsobů, jak na ně 
reagovat. Plán definuje úlohy jednotlivých zainteresovaných subjektů a časový horizont, 
kdy bude zhodnoceno, jak se daří stanovených cílů dosahovat, a kdy bude případně plán 
změněn.

Doporučené principy individuálního plánování:
Tyto principy mají v sociální práci univerzálnější platnost. Představují určitý dobový 
normativní ideál spojený s idejí lidských práv, resp. práv dítěte, a s představou, že každý 

16 Individuální plánování služeb u ohrožených dětí a mládeže s důrazem na mladistvé odcházející z ústavní
výchovy, 2008.
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subjekt, kterým se v sociální práci zabýváme, má určité předpoklady k řešení svých problémů, 
a ty je žádoucí podporovat.
•  Princip „normalizace“. Podle něho by měly být pro klienta vytvářeny podmínky co nejbližší 

podmínkám, v jakých žije člověk bez znevýhodnění. Také po opuštění ústavu by měla 
být klientova situace co nejpodobnější situaci dítěte, které opustilo rodinné hnízdo. Dům 
na půl cesty může být pro něj jen dalším ústavem. 

•  Princip aktivní účasti klienta a klientovi blízkých lidi na tvorbě plánu. Rodina klienta nesmí 
být automaticky považována za dysfunkční, dokud to není prověřeno.

•  Princip spolupráce všech, kteří mohou situaci klienta ovlivnit, s jasnou definicí rolí 
a odpovědnosti.

•  Princip podpory pozitivního potenciálu klienta/rodiny, tj. postojů, sklonů a vlastností, 
zájmů, které klient/rodina již má nebo je možné předpokládat, že je má – např. rozvíjení 
prosociálních dovedností a postojů jako prevence asociálního chování; optimismus o něco 
přesahující střízlivé odhady možností klienta/rodiny je podmínkou úspěchu. 

•  Princip pružnosti a efektivity. Mělo by být periodicky prověřováno, jestli plán vede k naplnění 
cílů. Cíle by měly byt redefinovány podle měnících se potřeb klienta/možností rodiny.

•  Princip užívaní neprofesionálního jazyka. Plán musí byt formulován tak, aby byl srozumitelný 
všem, kteří se na jeho vytvoření a realizaci podílejí. Tedy i klientovi a jeho rodičům.

Kdo má plánovat?
Jak už bylo výše uvedeno, vedle klienta by to měli být i ti, kteří jsou mu blízcí (rodiče, 
prarodiče, sourozenci), dále pracovníci, kteří s ním přicházejí do kontaktu (v ústavním 
prostředí, případně v jiných službách), a konečně ti, kteří mohou pro klienta představovat 
„záchytné body“ v blízké budoucnosti. Dítě vychovávané v ústavu se dostává do kontaktu 
s mnoha lidmi, a jen má-li štěstí, nachází někoho angažovaného na svém osudu. Po opuštění 
ústavu mu však tento člověk může zmizet „za obzor“. Pokud klient potom přechází do sféry 
působnosti jiného pracovníka, např. sociálního kurátora nebo specializovaného terénního 
pracovníka, bylo by potřeba, aby se tento pracovník na klienta „napojil“ ještě v době, kdy je 
klient v ústavu. 

Kdy je vhodná doba na plánování a na revizi plánů?
Pracovník OSPOD by měl dbát na plánování průběžně. Na kontrolu plnění plánů a jejich 
revizi může být vhodný interval 3–6 měsíců. Za vhodnou dobu pro sociální kurátory 
na podílení se na  individuálních plánech budoucích klientů považuji minimálně 6 měsíců 
před ukončením pobytu v zařízení.

Obsah individuálního plánu:
• Základní informace o klientovi včetně kontaktů.
• Základní informace o dalších zainteresovaných osobách a organizacích včetně všech kontaktů.
• Přehled životních sfér klienta a jejich významných aspektů. 
• Vyznačení priorit, na nichž se zainteresovaní shodli.
• Přehled plánovaných postupů/ služeb.
• Krátkodobé cíle (např. v horizontu 3–6 měsíců) a indikátory toho, že cílů bylo dosaženo.
•  Přehled toho, kdo bude za co odpovědný (včetně určení klíčového pracovníka, případně 

manažera péče).
•  Přehled předpověditelných rizik a způsobů, jak se při jejich aktualizaci budou chovat ti, 

kteří by na ně měli reagovat.
• Datum příštího setkání plánujících a případně revize plánu.

Na čem může plán ztroskotat?
•  Žádná instituce nebo osoba dostatečně neřídí vytváření a realizaci plánů, nevěnuje 

pozornost hodnocení výsledků ani jeho opravám v případech, kdy se plán ukazuje jako 
nefunkční; plán je pouze formální administrativní procedura.

•  Plán není realisticky formulován, předpokládá u klienta způsobilosti, které nemá, nebo 
předpokládá zdroje, které nejsou zajištěné.

• Klient byl při plánování pasivní, klient nevidí v plánu pro sebe přínos.
•  Při plánovaní nebyli přítomni všichni, kteří mají nebo v blízké budoucnosti budou mít 

na osud klienta významný vliv.
• Účastníci plánování nedodrží to, k čemu se zavázali.
• Plán se uplatňuje rigidně bez ohledu na měnící se okolnosti.

Dále kurátor (je-li k tomu klienty zmocněn) vyjednává v jejich zájmu především záležitosti 
spojené s budoucím ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením 
klienta. Je pravda, že většina ústavních zařízení sama iniciuje kontakt s kurátorem v zájmu 
zajištění budoucího ubytování, ale často je zajímá pouze tento problém. Tento kontakt je 
někdy jen telefonický a ne vždy v dostatečném časovém předstihu. Záleží potom na osobní 
iniciativě kurátora, ubytovacích možnostech v regionu, množství pracovních příležitostí 
v regionu, rodinné situaci aj., jak se podaří klienta úspěšně integrovat. 

Kurátor by se měl také včas informovat o hmotném zajištění budoucího klienta. Jsou velké 
rozdíly mezi zabezpečením dětí odcházejících z DD a dětí odcházejících z ÚV po dosažení 
zletilosti. Zákon č. 109/2002 Sb., § 33 stanovuje že „dítěti, které po dosažení zletilosti odchází 
ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených 
vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě 
nejvýše 15 000 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na děti v preventivně výchovné péči. Dále 
se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany poskytuje poradenská pomoc se 
zajištěním bydlení a práce, následující 2 roky po opuštění zařízení je dítěti zajišťována pomoc 
při řešení tíživých životních situací.“

Sociální kurátor využívá k zajištění integrace klienta do společnosti i spolupráci s nestátními 
organizacemi (NO), které v regionu působí. Některé z nich realizují programy zaměřující se 
přímo na dlouhodobou přípravu dětí na vstup do samostatného života (ovšem těch je zatím 
jen mizivý počet). 

Práce s klientem po ukončení pobytu v ÚV 
Sociální kurátor poskytuje základní a odborné sociální poradenství. 
•  V rámci základního sociálního poradenství poskytuje osobám potřebné informace 

přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Podle § 3 vyhlášky č. 505/2006, kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, se jedná o:

 a)  poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím 
sociální služby,

 b)  poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle 
potřeb uživatelů a informace o jiných formách pomoci (např. o dávkách pomoci 
v hmotné nouzi), informace o dalších sociálních službách, aktivitách a možných 
zdrojích pomoci,

 c)  poskytnutí informace o základních právech a povinnostech uživatele, zejména 
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně 
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dostupných zdrojů pro zabránění sociálnímu vyloučení a zabránění vzniku 
závislosti na sociální službě,

 d)  poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy 
se spolupodílejí na péči o osobu, a to jak ve formě péče o osobu ve společné 
domácnosti, tak ve smyslu zájmu o řešení její situace.

•  V rámci odborného sociálního poradenství podle § 4 vyhlášky č. 505/2006, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, poskytuje:

 a)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zejména zprostředkování 
navazujících služeb a kontaktů, snaží se zabránit sociální izolaci klientů,

 b)  sociálně terapeutické činnosti, jako je poradenství v oblastech orientace 
v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání,

 c)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.

Pomáhá klientovi realizovat individuální akční plán.
Podle § 19 zákona č. 111/2006 Sb. vypracovával příslušný zaměstnanec orgánu pomoci 
v hmotné nouzi ve spolupráci s klientem, který je příjemcem příspěvku na živobytí déle než 
šest měsíců, tzv. aktivizační plán, který sloužil k hodnocení aktivit osoby v hmotné nouzi a její 
snahy o vyřešení nepříznivé příjmové situace. V souvislosti s novelou zákona o zaměstnanosti 
však došlo k novelizaci zákona č. 111/2006 Sb. a od 1. ledna 2009 se aktivizační plán ruší. 
Znamená to, že od uvedeného data orgány pomoci v hmotné nouzi již nejsou povinny 
aktivizační plán vypracovávat. Úřad práce má však povinnost vypracovat tzv. individuální 
akční plán (za součinnosti s uchazečem o zaměstnání) s těmi, kteří setrvávají v evidenci 
uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Individuální akční plán má vypracovat 
nejpozději do konce 6. měsíce nepřetržité evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce. 
(Možnost úřadu práce nabídnout individuální akční plán uchazeči o zaměstnání již v průběhu 
prvních 5 měsíců evidence zůstává zachována.) V případě, že uchazeč o zaměstnání bez 
vážných důvodů svým jednáním poruší výše zmiňované povinnosti, může být za takové 
jednání vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání podle ustanovení § 30 odst. 2 písm. c) 
zákona o zaměstnanosti. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. j) bod 7 zákona o zaměstnanosti 
poskytuje úřad práce na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi údaje o tom, zda s uchazečem 
o zaměstnání byl vypracován individuální akční plán.17 Sociální kurátor se z tohoto plánu 
může dovědět postup a časový harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení 
možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce a podle toho koordinovat svoje 
opatření s ÚP.

Pomáhá klientovi vypracovat a plnit program individuálního motivačního postupu. 18 
Zákon o pomoci v hmotné nouzi dále stanovuje, že obecní úřad obce s rozšířenou působností 
v souladu s § 62 písm. a) tohoto zákona rozhoduje o přiznání a výši mimořádné okamžité 
pomoci pro tyto specifické cílové skupiny a dávku vyplácí. Poskytnutí této dávky je možné 
podmínit sestavením a plněním programu individuálního motivačního postupu, který je 
určený k odvrácení sociálního vyloučení osob, které se ocitly v hmotné nouzi. Uvedený 
program podle potřeby sestavuje kurátor s klientem s dostatečným časovým předstihem. 
Skutečnosti rozhodné pro sestavení programu se zjišťují již v době pobytu těchto osob 
v zařízeních, zejména osobním jednáním s nimi, písemným kontaktem nebo jednáním 

17 Normativní instrukce č. 4/2009, Změny při uzavírání individuálních akčních plánů v souvislosti s novelou
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
18 § 20 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

s odpovědnými pracovníky zařízení. U ostatních osob je program sestaven bezprostředně 
poté, co jsou orgánu pomoci v hmotné nouzi známy rozhodné skutečnosti pro přiznání 
dávky mimořádné okamžité pomoci. 
Rámcový obsah programu individuálního motivačního postupu:19

a)  popis skutečností, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osoby, a odůvodnění poskytnutí 
pomoci v hmotné nouzi,

b)  určení rozsahu potřeby a způsobů pomoci k překonání hmotné nouze osoby, tak aby 
získala: 

 1.  základní důstojné podmínky pro život (například nocleh, ubytování, stravu, 
popřípadě přiměřené ošacení a obuv odpovídající ročnímu období),

 2. zdroj příjmů,
 3. osobní doklady,
 4.  doklady týkající se pracovněprávních a jiných obdobných vztahů, popřípadě 

samostatné výdělečné činnosti,
 5. přístup ke zdravotní péči,
 6.  doklady o dosaženém vzdělání a další doklady prokazující znalosti a dovednosti 

(například certifikáty, osvědčení),
 7. základní sociální návyky a aby byl minimalizován vliv sociálně patologických jevů,
 8.  možnost spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, zejména v oblasti sociálního 

poradenství a služeb sociální prevence (například s azylovými domy, domy na půl 
cesty, službami následné péče, terénními programy), popřípadě též s odborným 
zdravotnickým zařízením nebo se střediskem Probační a mediační služby ČR,

c)  rozsah spolupráce osoby v hmotné nouzi se zaměstnancem příslušného orgánu pomoci 
v hmotné nouzi,

d)  časový rozpis pro plnění jednotlivých úkolů tohoto programu a termíny pro kontrolu jeho 
plnění.

Program může být upravován a doplňován. Program je osoba povinna podepsat. Rovněž je 
osoba seznámena s obsahem programu a současně je poučena o jeho smyslu a o přínosu pro 
jeho konkrétní situaci. Sestavení programu se nevyžaduje u osob, které jsou prokazatelně 
dostatečně motivovány na řešení své obtížné sociální situace a prokazují odpovídající 
orientaci v krocích vedoucích k jejímu zmírnění nebo odstranění. Tato skutečnost se 
poznamená do spisu. 

Na požádání poskytuje klientům asistenci při různých jednáních.

Podle potřeby spolupracuje i nadále s rodinami klientů, kteří se vrátili do rodiny, s cílem 
upevnit či zlepšit vzájemné vztahy. 

Spolupracuje se všemi subjekty, se kterými přijde klient do styku. S nestátními organizacemi, 
úřadem práce, se soudy, zaměstnavatelem, s Policií ČR, s Vězeňskou službou ČR, s Probační 
a mediační službou ČR, se zdravotnickými zařízeními, se správními úřady a územními 
samosprávnými celky.

Kurátorům může pomoci v práci s klienty i sociální šetření v bytě osob žádajících o dávky 
pomoci v hmotné nouzi a osob, které jsou již příjemci dávek (§ 63 zákona). Sociální šetření 
lze provádět pouze se souhlasem osob, jichž se toto šetření týká, a po předložení průkazu 
zaměstnance opravňujícího k provádění sociálního šetření. Při provádění sociálního šetření 

19 § 2 vyhlášky MPSV č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.
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je nezbytné vycházet z etického kodexu sociálního pracovníka obsaženého v § 64 zákona 
o hmotné nouzi. Pokud však osoba odmítne podrobit se sociálnímu šetření, tím že neumožní 
zaměstnanci orgánu pomoci v hmotné nouzi vstup do jeho bytu, a orgán pomoci v hmotné 
nouzi proto nemá dostatek informací potřebných k rozhodnutí, lze žádost o dávku zamítnout, 
v případě jejího poskytování dávku odejmout, popřípadě snížit její výši.

Pomáhá klientům při zajištění dočasného ubytování a bydlení. Jediné právně zakotvené 
opatření státu, o které se mohou kurátoři v tomto případě opřít, jsou domy na půl cesty. 
Tyto ze zákona poskytují dočasné pobytové služby a pomoc při řešení obtížných sociálních 
situací mladým lidem, kteří opouštějí ústavní, popřípadě jiná zařízení, pěstounské rodiny 
nebo jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Měly by 
nabízet podporu při rozvoji psychosociálních a dalších dovedností důležitých při vstupu 
do samostatného života. Problém je v tom, že jich v mnohých krajích je stále nedostatek 
a kvalita jejich služeb je zatím velmi rozdílná. Podle registru poskytovatelů sociálních služeb 
je v ČR (k říjnu 2009) celkem 42 DPC, z toho pobytových zařízení zaměřených na cílovou 
skupinu osob od 18 do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče je 
celkem 38.20

KRAJ DOMY NA PŮL CESTY
Hl. město Praha 6
Jihočeský 5
Jihomoravský 6
Karlovarský 5
Královéhradecký 4
Liberecký 2
Moravskoslezský 6
Olomoucký 4
Pardubický 6
Plzeňský 3
Středočeský 7
Ústecký 7
Vysočina 4
Zlínský 4
CELKEM 42

Pro ty klienty, kteří si najdou zaměstnání, uvažují o založení rodiny, je potřeba iniciovat 
dostatek tzv. startovacích bytů, které by splňovaly dvě základní charakteristiky – provizornost 
(dočasnost) a nízké pořizovací náklady (nájem). 

Mnoho let se hovoří o sociálním bydlení (bytech), které by umožnilo důstojný život početné 
skupině lidí, na které těžce dopadá nízký osobní či rodinný příjem. Rodiny, v nichž obvykle 
jeden z partnerů pobírá rodičovský příspěvek nebo je evidován na úřadu práce, jsou často 
v neřešitelné situaci, kdy nemohou nalézt pronajímatele, který by byl ochoten s nimi uzavřít 
nájemní smlouvu. Česká republika potřebuje nový zákon o sociálním bydlení, který by 

20 http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1256466993921_29

přesně definoval pojem sociální bydlení, vymezil jeho cílovou skupinu, rozdělil pravomoci 
a kompetence a uložil také konkrétní povinnosti. Současná právní úprava je roztříštěná a právní 
předpisy upravují pouze jednotlivé aspekty sociálního bydlení bez účinné provázanosti.
Jak bylo výše uvedeno, klienti, kteří přicházejí z ÚV, trpí velmi často různými poruchami 
osobnosti a chování, nemají potřebné sociální a pracovní návyky a dovednosti. Proto i když 
jsou schopni se zaměstnat, získat finanční prostředky na nájem, potřebují po určitou dobu 
ještě pomoc či dohled nad vedením domácnosti, pracovní morálkou, platební morálkou, 
hospodařením atp. Je potřeba těmto mladým lidem rozvíjet návyky a dovednosti pro 
zvládnutí samostatného bydlení. Mnozí sociální pracovníci proto uvažují nad inovativní 
formou pomoci těmto osobám, a to tzv. bydlením (byty) se sociální asistencí. Jednalo by 
se o pronájem bytů na dobu určitou pro klienty, kteří by splňovali určitá kriteria (zejména 
určitý příjem) a souhlasili by s pravidelným kontaktem se svým kurátorem (formou návštěv 
v bytě, v zaměstnání atp.). 
 
Řada klientů přicházejících z ústavní péče má různě kombinované hendikepy. Mnozí 
trpí citovou deprivací, jsou zvyklí na dlouhodobou ústavní péči, mají snížené intelektové 
schopnosti a tím i sociální dovednosti, trpí různými psychickými poruchami a (jak to 
klasifikují mnozí kolegové) „nejsou schopni samostatného života“. Ale nemají tyto schopnosti 
a dovednosti natolik snížené, aby mohli být klienty různých sociálních ústavů. Tito klienti 
jsou na současném trhu práce v podstatě nezaměstnatelní, nedostává se jim finančních 
prostředků na bydlení a uspokojení dalších základních životních potřeb a bez dlouhodobé 
pomoci jsou na cestě k sociálnímu vyloučení. Pro tuto nemalou skupinu klientů v současné 
době kurátoři také nemají dostatek nástrojů, jak jim pomoci. Nejčastěji jim pomohou 
vyřídit částečný invalidní důchod a potom záleží zpravidla na náhodě, zda se jim podaří 
nalézt v přiměřeně krátké době vhodné zázemí. I tito lidé, nejen tělesně postižení, potřebují 
chráněné bydlení.

Obecně můžeme konstatovat, že v České republice neexistuje mechanismus, který by zajistil 
bydlení v závislosti na životní situaci jednotlivce či rodiny. Mechanismus, který by nabízel 
prostupné bydlení v různých stupních (od nejnižšího typu – ubytovna, – až po nejvyšší typ 
–vlastní nájemní smlouva), jimiž by bylo možné procházet oběma směry podle finanční 
situace. Absence takového mechanismu je zvlášť bolestná v době zesilující hospodářské krize, 
kdy se stále více obyvatel dostává na hranici chudoby nebo i za ni, zejména při současně 
pokračující deregulaci nájemného.

Podpora vstupu na trh práce a prevence sociálního vyloučení osob po ukončení ústavní 
výchovy formou poskytování následné péče a zaměstnání v sociální firmě. Sociální kurátoři 
by měli být iniciátory programů připravujících nezaměstnané mladé lidi pro samostatný 
život a úspěšné zapojení na trh práce, na podporu pracovních a sociálních dovedností 
potřebných k samostatnému životu a motivujících mladého člověka pro vstup do dalšího 
vzdělávání a zaměstnání. Důležitou formou, která v ČR zatím těžce „zapouští kořeny“, jsou 
sociální firmy různých typů. Pro cílovou skupinu, která je předmětem tohoto příspěvku, je 
nejvýznamnější především typ integrační sociální firmy. Jejich realizátory jsou zpravidla 
NNO, ale nezastupitelná je i pomoc a spolupráce místních samospráv při jejich vzniku 
i fungování. Bez této spolupráce budou vznikat a pracovat jen velmi těžko. 
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Práce sociálního kurátora v oblasti výkonu koordinační činnosti 

Sociální kurátor bývá pověřený i výkonem koordinační činnosti. Těžištěm této činnosti je 
mapování sociálních služeb pro cílovou skupinu v lokalitě, předávání informací mezi 
poskytovateli sociálních služeb, podporování jejich spolupráce, koordinace systému 
sociálních služeb a vyhodnocování jeho funkčnosti. V souladu s legislativní úpravou 
tedy sociální kurátor vykonává také analytickou a koncepční činnost, zajišťuje součinnost 
s relevantními institucemi a spolupracuje s metodikem sociální prevence.21

Tam, kde potřebné služby (viz. výše) chybí, by měl kurátor iniciovat jejich vznik zejména 
aktivní činností v rámci komunitního plánování sociálních služeb. V současné době je 
to jedna z nejúčinnějších možností, jak může kurátor ovlivnit vznik potřebných sociálních 
služeb a naopak ovlivnit útlum těch, které fungují málo efektivně. Když se podíváme, jak se 
o komunitní plánování kurátoři zajímají, není to příliš potěšující zjištění. Viz. příloha č. 4.

Pravě v nastávajícím období, kdy se budou realizovat úkoly Národního akčního plánu 
k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011, je příležitost 
iniciovat vznik chybějících sociálních služeb pro celou cílovou skupinu osob ohrožených 
sociálním vyloučením. 

Závěr
Zejména na základě údajů z analýzy MVČR a MŠMT můžeme odvodit, že děti po opuštění 
ústavních zařízení selhávají. Myslím, že všem zainteresovaným je jasné, že není možné příčiny 
redukovat na špatný systém a práci ústavních zařízení.
I sociální kurátoři, kteří nesou tíhu složité práce s klienty navracejícími se z ústavní výchovy, 
by si tedy měli klást otázky:
Co je primární příčinou toho, že do nich museli být umístněni? 
Jaká je úroveň primární prevence v regionu?
Jaký vliv má na děti/klienty ústavní zařízení a jaký vliv má rodinná anamnéza? 
Proč je život těchto osob mimo zařízení často spojen s trestnou činností? 
Jaké dovednosti těmto mladým lidem chybí a proč?
V čem přesně potřebují podporovat?
V čem jsou naopak jejich silné stránky?
Odpovědi na tyto otázky není snadné najít. Z hlediska vědeckého možná až téměř nemožné 
(jedná se o velmi náročná výzkumná témata, která by vyžadovala dlouholetou intenzivní 
práci týmu odborníků). Chceme-li však vyvíjet aktivitu směrem k podpoře této cílové 
skupiny, z něčeho vycházet musíme. Vzhledem k závažnosti problematiky (redukce důsledků 
sociálního znevýhodnění) je podle mého názoru více než důležité realisticky a kriticky 
nahlížet na výsledky naší práce, uvědomovat si další možné vstupující vlivy a pracovat 
s našimi předsudky a stereotypy, být iniciátory nových forem a metod práce s těmito mladými 
lidmi. Iniciativu a aktivitu je potřeba projevovat „zezdola“. Jenom vy nejlépe znáte danou 
problematiku. 

21 Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory (2007).

Příloha č 1
Schéma řešení problémů ohrožených dětí v ČR
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Příloha č. 2
SYSTÉM NÁHRADNÍ VýCHOVY V ČR
Systém NV je relativně komplikovanou soustavou institucí a orgánů, které se podílejí 
na výchově dětí mimo vlastní nebo náhradní rodinu. Je specifický tím, že na něj zevnitř 
i zvnějšku působí na různých úrovních mnoho vlivů, často i protikladných, které je velmi 
nesnadné až nemožné postihnout. 
Systém NV v současné době tvoří:
Náhradní výchova v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
Zařízení:
• Diagnostický ústav 
• Dětský domov 
• Dětský domov se školou 
• Výchovný ústav 
Zařízení pro preventivně výchovnou péči 
• Středisko výchovné péče 
Zařízení pro děti–cizince 
Náhradní výchova v resortu Ministerstva zdravotnictví 
Zvláštní dětská zařízení: 
• Kojenecký ústav 
• Dětský domov 
• Dětské centrum 
Náhradní výchova v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí
• Orgán sociálně-právní ochrany dětí 
Zařízení sociálně-právní ochrany:
• Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
• Zařízení sociálních služeb 
 o Domovy pro osoby se zdravotním postižením 
Náhradní výchova v resortu Ministerstva spravedlnosti 
• Soud 
• Státní zastupitelství 
• Probační a mediační služba České republiky 
• Věznice pro mladistvé
Náhradní výchova v resortu Ministerstva vnitra 
• Policie České republiky 
Další organizace se vztahem k náhradní výchově 
• Asociace náhradní výchovy (ANV) 
• Federace dětských domovů České republiky (FDD ČR)
• Společnost sociální pediatrie při CLS JEP 
Typy dalších organizací se vztahem k náhradní výchově 
• Organizace zaměřené na ochranu lidských práv 
• Organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany 
• Organizace provozující tzv. domy na půl cesty 
• Organizace, jejichž hlavním předmětem zájmu je náhradní rodinná péče 
•  Organizace nabízející nejrůznější typy zejména volnočasových a preventivních aktivit 

ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 

(Poznámka: Přestože se oficiálně hovoří o systému, nemá tento konglomerát institucí s podstatou 
pojmu „systém“ mnoho společného.)

Příloha č. 3
Sociální kurátoři - kombinace s jinou funkcí22

Celkem sociálních kurátorů: 268 100 %    
pouze sociální kurátor 24 8,96 %  
sociální kurátor a kurátor pro mládež 75 27,99 %  
sociální kurátor s jinou funkcí 64 23,88 %  

V jednotlivých krajích:
Vysvětlivky
• CPSC - celkový počet sociálních kurátorů
• PSK - pouze sociální kurátor
• SKFKM - sociální kurátor s funkcí kurátora pro mládež
• SKJF - sociální kurátor s jinou funkcí
 
Kraj CPSC PSK SKFKM SKJF 
Moravskoslezský kraj 33 4 6 9 

100 % 12,12 % 18,18 % 27,27 % 
Středočeský kraj 33 1 11 7 

100 % 3,03 % 33,33 % 21,21 % 
Jihomoravský kraj 32 10 6 9 

100 % 31,25 % 18,75 % 28,13 % 
Hlavní město Praha 23 6 6 3 

100 % 26,09 % 26,09 % 13,04 % 
Jihočeský kraj 22 0 3 5 

100 % 0 % 13,64 % 22,73 % 
Olomoucký kraj 19 2 6 1 

100 % 10,53 % 31,58 % 5,26 % 
Kraj Vysočina 19 0 10 2 

100 % 0 % 52,63 % 10,53 % 
Zlínský kraj 18 0 7 6 

100 % 0 % 38,89 % 33,33 % 
Královéhradecký kraj 15 1 5 5 

100 % 6,67 % 33,33 % 33,33 % 
Plzeňský kraj 13 0 6 3 

100 % 0 % 46,15 % 23,08 % 
Ústecký kraj 13 1 5 4 

100 % 7,69 % 38,46 % 30,77 % 
Pardubický kraj 11 0 1 3 

100 % 0 % 9,09 % 27,27 % 
Liberecký kraj 9 0 1 4 

100 % 0 % 11,11 % 44,44 % 
Karlovarský kraj 5 0 2 2 

100 % 0 % 40 % 40 % 

22 https://sluzbyprevence.mpsv.cz/index.php?ses=&id=46&zpr=133
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Příloha č. 4
Sociální kurátoři - participace na komunitním/střednědobém plánování obcí za ČR23

Z celkového počtu kurátorů 265
procesu se neúčastní 66
člen/ka pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 36
člen/ka jiné pracovní skupiny 16
koordinátor procesu 10
vedoucí pracovní skupiny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 3
vedoucí jiné pracovní skupiny 4
poradce 1
účastní se příležitostně na základě pokynů nadřízeného 19
obec komunitní plánování nerealizuje 11

Participace sociálních kurátorů na komunitním plánování obcí dle krajů 

Kraj celkem s. k. z toho 
se účastní %  

Moravskoslezský kraj 33 9 27,27% 

Středočeský kraj 33 12 36,36% 

Jihomoravský kraj 32 12 37,5% 

Hlavní město Praha 25 10 40% 

Jihočeský kraj 22 4 18,18% 

Olomoucký kraj 19 9 47,37% 

Kraj Vysočina 19 9 47,37% 

Zlínský kraj 18 8 44,44% 

Královéhradecký kraj 15 7 46,67% 

Ústecký kraj 14 8 57,14% 

Plzeňský kraj 13 5 38,46% 

Pardubický kraj 11 4 36,36% 

Liberecký kraj 9 3 33,33% 

Karlovarský kraj 5 0 0% 

Příloha č. 5
K NĚKTERýM POUŽÍVANýM POJMŮM:

Dítě – budeme chápat jako osobu mladší 18 let.
(Některé normy, např. zákon č. 218/2003 Sb., definují dítě do 15 let, od 15 do 18 let hovoří 
o mladistvém, mládež pojímají jako děti mladší 15 let a mladistvé.)
Mladý dospělý – budeme chápat jako osobu od 18 do 26 let.

Klient – v kontextu tohoto článku – mladý dospělý opouštějící OV nebo ÚV (DD), kterému 
sociální kurátor poskytuje služby či dávky.

23 Statistické výstupy – https://sluzbyprevence.mpsv.cz/index.php?ses=&id=46. Aktuálnost statistik: 18. 09. 2009

Ohrožené dítě – dítě, které je ohroženo ve svém přirozeném psychickém vývoji. Tento 
přirozený psychický vývoj může být ohrožen dvěma – někdy vzájemně se překrývajícími – 
faktory:
• rizika organického (fyzického) poškození (škodlivé faktory genetické, infekční, úrazy…),
• rizika vyplývající ze sociálního prostředí.
V odborné literatuře i v praxi se lze setkat s mnoha různými definicemi toho, co je ohrožené 
dítě. My jsme se však přidrželi odkazu českých psychologů a pediatrů (Z. Matějček, J. 
Dunovský, J. Langmeier, Z. Dytrych, J. Šturma, J. Kovařík) a jejich konceptu psychické 
deprivace, který se nám zdá pro pochopení celé problematiky klíčový.
Psychickou deprivaci dítěte definují jako nedostatečné uspokojování psychických potřeb 
dítěte po určitou dlouhou dobu. Mezi základní psychické potřeby pak patří:
• potřeba podnětové proměnlivosti (stimulace, tj. různosti podnětů dostávajících se dítěti),
• potřeba kognitivního řádu (smysluplné a srozumitelné struktury uspořádání podnětů),
• potřeba emoční vazby (specifické osoby, k níž je dítě vázáno těsně a stabilně),
• potřeba autonomie (nezávislosti, sebenaplnění, osobní integrity),
• potřeba otevřené budoucnosti (naděje do budoucna, možnost volby),
• potřeba akceptovatelné vlastní minulosti (osobní identity).

Sociálně ohrožené dítě je pak dítě ohrožené psychickou deprivací, tj. neuspokojováním
těchto psychických potřeb, nebo třeba jen jediné z nich. Může potom jít o:
1. Zanedbávání dítěte, tzn. vážné opomíjení rodičovské péče nezbytné pro dítě:
 • nedostatek výživy, oblečení, přístřeší, hygieny a ochrany před nebezpečím,
 •  nedostatečné zajištění řádné školní docházky a přiměřeného dohledu nad studiem,
 • nedostatečný zájem o to, kde dítě pobývá, s kým se stýká apod., a dozor nad ním.
2. Zneužívání dítěte, tzn. využívání dítěte k vlastnímu prospěchu:
 • zneužívání k práci,
 • sexuální zneužívání,
 • manipulace s dítětem (např. po rozvodu rodičů, v rodinných vztazích apod.).
3. Týrání dítěte:
 •  tělesné týrání, tj. tělesné ublížení dítěti nebo vědomé odmítnutí zabránit takovému 

jednání,
 •  psychické týrání, zejména emoční, tj. pohrdání, terorizování, izolování, 

korumpování, odpírání emoční opory apod.,
 •  poškozování různými opatřeními či zákroky určenými původně k jeho prospěchu, 

jako je např. nevhodně vedený výslech na policii, zákroky sociálního odboru, 
ohrožení vývoje dětí vychovávaných mimo rodinu apod.,

 •  organizované týrání, např. vraždy za účelem prodeje orgánů, únosy dětí, otrocká 
práce, donucování k prostituci apod.

Všechny výše uvedené formy špatného zacházení s dítětem pak jistě vedou k psychické 
deprivaci, a tudíž k ohrožení správného psychického vývoje.

Ohrožené dítě z hlediska SPOD24

Z hlediska sociálně-právní ochrany dětí jsou za ohrožené děti (zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) považovány děti ohrožované
nejen svým okolím, ale i samy sebou. Do této skupiny lze zařadit děti s predelikventními
a delikventními rysy chování.

24 http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/dokument/2007/prevence/mladez1016/hodnoceni_systemu3.pdf
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Za ohrožené děti jsou pokládány:
• děti týrané, zneužívané a zanedbávané (ve všech podobách),
• děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu,
• děti cizince bez doprovodu dospělé osoby,
• děti vyžadující zvýšenou pozornost,
• delikventní a predelikventní děti.
Za delikventní děti jsou pokládány:
•  děti zneužité k páchání trestné činnosti, kdy je dítě k takové činnosti donuceno aktivním/

nebo pasivním nátlakem (trestná činnost organizovaná dospělou osobou, staršími dětmi 
– nepřímé pachatelství),

•  děti páchající trestnou činnost pro zajištění základních životních potřeb (dítě na útěku, 
dítěbez domova, dítě v pozici živitele rodiny),

• děti páchající trestnou činnost účelově.
Na rozdíl od orgánů činných v trestním řízení je z pohledu OSPOD v každém z výše uvedených 
případů dítě pojímáno jako „oběť“, tzn. osoba, která vyžaduje spíše pomoc a podporu než 
trest.

V současné době je ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí podporováno „široké“ 
pojetí ohroženého dítěte, tzn. snaha o obecné pojetí ohrožení, které by zahrnovalo specifické 
druhy ohrožení a zároveň by nebylo zcela precizně definováno.
Za ohrožené jsou tak považovány všechny děti, které se dostaly nebo měly dostat 
do souvislosti se sociálně-právní ochranou dětí. To znamená děti, u nichž byl detekován 
jakýkoliv náznak negativních jevů, tedy i ty děti, jejichž potřeby nejsou v plné míře 
naplňovány. Nejedná se přitom o diskriminační pojetí, ale o snahu předcházet nejasnému
vymezení ohroženého dítěte.
V materiálu „Hodnocení systému péče o ohrožené děti“, který je zmiňován v tomto materiálu, 
je užíván pojem ohrožené děti ve vztahu k dětem, které jsou ohroženy sociálně patologickými 
jevy a dětem s kriminální zkušeností, tedy úžeji, než jej vymezuje současné pojetí ohrožení 
dítěte např. v kontextu SPOD.
Rodina – funkční, nefunkční
Sociální problém ohroženého dítěte, kterému jsme se věnovali, začíná v rodině. I ta je 
definována mnoha různými způsoby a z mnoha různých pohledů. U vymezení rodiny jsme 
vycházeli z definice rodiny, kterou používá stát25, tzn. definice rodiny pomocí funkcí, jež musí 
plnit. Tato definice jistě není psychologicky či sociologicky vyčerpávající, avšak poskytuje 
možnost pohledu na rodinu tak, jak to činí hlavní činitel v péči o ohrožené děti. Rodinu stát 
definuje jako sociální jednotku, jejíž charakteristikou je soužití minimálně dvou generací 
(rodičů a dětí) a jejímž znakem je plnění určitých funkcí. 
Funkce rodiny potom představují:
• biologicko-reprodukční funkce (reprodukce společnosti),
• sociálně-ekonomická funkce (zabezpečení materiální existence členů rodiny),
•  socializační a výchovná funkce (začlenění dítěte a ostatních členů rodiny do společnosti, 

příprava dítěte na život),
•  regenerační a podpůrná funkce (veškerá vzájemná emocionální podpora členů rodiny, 

případně finanční, lidská a hmotná pomoc v případě nouze).
Podle těchto funkcí stát definuje nefunkční rodinu jako rodinu, která neplní některou nebo 
všechny z výše uvedených úloh (kromě biologické). Zjistí-li tedy stát, že některá z těchto 

25 Národní zpráva o rodině - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Praha 2004.

funkcí není rodinou plněna, snaží se prostřednictvím pracovníků oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí (OSPOD) případ nefunkční rodiny řešit. 
Podle dotazníku, který zjišťuje funkčnost rodin z pohledu ohrožení dětí:26

•  85 % rodin jsou rodiny funkční, kde je zajištěn dobrý prospěch dítěte, rodina plní všechny 
funkce,

•  12 % jsou problémové rodiny, tj. takové, kde se vyskytuje nějaká porucha funkcí rodiny, ale 
rodina je schopna ji řešit vlastními silami nebo s pomocí okolí,

•  2 % jsou dysfunkční rodiny, tj. takové, kde se vyskytují závažné poruchy některých nebo 
všech funkcí rodiny, které ohrožují dítě a které není rodina schopna sama zvládnout, a je 
proto nutno přikročit k opatřením zvenčí, tzn. k sanaci rodiny (zde nastává problém, kdy 
bude pomoc zvenčí nutno obrátit proti rodině a bránit zájmy dítěte proti ní, např. odebráním 
dítěte),

•  0,5 % jsou afunkční rodiny, kde se vyskytují závažné poruchy funkcí rodiny, sanace je 
bezpředmětná a nutné je odebrání dítěte.

Celkem tedy 2,5 % rodin s dětmi jsou dysfunkční nebo afunkční rodiny, kde je potřebný
zásah zvenčí.
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SPECIFIKA SOCIÁLNÍ PRÁCE S OSOBAMI 
Z RŮZNÝCH ETNICKÝCH MENŠIN
Lucie Mastná

Smyslem předkládaného textu je přiblížit specifika sociální práce s příslušníky etnické menšiny 
Romů v činnosti sociálních kurátorů.
Co se z předkládaného textu dozvíme: 
-  seznámíme se s příslušníky etnické menšiny Romů, jejich specifiky, tradicemi a hodnotami, 

které mohou ovlivnit práci sociálních kurátorů s klientem z dané skupiny,
-  podíváme se na nedávnou historii Romů v 50.-70. letech 20. století, která ovlivnila identitu 

této etnické skupiny,
-  popíšeme si sociálně vyloučenou lokalitu s využitím konceptu sociálního a prostorového 

vyloučení jako místo, kde příslušníci romského etnika velmi často bydlí,
-  popíšeme si sociálně vyloučenou romskou lokalitu,
-  rozebereme problémy, se kterými se sociální kurátoři při práci s příslušníky romské menšiny 

mohou setkávat nebo setkávají (bydlení, finance, zaměstnání, vzdělávání a další sociálně 
rizikové jevy) a  možné způsoby jejich řešení,

-  zamyslíme se nad některými negativními předsudky a stereotypy vůči Romům.

Sociální práce s příslušníky etnických menšin má svá specifika a odlišnosti. Sociální kurátoři se 
při své práci nejčastěji setkávají s příslušníky etnické menšiny Romů. V tomto textu si přiblížíme 
specifika této etnické menšiny, která jsou důležitá k porozumění a pochopení některých vzorců 
chování a k vyvarování se komunikačním chybám a nedorozuměním. Vzhledem k tomu, že se 
při své práci sociální kurátoři většinou setkávají s romskými příslušníky sociálně vyloučených 
romských lokalit, je zde většina uváděných informací vztahována k nim. Neznamená to však, že 
by všichni Romové žili v sociálně vyloučených romských lokalitách, ani že by všichni obyvatelé 
sociálně vyloučených lokalit byli Romové.

Rom, Romové

„Roma nane jekh – aňi pre jekh vast nane sa o angušťa jekh.“
„Romové nejsou všichni stejní – vždyť ani prsty na jedné ruce nejsou stejné.“
romské přísloví

Kdo je Rom
Vzhledem k tomu, že pojem „Rom“ je v různých kontextech chápán a používán různě, 
v následující části se ho pokusíme objasnit.

Podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech národnostních menšin a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, je Romem pouze ten, kdo se přihlásí k romské národnosti. 
S tímto faktem bychom mohli polemizovat (při posledním sčítání lidu se k romské národnosti 
přihlásilo nepatrné procento obyvatel České republiky). Příslušnost k romství však neznamená 
jen svobodnou vůli jedince přihlásit se k romské národnosti, ale souvisí úzce s kulturou, 
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tradicemi minority, se způsobem života, s mírou schopnosti společenské flexibility a mírou 
možností poskytnutých většinovou společností pro začlenění do majority.1

Jsem člověk z majoritního prostředí, který pracuje s příslušníky sociálně vyloučených 
romských lokalit. Za dobu svého praktikování jsem se setkala s mnohými definicemi Romů. 
Nechci žádnou z těchto definic hodnotit, ale podle mého názoru Roma dobře vystihují 
následující úvahy, se kterými jsem se setkala v Informačním průvodci vydaném Magistrátem 
města Ostravy:2

a) Romem je ten, kdo se hlásí k romství
Romem je občan České republiky, který se deklarativně přihlásí k romské národnosti. V tomto 
případě je teoreticky nepodstatné, k jaké etnické skupině občan přísluší, jde o individuální 
národnostní cítění jednotlivce a o projev jeho svobodné vůle (k romské národnosti se hlásí 
také lidé, kteří nevykazují charakteristické antropologické a etnické znaky Romů, měli však 
např. romské předky).
b) Romem je ten, kdo žije jako Rom
Občané České republiky, kteří příslušejí k romské etnické skupině, většinou nemají potřebu 
deklarovat své romství přihlášením se k romské národnosti při sčítání lidu. Přesto však udržují 
romskou kulturu, z generace na generaci si předávají tradice a mateřský jazyk. Způsob života 
lidí udržujících v romských komunitách tradiční kulturu je označován romským slovem 
„romipen“. Za určitých okolností to mohou být též osoby neromského původu, které se 
do romského prostředí začlenily (např. sňatkem) a trvale v něm žijí. Příslušnost k „romství“ 
však neznamená jen svobodnou vůli jedince přihlásit se k romské národnosti, ale souvisí 
úzce s kulturou, tradicemi minority, se způsobem života, s mírou schopnosti společenské 
flexibility a s mírou možností poskytnutých většinovou společností pro začlenění minority.
b) Romem je ten, kdo vypadá jako Rom
Charakteristické antropologické rysy lidí příslušejících k romské etnické skupině ruku v ruce 
se zažitými předsudky většiny majoritní společnosti vůči této minoritě působí jako společenské 
stigma, a to naprosto nezávisle na jejich vůli, způsobu života, dosaženém vzdělání apod. 
Příslušníky majoritní společnosti jsou označováni za Romy („cikány“) například i romské 
děti vyrůstající v kojeneckých ústavech, tedy nedotčené romskou kulturou ani způsobem 
života „romipen“.

Za Roma můžeme tedy považovat takového jedince, který se za Roma sám považuje, aniž 
by se nutně  k této příslušnosti za všech okolností hlásil (např. při sčítání lidu), anebo je 
za Roma považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých 
(antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů. Historicky i současně nejvíce 
potíží má Rom proto, že je majoritou identifikován jako Rom. Diskriminace nevychází 
z jeho chování, kultury či sebepojetí, ale ze statutu, který mu majorita kolektivně připíše.

Základní členění Romů
Romové netvoří jednolitou, homogenní etnickou skupinu. Již podle jejich původu je můžeme  
rozdělit do mnoha skupin3: čeští, moravští, maďarští, slovenští, olašští Romové a Sinti. 

1 Strategie integrace romské komunity v Moravskoslezském kraji na období 2006-2009, dokument
Moravskoslezského kraje, (2006).
2 Informační průvodce, cílová skupina Romské etnikum (2007).
3 Davidová (2001).

Na území České republiky žije přibližně 200 tisíc Romů.4 Nejpočetněji jsou v České republice 
zastoupeni slovenští Romové (servike Roma) – asi 80 % romské populace u nás. Dále 10 % 
olašští Romové (vlachike Roma) a zbývajících 10 % se dělí mezi německé Romy (sinti Roma) 
a maďarské Romy (ungrike Roma).5

Romové v České republice patří k několika etnickým skupinám, mluví několika dialekty 
romštiny, případně etnolekty češtiny, slovenštiny či maďarštiny, člení se do většího počtu 
rodů a velkorodin odvozených od původních indických kast (džatí). Rozdílné je i jejich 
začlenění do majoritní společnosti.6

Samotní Romové velmi těžce nesou, že většinová populace nedělá rozdíly mezi těmito 
skupinami, které mezi sebou téměř nekomunikují, mají odlišné historické zázemí a zkušenosti, 
nezasahují do záležitostí druhých skupin, nevytvářejí společná manželství ani se vzájemně 
nestýkají. 

Sociální kurátor by měl mít informace ohledně příslušnosti romského klienta k jeho etnické 
skupině Romů, protože to může ovlivnit jejich vzájemnou spolupráci (některé skupiny 
spolu nekomunikují, což může být například problémem, když kurátor bude řešit problém 
s klientem a bude kvůli výše popsaným skutečnostem narážet na nepřekonatelné překážky). 
Taktéž může nastat problém, jestliže např. sociální kurátor, sociální pracovník nebo pracovník 
v sociálních službách je sám příslušníkem romské menšiny a někteří klienti s ním nebudou 
chtít spolupracovat, protože patří ke skupině, se kterou nekomunikují. 

Pro názornost si uvedeme příklad, který je z oblasti terénní sociální práce:
V jedné organizaci, která pracuje s romskými obyvateli sociálně vyloučené lokality, byl přijat 
na pozici terénního pracovníka – pracovníka v sociálních službách olašský Rom. V lokalitě 
měl tento pracovník pomáhat jejím obyvatelům, kteří byli většinou potomky slovenských 
Romů. Vzhledem k tomu, že tyto dvě skupiny Romů spolu moc nekomunikují, v organizaci 
předpokládali, že bude trvat delší dobu, než pracovník získá důvěru obyvatel. Bohužel se tak 
nestalo. Obyvatelé nechtěli s pracovníkem spolupracovat, terénnímu sociálnímu pracovníkovi, 
který působil ve stejné lokalitě, si na něj stěžovali. Sám terénní pracovník postupně ztrácel 
zájem o práci, k čemuž zřejmě nemalou mírou přispěla i nevraživost obyvatel lokality vůči 
němu a jejich neustálé narážky. Organizace převedla terénního pracovníka na jinou práci, při 
které se setkával také s olašskými Romy. Bylo po problémech s nezájmem o práci a s pracovní 
morálkou. Naopak, nový terénní pracovník, který vstoupil do lokality, byl taktéž potomkem 
příslušníků slovenských Romů a důvěru obyvatel lokality si získal za relativně krátkou dobu. 
Obyvatelé se na něj obracejí se žádostmi o pomoc při vyřizování nejrůznějších záležitostí 
a nemají problémy v komunikaci. Tento příklad ovšem neznamená, že bychom mohli obecně 
říct, že by terénní pracovník nebo jakýkoliv jiný sociální pracovník či sociální kurátor, který je 
příslušníkem olašských Romů nebo jiné skupiny, nemohl pracovat s obyvateli sociálně vyloučené 
lokality, kteří jsou příslušníky jiné skupiny Romů, než je pracovník sám. Je ale třeba počítat 
s riziky takové práce.

4 Profesní dovednosti terénních pracovníků, sborník studijních textů (2008).
5 Profesní dovednosti terénních pracovníků, sborník studijních textů (2008).
6 Výzkum “Sociálně ekonomická situace romské populace v ČR s návrhy na opatření“ (2003).
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Malý historický exkurz

Na současné situaci příslušníků romského etnika se podepsala politika státu vůči nim v 50.- 
70. letech 20. století, s čímž souvisí i problém identity této etnické menšiny. Pro pochopení 
mnohých problémů, se kterými se Romové potýkají, je důležité podívat se zpět do nedávné 
historie.

7Oblast Čech a Moravy byla v době těsně po 2. světové válce prakticky bez Romů. Romové 
vracející se z koncentračních táborů se postupně roztrousili mezi ostatní obyvatelstvo, 
se kterým splynuli. Romové přicházející od konce války ze Slovenska byli příliš odlišní 
od integrované skupiny českých Romů. Jejich zvyky, způsob odívání i života byl v mnohém 
dán způsobem života v izolovaných osadách na okrajích slovenských obcí. Značně byli také 
poznamenáni prostředím výrazně agrárního slovenského venkova, které bylo samo o sobě 
vzdálené realitě českých a moravských, víceméně průmyslových aglomerací. Tak se po válce 
setkávali lidé z nejrůznějších kulturních prostředí a učili se spolu žít, což obecně přinášelo jisté 
sociální konflikty a napětí. K migracím Romů ze Slovenska na naše území docházelo od roku 
1945 až do rozdělení federace. Někdy byly přesuny plánovány, jindy probíhaly živelně.

V poválečné době se o samovolnou migraci nejednalo, přesuny byly vyvolávány a organizovány 
najatými náboráři, kteří vyzývali k obydlování vysídleného pohraničí, agitovali nové pracovní 
síly pro obnovu válkou zničeného průmyslu i pro budování nového těžkého průmyslu. Hlavně 
do průmyslových center a pohraničí přicházeli Romové hledající práci , ale i možnost lepšího 
bydlení, než jakou jim poskytovaly jejich příbytky v osadách. Vzniklo tak husté osídlení Romů 
na Ostravsku, Kladensku a v oblasti bývalých Sudet, později přilákaly pracovní příležitosti 
také příslušníky této etnické menšiny do hlavního města Prahy.

Během čtyřiceti poválečných let odešla ze Slovenska velká část Romů mladší a střední 
generace. Někteří se opět vraceli, jiní zde zůstali trvale usazeni, i když spojení s příbuznými 
na Slovensku nepřerušili, a tak se mohlo zdát, že neustále migrují. Pohnutkou k odchodu 
do Čech byla především touha vymanit se z bídného prostředí izolovaných romských osad, 
které neslibovaly o mnoho lepší život, než jaký vedly předchozí generace Romů.

Stát v té době uplatňoval vůči Romům v podstatě stejnou politiku jako před válkou. Stále 
byl v platnosti zákon o potulných cikánech, v roce 1947 dokonce Ministerstvo sociální 
péče vypracovalo návrh vládního usnesení, podle něhož měli být Romové bez trvalého 
pracovního poměru nuceně soustředěni v pracovních táborech. Návrh byl jinými resorty 
označen za nehumánní a neprošel.

Po únoru 1948 se Romové poprvé stávají de iure rovnoprávnými členy společnosti, což jim 
zaručila ústava. Zákon o potulných cikánech však nadále zůstává v platnosti, a to až do roku 
1950. V roce 1952 byla vydána směrnice s názvem Úprava poměrů osob cikánského původu, 
která kladla hlavní důraz na převýchovu a „postupné zbavování cikánů následků zaostalosti 
jako dědictví kapitalistického režimu...“. Od druhé poloviny padesátých let se státní orgány 
začínají intenzivně zabývat tím, jak do budoucna řešit tzv. cikánskou otázku. Tehdy byla dána 
přednost státem řízené asimilaci. V říjnu 1958 schválil komunistický parlament Zákon č. 74 
o trvalém usídlení kočujících osob. Tento zákon se realizoval v roce 1959 formou policejních 
akcí, ne nepodobných raziím. Ze dne na den musela být odmontována kola kočovných vozů, 

7 Horváthová (2002).

Romové měli povinnost usadit se tam, kde byli právě zastiženi – obce jim měly poskytovat 
náhradní ubytování.

Z koncepce státem řízené asimilace vyplývala snaha zařadit Romy mezi ostatní obyvatelstvo, 
postupně smazat všechny rozdíly, které je odlišovaly od ostatních. Zvyky Romů byly 
považovány za projevy retardace, jazyk někdy dokonce za hantýrku. Specifika Romů byla 
potlačována, docházelo k systematickému odnárodňování Romů, aby mohli být lépe zařazeni. 
Nepřirozenými a násilnými akcemi, které směřovaly k destrukci staletími vyzrávajících 
hodnot, se u Romů vytvářelo velmi nebezpečné morální vakuum. Vlastní hodnoty byly 
hanobeny, a tak se jich Romové sami, navíc i s pocitem studu, vzdávali. Na nátlak školských 
pracovníků přestávali rodiče mluvit na své děti  romsky, což jim mělo zaručit úspěch 
ve škole.

Česká duchovní kultura byla Romům dosti vzdálená a pochopitelná asi jen o málo více, 
než je členům majority srozumitelná a známá kultura Romů. Z tohoto důvodu Romové, 
podrobováni asimilačnímu rozkladnému tlaku, přejímali od majority daleko rychleji znaky 
vnější – zjevné, tedy především prvky materiální kultury, na jejichž základu chtěli mnozí 
z nich demonstrovat svůj postup na společenském žebříčku. Materiální vybavenost romských 
domácností vzrůstala, zatímco po stránce duchovní ulpěli Romové na povrchu „gádžovské“ 
společnosti. Zesměšňované, a proto rychle mizející tradiční romské hodnoty byly plynule 
a neuvědoměle nahrazovány negativy odpozorovanými ze sousedního, převážně dělnického, 
někdy i vysloveně sociálně patologického prostředí.

Romové, odnepaměti soběstační a na společnosti nezávislí, v této době začínají poprvé 
využívat nové nabídky, které vyplývají z překonávání izolace a těsnějšího, bohužel i násilného 
zapojení do společnosti.

Dalším ze zásadních kroků státu, které ovlivnily osudy Romů u nás, byla především od roku 
1965 realizovaná likvidace nežádoucích romských soustředění a následný rozptyl jejich 
obyvatel. Nedařilo se však časově propojit likvidaci romských osad s rozptylem, který pak 
probíhal značně živelně. Důsledkem byla nekontrolovatelná migrace Romů ze Slovenska 
na naše území. Ve větších městech začala vznikat nová izolovaná soustředění Romů, dnes 
podobná ghettům. Při likvidaci starých romských sídlišť docházelo k velmi negativnímu 
jevu: zároveň s likvidací osad a rozptýlením jejich obyvatel na různá místa republiky zanikaly 
i rodové komunity, které byly zárukou jistého morálního řádu pro své členy. Anonymita 
velkoměst znemožnila vzájemný dohled nad dodržováním tradičních zvyklostí. Rozptyl 
provázela i další negativa jako například necitlivé usidlování Romů z odlišných prostředí 
a skupin vedle sebe. Právě v tomto období došlo k největší morální devastaci Romů jako 
svébytné etnické skupiny. Základem pro chybný postup byla záměrná klasifikace Romů jako 
příslušníků sociální, přesněji sociálně patologické skupiny obyvatel, nikoliv jako skupiny 
etnické, jež má právo na pěstování a rozvoj svých specifik. Specifika kulturní a etnická byla 
považována za nežádoucí projevy retardace.

Asimilační tlak způsobil neodčinitelné škody, v rámci objektivity je však třeba uvést, že přinesl 
i pozitiva. Ta se týkala zejména důrazu na odstraňování negramotnosti a zvyšování kvalifikovanosti 
Romů, poskytování Romům dříve běžně nedostupné zdravotní a sociální péče.
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Od počátku sedmdesátých let minulého století byla státem řízená asimilace nahrazena 
mírnější koncepcí společenské integrace. Cíl zůstal stejný – zařadit, asimilovat, jen forma 
jeho realizace již neměla být tak násilná. K vyrovnávání s majoritou mělo dojít cestou 
materiálních a sociálních výhod pro občany „cikánského původu“. Dle této koncepce byly 
Romům přednostně přidělovány byty, získávali zvýšené sociální dávky, speciální účelově 
vázané příspěvky apod. Tento ochranářský přístup Romy nejvíce paralyzoval – otupil jejich 
odvěkou soběstačnost a nezávislost. Skutečné problémy Romů navíc materiální výhody samy 
o sobě nevyřešily, pouze je zastíraly. 

Koncepce společenské integrace Romů byla ve srovnání s minulými léty jistým postupem 
vpřed. V omezené míře mohli Romové pěstovat prvky své kultury, v rámci zájmové činnosti 
zakládat folklórní soubory apod. Slovo Cikán se již píše s velkým písmenem, posléze se objevuje 
spojení Cikán-Rom, které alespoň z části bere na vědomí vlastní romské etnonymum. Jako 
svébytná etnická skupina však Romové prakticky nebyli před rokem 1989 uznáni, nadále 
byli považováni jen za skupinu sociálně retardovanou, kterou je třeba převychovat dle vzoru 
majority.

Přístup majority k Romům byl až do nedávné minulosti především restriktivní. Životní 
způsob „gadžovské“ populace byl Romům předkládán jako vzor prostřednictvím institucí. 
V každodenním životě nebyli Romové majoritou přijímáni. Naopak oni sami do své 
společnosti asimilovali Neromy, často se jednalo o jedince, kteří do majoritní společnosti 
nějakým způsobem nezapadli. Tito lidé jim pak zprostředkovali „gadžovské“ normy 
a hodnoty. Jaké hodnoty a normy to byly, je záležitostí do velké míry individuální. O něčem 
však svědčí častá odpověď na otázky typu: „Proč romské matky opouštějí své děti? Proč je 
dnes mezi Romy tolik prostitutek?“, která velice často zní: „Naučili se to od gádžů.“ Tato 
odpověď, která se zdá být pouze zjednodušením skutečnosti a svalováním zodpovědnosti 
na někoho jiného, je ve skutečnosti bohužel velice často pravdivá.8

Specifika romského etnika

Romové nejsou bytosti, které fungují podle jiných zákonitostí oproti jedinci pocházejícímu 
z majority. Jako každé etnikum mají svá specifika, která se mohou projevovat při komunikaci 
s majoritou. Proto bych na některé skutečnosti, které mohou vést ke komunikačním chybám 
a omylům, upozornila. Při zpracovávání této části textu jsem vycházela jednak z odborné 
literatury, jednak ze zkušeností, které mi poskytli samotní Romové. Mnohé z uváděných 
skutečností mi byly a jsou nápomocny při mé práci s romskými  příslušníky sociálně 
vyloučených lokalit.

Vnímání času a prostoru9

Čas mnoho Romů (zejména žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách) neodvozuje 
od ročních období – posloupnosti změn v přírodě, ale od konkrétních událostí a činů, 
které se v životě odehrávají pravidelně (např. měsíční termíny výplaty sociálních dávek). 
Zvláštnost ve vnímání času v kombinaci s neplánováním budoucnosti je často příčinou 
„špatného“ hospodaření. Romové nejsou neschopní, ale nedokáží peníze na domácnost 

8 http://www.multikultura.cz/soubory/tematicke-okruhy/romove/6-projekt-varianty-o-romech.pdf
9 Profesní dovednosti terénních pracovníků, sborník studijních textů (2008).

rozložit do potřebného množství týdnů. Vzhledem k tomu, že peníze bývají utraceny často 
během několika dnů, vzniká potřeba peníze si půjčovat, a tak se rozjíždí kolotoč věčného 
zadlužení. Zadluženým rodinám jsou ochotny po čase půjčit už jenom rodiny romských 
lichvářů, kteří mají prostředky na to, jak z nich dluhy dostat. Z tohoto kolotoče bez pomoci 
zvenčí, mimo komunitu, není cesty ven. Na druhou stranu je nutné si přiznat: kdo z nás by 
dokázal hospodařit s několika tisíci měsíčně, když by byl odkázán na sociální dávky? Přesto 
někteří obyvatelé sociálně vyloučených romských lokalit obdivuhodně vycházejí se svou 
měsíční sociální dávkou.

Prostor vnímají Romové jinak. Dokáží se v něm orientovat, ale nedokáží ho popsat tak, aby 
„gádžo“ rozuměl (pojem „gádžo“ je v textu používán pro popis Neroma bez jakéhokoliv 
pejorativního zabarvení, původně tento pojem označoval název pro neromského sedláka). 
Romové často zaměňují pojmy „dopředu“, „dozadu“ za „nahoru“ (upre) a „dolů“ (tele). Nejde 
o to, že by Romové nerozeznali „nahoru“ od „dopředu“. Tato záměna vzniká nedorozuměním 
běžného jevu romštiny, která gramaticky nerozlišuje směr a místo, což často Romové převádí 
do své češtiny (např. „Byla jsem do kina“). To je ovšem jen otázka jazyka, samotný koncept 
směru nebo místa je normálně vyvinutý. Porozumět romskému popisu např. cesty na nádraží, 
chce určitou předcházející zkušenost v komunikaci s nimi. 

Komunikační dovednosti v určitých oblastech odrážejí spíše nedostatek příležitostí (nízké 
vzdělání) než geneticky danou jinakost příslušníka romského etnika. Nedostatečné ovládání 
češtiny v určitých situacích pramení ve valné většině z nedostatku příležitostí mluvit v dané 
situaci a procvičit jazykový aparát ve správném prostředí. Proto bychom měli vždy, když 
klientovi vysvětlujeme nějaký postup, volit jednoduchá slova a nejlépe po klientovi nakonec 
chtít, aby vše, co jsme mu sdělili, shrnul, ať máme jistotu, že nám rozumí. Nejhorší je vysypat 
na klienta spoustu údajů, sem tam to proložit odborným termínem nebo cizím slovem 
a nakonec se ho zeptat, jestli nám rozuměl. Buďme se jistí, že odpoví ano – přece se před 
námi neponíží a nepřizná, že vůbec nechápe, co se po něm chce.

Myšlení Romů10

Romské myšlení je velmi konkrétní a impulzivní. Problémy se neřeší s předstihem, problémy 
se odkládají a řeší se až tehdy, když už je pozdě.  Když na problém nikdo neupozorní zvenčí 
a nedožaduje se jeho okamžitého řešení, problém neexistuje. Typickým případem jsou 
obrovské dluhy na nájemném. Není pro rodinu ostuda, že dluží na nájemném, ostuda to je 
tehdy, když se o tom mluví.

Romové nepřemýšlejí o budoucnosti a nevracejí se v myšlenkách ani příliš do minulosti. Žijí 
teď a tady. Díky této nedostatečnosti jsou jejich kombinační schopnosti omezené, a nedokáží 
tak předvídat nepříjemnosti, které mohou z jejich současného jednání vzejít v budoucnosti. 
Ve spojení se značnou emocionalitou projevu mívají často jejich okamžitá rozhodnutí 
katastrofální dohru v budoucnosti.

Jejich schopnost poměrně rychle se přizpůsobit změně je obdivuhodná a často svou 
pohotovostí a orientovaností, např. v systému státní sociální podpory, předčí vysokoškolsky 
vzdělaného „gádža“. 

10 Balabánová (2003).
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Představy, sny a realita11  
Příslušníci majority často vnímají Romy jako nezodpovědné lidi, kteří téměř nemluví pravdu 
a nedrží dané slovo. Pro pochopení tohoto jevu si musíme uvědomit, že pro Romy je skutečné 
to, co si dokáží představit. Co si představit nedokáží, pro ně nemá žádnou hodnotu, pouští 
to ze zřetele, přestává to pro ně existovat – není to skutečné. Např. studium na střední škole. 
První myšlenka, která Roma napadne, to je jen pro „gádže“, a už o tom dál nepřemýšlí. Ale 
třeba i rekvalifikační kurz – okamžitě vidí překážky, a i když začne, před první překážkou 
většinou zařadí zpátečku.

Je potřeba, abychom se zaměřili na vysvětlení všeho, co s možným nástupem do školy nebo 
kurzu každého člověka čeká, ale zároveň mu dodali důvěru. Je potřeba popsat průběh, ale 
i dopady a následné výhody, které z jejich současného jednání nastanou.

Příklad: 
V Ostravě byl realizován kurz pečovatelek. Z původních 30 přihlášených splňovalo podmínky 
(zdravotní stav, dodání vysvědčení z posledního ročníku základní školy, čistý trestní rejstřík 
a úspěšné zvládnutí psychologických testů) pouze 8 uchazeček. Přestože kurz trval pouze tři 
měsíce, hned v prvním dnu nastal problém. Na úvodní zahájení se na čas nedostavila osmá 
účastnice, bez které kurz nemohl začít (podmínkou úřadu práce, který kurz financoval, byl 
minimální počet 8 účastnic). Naštěstí jsme měli telefonický kontakt na tuto ženu. Když jsme jí 
zavolali a ptali se , co se stalo, tak nám řekla, že má problém, protože jí ujela tramvaj, a proto 
jela domů. Po chvilce přesvědčování, jak je důležitá pro tento kurz a že bez ní nebude kurz 
realizován, přece jen dorazila. První hodiny kurzu se neprojevovala, nevěřila si, bála se, že něco 
řekne špatně. Po pár hodinách si začala věřit, byla velmi šikovná v praktické části kurzu, měla 
radost, když byla pochválena. Závěrečné zkoušky udělala bez jediné chyby. Co potřebovala? 
Podporu, pochvalu, motivaci a pocit, že na ní záleží.

Naopak i věci a události neskutečné, které reálně neexistují, ale které si Rom dovede představit 
a ztotožnit se s nimi, zvnitřňuje a mluví o nich, jako by byly skutečné. Romové velmi často 
zvnitřňují sny, přikládají jim velkou váhu a když spolu hovoří romsky, vykládají sen jako 
skutečnou realitu.12

Jazyková bariéra13

Romové nevnímají český jazyk ve všech jeho výrazech, obratech a zdrobnělinách. Reagují 
někdy jako Češi komunikující nedokonalou angličtinou s rodilým Angličanem. Když mluví 
Angličan, přikyvují, a přitom rozumí každému třetímu slovu a intuitivně částečně rozumí 
obsahu řečeného. Když o nic nejde, je to v pořádku. Ale v případě, že jde o něco závažného 
nebo důležitého, intuitivní, nepřesné porozumění sdělenému obsahu řečeného může mít 
katastrofické následky. Nezřídka rozumí Romové proudu řeči rodilého českého mluvčího 
částečně a obsah řečeného si dávají dohromady intuitivně, po svém, tak jak oni řečenému 
rozuměli – někdy z takto nesprávně nebo částečně pochopené myšlenky může vzniknout 
nová informace, kterou jste nikdy nevyslovili. Je nutné počítat s tím, že tato dezinformace 
za krátký čas bude kolovat v celé komunitě.

11 Profesní dovednosti terénních pracovníků, sborník studijních textů (2008).
12 Balabánová (2003).
13 Profesní dovednosti terénních pracovníků, sborník studijních textů (2008).

Zcela samozřejmě se předpokládá, že Romové se s majoritou budou dorozumívat jejím 
jazykem. Proto jim majoritní jazyk a kultura nemohou být cizí, zároveň jim ovšem nemusí 
být vlastní.14

Komunikačním jazykem romských komunit u nás se postupně stal romský etnolekt češtiny. 
Jde o neustálenou formu ne-vlastního jazyka, který obsahuje směsici slov z romštiny i češtiny, 
používá romskou výslovnost českých slov a romské mluvnické tvary naroubované na česká 
slova. Tento komunikační prostředek není příliš kvalitní a nemá dostatečnou slovní zásobu. 
Zcela pak selhává při nutnosti komunikace o abstraktních pojmech a jevech. Neúspěchy 
Romů v komunikaci netkví jenom v tom, že jejich mateřským jazykem není čeština.15 

Na tomto místě bych parafrázovala slova Mileny Hübschmannové, která velice názorně 
vystihují rozdílnou komunikaci Romů a vedou k zamyšlení i pochopení: Při interkulturní 
komunikaci je jeden z partnerů, ten minoritní, tedy Rom, nucen mluvit jazykem ne-vlastním, 
v ne-vlastních komunikačních situacích. Partner, který je ve výhodě, že může komunikovat 
vlastním jazykem a ve vlastních kulturních situacích, si obvykle obtíže toho druhého neuvědomuje, 
hodnotí interferenci jako chybu, ne-li jako „provokaci“ a z podobného nedorozumění pak často 
vzchází konflikt. Kdyby si ovšem člověk, než začne odsuzovat kulturní neomalenost toho, kdo 
hovoří ne-vlastním jazykem a ocitá se v ne-vlastních komunikačních situacích, dovedl představit 
své stavy při komunikaci v cizím jazyce, svou bezmoc, když tápe po výrazech, aby se správně 
vyjádřil, svou bezradnost při tom, když plně nerozumí, co mu ten druhý říká a co po něm chce, 
snad by se negativním hodnocením partnera neukvapoval.16

Příklad: 
Na pracovníka v jedné neziskové organizaci, který se zabýval sociálním bydlením, se obrátila 
klientka s tím, že nemá kde bydlet a potřebovala by pomoci s nalezením vhodného bydlení 
pro sebe a své tři děti, protože hrozilo jejich odebrání do dětského domova. Protože se jednalo 
o velmi naléhavou situaci, bylo klientce poskytnuto „krizové bydlení“ na 5 dnů v prostorách, které 
organizace měla k těmto situacím uzpůsobené. Postupně se našlo pro klientku s dětmi bydlení 
na ubytovně a po půl roce i bydlení v jednom sociálním bytě, které organizace provozovala. 
Klientka se mezi svými známými zmínila o tom, jak jí organizace pomohla. Ti se ihned obrátili 
na pracovníka, že také chtějí bydlet v „krizovém bydlení“ a pak v sociálním bytě, protože bydlí 
u rodičů a chtějí se osamostatnit a založit rodinu, a ať jim také dají byt. Dlouhou dobu se 
jim pracovník snažil vysvětlit, jak funguje krizové bydlení a sociální bydlení, které organizace 
provozuje, a že nejsou vhodnými adepty na využívání této služby vzhledem k situaci, ve které 
žijí. Je důležité dát si pozor na to, jak co formulujete, klienti někdy slyší to, co chtějí slyšet.

Pozitivní komunikace stojí na partnerském vztahu17

Sociální pracovníci často spoléhají na „majestát“ svého postavení, který jim automaticky 
přinese ze strany klientů respekt a uznání. Ovšem základem pozitivní komunikace je vnímat 
klienta při jednání jako rovnocenného partnera. Je nutné se přizpůsobit v komunikaci 
romským zvyklostem, ale neustupovat z požadavků, které na klienta klademe a činit to tak, 
abychom neztratili obtížně získanou důvěru. V romské kultuře se např. daleko méně děkuje 
a prosí.

14 http://www.multikultura.cz/soubory/tematicke-okruhy/romove/6-projekt-varianty-o-romech.pdf
15 Víšek, Frištenská (2002).
16 Hübschmannová (2002).
17 Balabánová (2003).



453 454

Romové mají ohromně vyvinutý smysl pro poznání člověka pouhým pohledem a intuicí. 
Naše představa, že  vše mohu sdělit pouhým slovem a vysvětlit zcela jasně, u Romů nefunguje 
v každém případě. Romové říkají, že užíváme mnoho slov a Neromové Romy odsuzují, že 
mají malou slovní zásobu. Romové však umějí okamžitě „přečíst“ člověka, jeho upřímnost 
a dokonce i rysy a vlastnosti z řeči těla, pohledu očí, grimas, pohybů rukou, nohou, gest. 
Jako by četli postoj člověka z jeho nitra. Rom se nebojí přísnosti, pokárání a kritiky, je-li 
míněna upřímně a taktně, a přijme i jasné vysvětlení, ale ocení domluvu, když bude cítit 
respekt. Obrovskou roli v komunikačním stylu Romů hraje schopnost empatie. Pro Romy 
je typický vysoký podíl emocí při jednání, značná senzitivita všech jevů. Proto je třeba brát 
některé informace z nadhledu a umět s nimi pracovat. Vhodné je proto romské klienty 
uklidnit, nebát se pláče, křiku či přehnaného veselí a otázkami a klidnými odpověďmi ukázat 
směr komunikace. Profesionál by měl umět naslouchat, ptát se, uklidnit a vysvětlovat svoje 
možnosti.18

Pokud jste v kontaktu s romským klientem poprvé, jistě ho zarazí, že se umíte pohybovat 
na „romské půdě“. Reakce bývá většinou dvojího druhu. Buď se  stane opatrným a ostražitým, 
protože si vás přesně nedovede zařadit, což je spíše mužská reakce, nebo se vás bude 
snažit využít (dělají to spíše ženy, které vás zpočátku mohou považovat za „Lačhi gadži“, 
v překladu dobrou bílou ženu, v tomto smyslu hloupou ženu, kterou je možné obalamutit).  
Neustoupíte-li ze svých požadavků a budete-li je prosazovat v souladu s romskými zvyklostmi 
a na komunikační úrovni, které jsou schopni porozumět, získáte si jejich důvěru i respekt. 
Podaří-li se vám to v případě jednoho klienta a jeho rodiny, rozšíří se pověst o vás velmi 
rychle  v celé komunitě. 

Jestliže jako sociální kurátoři budete  pracovat s příslušníky romského etnika, je důležité také 
respektovat nepsaná pravidla, zvyky a tradice. 

Je třeba si uvědomit, že tradiční romská rodina je patriarchální. Romský muž je navenek 
i uvnitř hlavou rodiny, nositelem a ochráncem. Romská žena je vychovávána tak, aby se 
dokázala o rodinu postarat. Povinností ženy je zabezpečit chod domácnosti, vychovávat děti 
a poslouchat svého muže. 

Při práci s romským klientem je vhodné oblékat se a líčit vkusně, a ne výrazně a vyzývavě. 
Celá sociální práce vezme i přes veškerou snahu za své, navštíví-li sociální pracovnice 
olašského klienta ve své oblíbené minisukni. U ženské části rodiny ztratí okamžitě respekt, 
pro mužskou část rodiny bude považována dozajista za lehkou ženu (I lubňi). Jestliže jako 
sociální pracovník – muž budete pracovat s klientkou a půjdete za ní domů, doporučuje 
se, abyste s ní v její domácnosti nikdy nejednal, jestliže v bytě není přítomen žádný jiný 
dospělý člen rodiny nebo příbuzenstva. Když půjdete na šetření k  rodině slovenských Romů, 
nechte doma většinu svých zlatých šperků, které běžně nosíte. Pokud žena jedná s romským 
mužem, doporučuje se nedívat se mu nikdy zpříma do očí, protože přímý ženský pohled 
je obecně považován za domýšlivost, povýšenost, nezdvořilost, dokonce za koketování či 
sexuální výzvu. Romský muž, který vám podává ruku a nepodívá se vám zpříma do očí, 
vám vyjadřuje úctu. Na návštěvě u klientů je dobré zjistit, kdo je hlavou rodiny – pokud je 
to např. muž a vy se budete v hovoru obracet na ženu, můžete jej urazit. Je třeba udržovat 
oční kontakt s oběma, chvíli se dívat na muže a chvíli na ženu. Mladá, bezdětná sociální 
pracovnice by nikdy v kontaktu s romskou matkou neměla klást direktivní podmínky (např. 

18 Víšek, Frištenská (2002).

pracovnice by se měla vyhnout větám typu „dětem nesmíte vařit tučná jídla“, ale použít spíše 
„pro vaše děti by bylo vhodnější a zdravější, kdyby nejedly tak tučná a mastná jídla“, nebo „vaše 
děti budou chodit do kroužků, které pořádá místní nízkoprahové centrum pro děti a mládež 
3 x týdně“, ale spíše „společně bychom mohli navštívit místní nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež a zjistit, jaké kroužky je zde možno navštěvovat, možná  by některé zaujaly vás a vaše 
děti a mohly by do nich chodit“), prohlížet skříně, poučovat o tom, co je pro její děti vhodné 
nebo vyhrožovat odebráním dětí. Měla by se postavit do role posluchače, vyslechnout matku, 
pochválit děti, případně pořádek v domácnosti a až následně citlivě upozornit na případné 
nedostatky a nabídnout vhodnou změnu a konkrétní kroky, jak kýženého stavu dosáhnout. 

Tradice a hodnoty19

Chceme-li porozumět odlišnosti Romů od většinové společnosti, musíme se poohlédnout 
po jejich minulosti. Pokud žili Romové v Indii, patřili ke kastám (džatí) kočovných 
řemeslníků. Kasta je příbuzenská pospolitost charakterizovaná endogamií, provozováním 
úzce specializované profese, dodržováním nepsaných kastovních norem (platných jen 
pro příslušníky této kasty) a přísnou distancí od příslušníků jiných kast.20 Tyto popsané 
prvky se objevují v tradiční romské komunitě. Každý Rom náleží do Fajty (rodu). Fajta se 
do určité míry překrývá s rozšířenou rodinou Fameľija.  Do fameľije náleží příbuzní z otcovy 
i matčiny strany v rozsahu čtyř až pěti žijících generací. Rodinné povinnosti - poskytnout 
jídlo, případně živit, poskytnout přístřeší (i na neomezenou dobu), účast na pohřbu někoho 
z fameľija apod. V tradiční romské společnosti žila fameľija v blízkosti, pohromadě. Dnes 
již to tak většinou není, ale velkorodinné vztahy, vzájemná soudržnost a zodpovědnost se 
mnohde udržují přesto, že fameľija nežije pohromadě. V rodinné pospolitosti měl každý její 
člen své místo, každý znal přesně svůj statut a svou roli, věděl, co smí a co ne. A ostatní mu to 
denně připomínali způsoby zakotvenými ve formách verbální i mimoverbální kultury.21

Postavení rodiny v romské komunitě je určováno nikoliv sociálním nebo společenským 
postavením v majoritní společnosti, ale je po staletí určováno způsobem obživy rodiny – 
tradičním řemeslem a rituální čistotou rodu. 

Romové se ve svém vlastním chápání nedělí jen na rody, ale také na „žuže Roma“(čistí) 
a „melale, degeša Roma“ (nečistí). Toto rozdělení na rituálně čisté a nečisté příslušníky 
romských skupin jde napříč romským společenstvím. Základem pro toto rituální dělení jsou 
příbuzenské vztahy romských velkorodů, potravní návyky v požívání a naopak odmítání 
některých potravin (při hodnocení těch druhých Romové uvádějí, že degeša Roma jedí 
koňské nebo psí maso), ale také společná profese některých skupin. Některé druhy prací jsou 
považovány za nečisté, například vybírání žump a řemesla spojená se zpracováním hlíny. 
Dělítko mezi „žuže“ a „degeša“ je stále používáno na vyjádření rozdílů mezi vlastním rodem 
a cizím rodem, přičemž vlastní rod je obvykle „žuže Roma“ a druzí jsou v podezření, že 
jsou „degeša“. Toto dělení se v praktické podobě projevuje zákazem sňatků mezi čistými 
a nečistými, zákazem společného stolování, ale také různými zákazy a příkazy vztahujícími 
se k veledůležité přípravě jídla.  22

19  Profesní dovednosti terénních pracovníků, sborník studijních textů (2008).
20 Výzkum “Sociálně ekonomická situace romské populace v ČR s návrhy na opatření“ (2003).
21 http://www.multikultura.cz/soubory/tematicke-okruhy/romove/6-projekt-varianty-o-romech.pdf
22 Víšek, Frištenská (2002).
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Mulo (mrtvý, přízrak mrtvého)
Víru v muly sdílejí příslušníci všech romských společenství. Podle této víry se mulo může zjevovat 
proto, aby si s někým vyřídil nevyrovnané účty. Víra v muly funguje jako sociální korektor. Lidé se 
snaží nepůsobit jiným škodu nebo bezpráví ze strachu, aby je po smrti nechodili strašit. Usmiřování 
mezi umírajícím a jeho příbuznými a známými, třídenní bdění u mrtvého (vartování), předměty 
kladené do rakve, pohřební zvyklosti – to vše slouží k tomu, aby duše zesnulého měla na onom 
světě pokoj a nemusela se zjevovat jako mulo. Proto také pohřeb je záležitostí, kterou Romové 
nikdy neodbudou. Pohřeb – loučení se ze zemřelým – je něco, na čem jim záleží, a každý pohřeb 
musí být okázalý, a to i za cenu, že si na něj půjčí a pak se dostanou do pasti dluhů.

Komunikace s muly se řídí vlastními pravidly. Jsou-li tato pravidla porušena, může následovat 
sankce. Pro Neromy je pak těžko pochopitelné, jak může romská rodina například opustit byt 
proto, aby se vyhnula návštěvám mula, který ji neodbytně přichází za něco potrestat. Pokud 
je mulo příbuzný, pak i on nepřestává plnit příbuzenské povinnosti, třebaže už je na jiném 
světě. Přichází ve snu vartovat, často funguje jako sociální korektor. 23

Narození dítěte
Děti tvoří privilegovanou skupinu, neboť mateřství a plodnost byly mezi Romy silnou 
hodnotou. Nejsilnější hodnotou je mezi Romy zdraví dětí, toho si váží natolik, že na ně 
i přísahají. Romské matky často ihned po narození dítěte vykonávají magický rituál. Dítěti 
je dáno okamžitě po porodu  romské jméno, aby zlý duch, který by se ho snažil ovládnout, 
byl oklamán. Když se narodí např. holčička a podle rodného listu se jmenuje Iveta, ihned 
po narození dostane od matky jméno např. Roza. Poprvé ji jménem zapsaným v rodném listě 
osloví až učitelka v první třídě. 

Mezi Romy se člověk identifikuje romským jménem. Romano nav. To vůbec nemusí být 
romské v tom smyslu, že by se lišilo od běžných jmen uvedených v kalendáři. Po narození je 
dítěti dáno jméno např. Elena, které je zapsáno v rodném listě. Ale všichni rodinní příslušníci 
na dítě již odmalička volají Heleno nebo nějakou přezdívkou. Dvojice romské – neromské 
jméno může znít např. Jan – Michal, Iveta – Eva, Margita – Marie, Láďa – Jan apod. Romské 
jméno v tradičních romských komunitách mělo důležitou funkci – jako úkryt před nečistými 
silami z jiného světa jako např. nemocemi. V průběhu života pak dostává člověk různé 
přezdívky24, např. Žaludki, Čarná, Pinka, Miky apod. 

Děťátku bývá na ručičku přivázána červená stužka nebo nitka, do peřinky, pod polštář dítěte 
se dává kovový předmět (většinou lžička) – toto čarování slouží k odvrácení moci zlého ducha. 
Někdy bývá také dítě třeno po celém tělíčku mateřským mlékem, aby bylo silné a zdravé. Romské 
matky na novorozence příliš nemluví, považují to za zbytečné, více se jich dotýkají. Osobní 
kontakt mezi členy rodiny je obecně více dotykový, jsou rádi blízko sebe, rádi se vzájemně 
dotýkají, nevadí jim stísněné prostory, nepožadují soukromí, jsou neradi sami.

Svatba a námluvy
Mnoho romských, ale i smíšených párů žije společně jako druh a družka. Podle zákona 
romské komunity jsou však považováni za právoplatný manželský pár. Budoucí manželé jsou 

23 Kolektiv autorů (1999).
24 Hübschmannová (2002).

sobě rodinami zaslíbeni dlouho před tím, než jsou oddáni, často v dětském věku. V komunitě 
slovenských Romů se tento jev postupně vytrácí, ženy jsou emancipovanější, už tolik 
neposlouchají otce. V olašské komunitě rozhoduje stále otec o tom, s kým bude jeho syn nebo 
dcera žít v manželském svazku. Neuposlechnutí otcova rozhodnutí se rovná exkomunikaci 
z rodu. Obřad, kterým jsou manželé oddáni, se jmenuje mangavipen. Křesťanský nebo 
církevní sňatek bývá uzavírán až po několika letech trvajícího soužití. 

Systém hodnot
Mezi jednu z největších hodnot patří láska k rodině, a to jak láska k matce dětí, tak i rodičů 
k dětem. Romové jsou velmi hrdí na velikost a soudržnost své rodiny. Úcta jako další z hodnot 
je pro Roma důležitá, nicméně při přílišném projevu úcty a vstřícnosti vůči Romům může 
docházet z jejich strany k účelovému využití. Podstatnou hodnotou je fyzická síla, která 
může hraničit až s nekritickým obdivem. Důležitou hodnotou je „držet slovo“, ovšem pouze 
uvnitř romské skupiny. Romská populace si také cení své hmotné úrovně. V tomto případě 
jde však o neuspořádanou snahu vyrovnat se majoritní populaci, která mnohdy končí jako 
kombinace bídy a přepychu. Hodnotou je pohostinnost. Každý host musí být pohoštěn, 
host nesmí odmítnout, mohlo by to znamenat, že se štítí, že považuje hostitele za rituálně 
nečistého. Hostí se masem a alkoholem. Laskavost prokazuje ten, kdo si bere, ne ten, kdo 
dává. Tradiční přísná cudnost romských rodin vylučovala jakékoliv projevy sexuality rodičů 
před dětmi. Některé skupiny se dodnes stydí objevit se na veřejnosti v plavkách.

Někteří Romové nepovažují za důležité učit se romský jazyk, naproti tomu někteří považují 
za důležité učit se romský jazyk. K tomu, aby se oprostili od svého romského jazyka, byli 
vedeni asimilačními a integračními snahami státu v minulém století, kdy byl potlačován 
jakýkoliv projev spojený s romstvím. Formální vzdělání je další hodnotou, která nepatří mezi 
priority. Romové se odpradávna učili nápodobou, pozorováním toho, co se dělo kolem nich, 
vnímáním toho, co jim bylo ukazováno. Tradiční řemesla se dědila z otce na syna, nebylo 
k tomu potřeba formálního vzdělání. Dívky byly odmalička vychovávány tak, aby mohly 
úspěšně plnit veškeré role, kterými žena procházela v průběhu života. Učily se například 
čistotě jídla, jeho přípravy a vůbec všeho, co s jídlem souvisí – nádobí, ve kterém se vaří 
a uchovávají potraviny, slouží jen k tomuto účelu, ne např. k praní, před vařením si je třeba 
umýt ruce, na hlavě musí být šátek, aby do jídla nespadl vlas, protože ten je v jídle projevem 
nečistoty, očarování. Jídlo se vaří s radostí a láskou. Čistota pokrmů spočívala v jejich 
čerstvosti. Samozřejmostí byla čistota v domácnosti, starost o malé děti apod. (více M. 
Hübschmannová in Romové v České republice (1945-1998). Základní vzdělání směřovalo 
k tomu, aby si dítě osvojilo paťiv – úctu, čest, slušnost. Na druhou stranu dnešní romské děti 
a mládež nemají dostatek pozitivních  vzorů ve vlastních řadách, vidí své rodiče, kteří ač mají 
formální vzdělání, práci stejně neseženou.

V žádném případě není možné tato tvrzení generalizovat. V romské komunitě došlo 
k velkému posunu, svědčí o tom nárůst středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných Romů. 
V této části textu jsem se snažila přiblížit některé ze specifik, tradic a hodnot, jejichž znalost 
nebo povědomí o nich může být důležité při práci sociálního kurátora s příslušníkem romské 
menšiny ze sociálně vyloučené romské lokality.
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Sociální vyloučení

Jako sociální vyloučení označujeme proces, v jehož rámci je jedinci, skupině jedinců či 
komunitě znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, 
které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní 
společnosti.

Mezi skupiny ohrožené sociálním vyloučením se řadí také etnické menšiny. V České 
republice se jedná především o Romy. Hned v úvodu je třeba se zmínit o velmi podstatné 
informaci – ne všichni Romové jsou sociálně vyloučení a ne všichni sociálně vyloučení 
jsou Romové. Proto nelze ztotožňovat pojmy Rom a sociálně vyloučený.

Sociální vyloučení je často spojeno a projevuje se zejména (nikoliv však pouze):25

•  prostorovým vyloučením (jedinci a skupiny postižené sociálním vyloučením často žijí 
v uzavřených a/nebo izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou 
občanskou vybaveností),

•  symbolickým vyloučením spojeným se stigmatizací (zevšeobecňujícím přisuzováním 
negativních vlastností) jedinců či skupin,

• nízkou mírou vzdělanosti a ztíženou možností tuto nevýhodu překonat,
•  ztíženým přístupem k legálním formám výdělečné činnosti, závislostí na sociálních dávkách 

a s tím spojenou materiální chudobou,
•  rizikovým životním stylem, špatnými hygienickými poměry a s nimi souvisejícím horším 

zdravotním stavem,
• životními strategiemi orientovanými na přítomnost,
•  uzavřeným ekonomickým systémem vyznačujícím se častým zastavováním majetku 

a půjčováním peněz na vysoký úrok (lichva a tzv. rychlé půjčky),
•  větším potenciálem výskytu sociálně rizikových jevů (např. alkoholismu, narkomanie či 

gamblerství) a kriminality (zvýšené riziko stát se pachatelem, ale i obětí trestného činu),
• s níženou sociokulturní kompetencí (např. jazykovou bariérou, nezkušeností či neznalostí 

vlastních práv a povinností).

Sociálně vyloučené lokality vznikají v posledních letech při mnoha českých městech, ale také 
v některých obcích. Mohou být tvořeny celými čtvrtěmi, ulicemi, jedním nebo více domy, 
ubytovnami nebo i jinými objekty při nebo v těchto městech a obcích. V Česku neexistuje 
kraj, kterému by se fenomén sociálně vyloučených lokalit vyhnul.26 Každá lokalita má svou 
specifičnost co do charakteru a hloubky problémů, velikosti, sociální struktury, historie, 
perspektivy vývoje a přístupu úřadů.27 Významnou součástí práce sociálního kurátora je 
znalost těchto specifik a jejich zohlednění při práci.

Sociálně vyloučené lokality obývají rodiny a jednotlivci s nejnižšími příjmy, závislí 
na sociálních dávkách, většinou dlouhodobě nezaměstnaní. Lidé, kteří zde žijí, mají ztížený 
přístup k institucionální pomoci, jsou často odříznuti od společnosti a společenského života. 
Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit netvoří jednotnou (homogenní) skupinu, ale jsou 
vysoce vnitřně diferencovanou skupinou.

25 Gabal analysis &Consulting (2006).
26 Šimáček (www.epolis.cz).
27 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (2007).

Život v těchto lokalitách může být pro obyvatele frustrující.  Někteří z lidí zde žijí ve stavu 
celkové letargie, někteří si nejsou s to pomoci vlastními silami a často ani nevědí jak, mohou 
být demotivováni tím, že se stejně nic nezmění.  Část z obyvatel sociálně vyloučených lokalit 
nerozumí společenskému prostředí a společenským normám, žije v pocitu ohrožení a strachu 
ze změn a nových věcí. V rámci takových společenství vzniká svět pravidel a hodnot, které 
jsou vzdáleny těm většinovým. 

Děti, které v těchto lokalitách vyrůstají, mohou přejímat uvedené modely chování a jednání, 
a celá situace se tak mezigeneračně dědí. Děti mají problémy se školní docházkou, volný čas 
tráví často na ulicích, protože nemají jinou možnost. 

Lidé ze sociálně vyloučených lokalit postupně přijímají pozici nejhůře postavených lidí 
ve společnosti. Ti, kteří chtějí sociální dno opustit, mají hodně omezené šance se z této situace 
vymanit.28 Na druhou stranu je i část obyvatel sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou se svým 
životem v takovéto lokalitě spokojeni.

Co je to sociálně vyloučená lokalita?
Charakteristické rysy sociálně vyloučené lokality:
• uzavřenost  společenství vůči okolí, ze které dále vyplývají:
•  prostorová segregace (prostorové oddělení) – tj. nedostupnost infrastruktury (např. 

neexistence obchodů, nebo existence pouze jednoho s předraženým zbožím, absence školy, 
plynovodu, přívodu teplé vody, zástavba na kraji měst, ve vybydlených lokalitách či dokonce 
daleko za městem),

•  špatné bytové podmínky, nekvalitní domy, znečištění, často bez kvalitní péče majitele, 
špatný stav společných prostor a veřejných prostranství,

• nedostupnost úřadů (objektivní i subjektivní),
• nedostupnost lékařské péče (objektivní i subjektivní),
•  špatná až neexistující dopravní obslužnost (neexistující nebo nedostatečné dopravní 

spojení),
• špatné hygienické poměry, 
• vysoká až úplná nezaměstnanost,
• nízká vzdělanost většiny obyvatel,
• napětí mezi obyvateli lokality a okolím.

Pokud některá z výše uvedených charakteristik při popisu místa není splněna, neznamená 
to, že se nejedná o sociálně vyloučenou lokalitu. Každé místo je specifické a mnohdy stačí 
jen některý z uvedených ukazatelů, abychom mohli lokalitu nazývat sociálně vyloučenou.29 
Sociálně vyloučenou lokalitou tedy rozumíme část města, čtvrti, domu nebo shluku 
několika domů, kde žije větší počet domácností, rodin a jednotlivců s nejnižšími příjmy, 
velmi často závislých na sociálních dávkách. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit mají jen 
omezený nebo žádný přístup ke zdrojům, které jsou nezbytné pro zapojení se do sociálních, 
ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Obyvatelé těchto lokalit mnohdy  
tvoří z větší části lidé s menšinovou etnicitou. 

28 Šimáček (www.epolis.cz).
29 Šimáček (www.epolis.cz).
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Sociálně vyloučená romská lokalita
Na jedné straně se může jednat o jednotlivý dům, ve kterém žije několik jednotlivců či rodin, 
nebo celou městskou čtvrť. Lokalita může být ve středu města, ale i na periferii, nebo dokonce 
úplně mimo obec, oddělená od jejího života a pozornosti jejích obyvatel průmyslovou zónou, 
polem nebo lesem. Hranice takovéto lokality může být jak symbolická (to, když je lokalita 
vnímána jako „špatná adresa“, hovoří se o ní jako o „domu hrůzy“, „cikánské ulici“, „cikánské 
čtvrti“ apod.), tak fyzická (je-li lokalita oddělená od ostatní bytové zástavby průmyslovou zónou, 
frekventovanou silnicí, vodním tokem, skládkou apod.). V obou případech si však existenci 
těchto hranic uvědomují jak ti, kteří danou lokalitu obývají, tak ti, kteří žijí mimo ni. 

Jako sociálně vyloučenou romskou lokalitu označujeme prostor obývaný skupinou, jejíž 
členové se sami považují za Romy anebo jsou za Romy označováni svým okolím a jsou 
sociálně vyloučeni.

Sociálně vyloučené romské lokality vznikají především v důsledku:30

•  „přirozeného“ sestěhovávání se chudých romských rodin do lokalit s cenově dostupnějším 
bydlením,

•  vytlačování romských rodin z lukrativních bytů a přidělování náhradního bydlení 
v lokalitách s často vysokým podílem romského obyvatelstva,

•  řízeného sestěhovávání (především ze strany obcí) neplatičů nájmu a obecně lidí 
považovaných za „nepřizpůsobivé“ či „problémové“ do ubytoven nebo holobytů.

K tomu, aby lokalita byla vnímána jako romská, přitom není vůbec nutné, aby Romové v dané 
lokalitě tvořili většinu obyvatelstva.

Specifika obyvatel sociálně vyloučených lokalit
• většina obyvatel lokality je dlouhodobě nezaměstnaná
• nízká úroveň vzdělání
• závislost na sociálních dávkách
• často práce v rámci šedé ekonomiky (práce „na černo“, sběr železa apod.)
•  nekvalitní bytový fond (stará neudržovaná zástavba, byty nižších kategorií, často hygienicky 

závadné – vlhkost, plíseň, špatná vytopitelnost, topení na plyn nebo tuhá paliva, mnohde 
bez přívodu teplé vody, domy ve špatném technickém stavu – stará fasáda, padající omítka, 
rozbitá okna)

•  větší počet přelidněných bytů (byty jsou obývány nepřiměřeně vysokým počtem osob 
vzhledem k velikostem bytů)

•  častá velká zadluženost obyvatel (dluhy na nájmu a službách spojených s bydlením, 
zadlužení u společností poskytujících tzv. rychlé půjčky, dluhy za jízdu bez platného 
jízdního dokladu v dopravních prostředcích, dluhy u společností poskytujících spotřební 
zboží na splátky – zakoupení takového zboží a jeho následné zastavení v zastavárně, 
dluhy u telefonních společností (operátoři T-Mobile, O2, Vodafone – telefony za 1,- Kč), 
využívání revolvingových karet (např. O.K. karty, karty Aurum apod.), platebních karet 
s kontokorentem apod.)

•  riziko vzniku sociálně rizikových jevů (závislost na návykových látkách – alkoholismus, 
drogy, gamblerství, kriminalita, domácí násilí)

30 Gabal analysis &Consulting (2006).

Specifika romských obyvatel  v sociálně vyloučených lokalitách31

Sociální kurátor by si měl uvědomit skutečnosti, které mohou ovlivňovat jeho práci 
s klienty:
•  někteří klienti mají zkušenost s diskriminací, což se může projevit při společné práci 

sociálního kurátora a klienta,
•  na přítomnost orientované životní strategie, životní styl (což se může projevovat odkládáním 

řešení problémů do budoucna),
•  velký význam rodiny a vztahů v ní (pozice muže, ženy, starší matky, dětí; při jednání 

pracovníka s klientem jsou často přítomni další příbuzní),
•  v rámci rodinných sítí potřeba zejména finančně, materiálně podporovat příbuzné, mnohdy 

i vzdálené,
• hospodaření s finančními prostředky často neumožňuje pokrýt výdaje,
• silná sociální kontrola (rychlé šíření informací, dezinformací, stereotypy),
•  nedostatek pozitivních zkušeností s prostředím mimo vlastní lokalitu (není s kým se 

poradit, chybí kontakty, konexe, známosti, doporučení, od koho si půjčit atd.),
•  jazyková bariéra, znevýhodnění dětí při vstupu do základních škol kvůli používání 

romského etnolektu češtiny,
•  odlišné kulturní tradice a zvyklosti (vstup do rodiny, chování hosta, pozice členů 

domácnosti...),
•  nesrozumitelnost „gádžovského“ světa a jeho institucí, které jsou pro ně mnohdy nesrozumitelné.

Proto je důležité věnovat klientům z řad romského etnika dostatek času, nechat takového 
klienta sdělovat problém, který sám považuje za největší a aktuální, ale doptávat se 
i na zdánlivě nesouvisející okolnosti a poskládat tak mozaiku problémů. Často se stane, že 
„mezi řádky“ objevíme mnohem větší problém, o kterém by se klient jinak nezmínil, ale pro 
naši práci při pomoci v řešení jeho problémů může být zásadní.

Nejčastější problémy a způsoby jejich řešení

Tato část  textu je zaměřena na jednotlivé problémy, jež příslušníci romského etnika, kteří žijí 
v sociálně vyloučených romských lokalitách, velmi často řeší. Také při své práci sociálních 
kurátorů se s nimi můžete a velmi často také setkáte. Nastíníme si i popis některých činností, 
které vedou k řešení těchto problémů. 

Klientům je třeba věnovat dostatek času, aby se vybudoval vztah založený na vzájemné 
důvěře a respektu. Při řešení problému s klientem společně stanovujete kroky, které vedou 
ke zlepšení klientovy situace. Nepřímo tím klienta učíte vhodně reagovat v každodenních 
situacích tak, aby příště nepotřeboval při řešení problému vaši asistenci. Ve společných 
rozhovorech s klientem se snažíte identifikovat povahu a příčiny potíží. Klient sám určuje, se 
kterými problémy by chtěl  pomoci. Při každém řešení problému je třeba, aby klient souhlasil 
se způsobem a aby se na něm účastnil. Při práci s klientem většinou postupujete od řešení 
aktuálních problémů, které mají dopad na každodenní život klienta, postupně společně 
s klientem hledáte příčiny jeho dlouhodobých problémů a snažíte se je odstraňovat. Podíl 
klienta na řešení problému by měl být co největší, aby se z případu co nejvíce poučil a časem 
byl schopen situaci zvládnout sám.

31 Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (2007).
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Mnoho problémů, se kterými se potýkají obyvatelé sociálně vyloučených lokalit, je 
mezigeneračně provázáno - nízké vzdělání podmiňuje horší výchozí situaci na trhu práce, 
to zase implikuje nízké příjmy nebo závislost na sociálních dávkách, a tím větší riziko pádu 
do dluhové pasti, což všechno ztěžuje podmínky pro vzdělání dětí. Při vymanění ze sociálního 
vyloučení je třeba připomenout, že ve společnosti panuje latentní i otevřená neochota např. 
některých pronajímatelů nemovitostí uzavírat s Romy nájemní smlouvy, neochota některých 
zaměstnavatelů uzavírat s Romy pracovní smlouvy a přijímat je na volná pracovní místa 
(z praxe víme, že při telefonickém rozhovoru je mnohdy byt nebo pracovní místo volné, ale 
když se záhy Rom osobně po předchozí telefonické domluvě dostaví do firmy, která práci 
nabízela, je místo již obsazeno).

1. bydlení
a) možné příčiny vzniku problémů souvisejících s bydlením
Problémy s bydlením se nejčastěji projevují přechodem od chráněného nájemního 
vztahu ke vztahu nechráněnému. Příčinou může být jak porušení povinností ze strany 
pronajímatele, tak porušení povinností ze strany nájemce. Na straně pronajímatele se může 
jednat o nejrůznější polozákonné nebo nezákonné praktiky, které používá k tomu, aby 
z bytu dostal „problémové“ nájemníky (např. nátlakové akce směřující k podepsání nových, 
pro nájemníka nevýhodných nájemních smluv, souhlas s ukončením nájmu v bytě získaný 
pomocí podvodu, kritický stav bytu znemožňující jeho obývání, příslib odstupného, pokud 
byt opustí) – zneužívá malé informovanosti, malého právního povědomí,  nízké orientace 
sociálně slabých v úředních postupech. Na straně nájemce se nejčastěji jedná o dluhy 
na nájemném a službách spojených s užíváním bytu. 

Důvody, které vedou k neplatičství, jsou různé:
-  často se jedná o neschopnost zaplatit někdy velmi vysoké nedoplatky v souvislosti s ročním 

vyúčtováním spotřeby vody a elektřiny (tyto nedoplatky mnohdy neodpovídají skutečné 
spotřebě dané rodiny). V mnoha lokalitách totiž nejsou měřiči spotřeby vody či jiných 
energií vybaveny jednotlivé byty, ale měřiče jsou společné pro celý dům, někde dokonce 
pro několik domů. Celková spotřeba se pak rozpočítává mezi jednotlivé domácnosti. 
V některých domácnostech žijí velmi početné rodiny s celým svým příbuzenstvem, které ne 
vždy je nahlášeno majiteli bytu jako spolubydlící, za které je nutno platit zálohy na služby. 
Kromě těchto případů také není výjimkou staré zchátralé potrubí, z něhož dlouhodobě 
uniká voda do sklepů a jinam.

-  nečekané výdaje spojené s mimořádnou událostí (např. pohřeb, svatba, nemoc, křtiny 
apod.),

-  rodině je v důsledku exekucí strháván dluh ze sociálních dávek nebo je rodina zadlužena 
u lichváře či společností orientujících se na rychlé půjčky,

-  rodina neumí hospodařit s finančními prostředky a výdaje vynakládá na úhradu věcí, které 
nesouvisí s úhradou každodenních potřeb,

-  závislost některého z členů rodiny (alkoholismus, drogy, gamblerství),
-  ztráta nároku na sociální dávky v souvislosti s nevyřízením si občanství,
-  vyřazení z evidence ÚP, a tím ztráta nároku na dávky hmotné nouze.

b) možné následky ztráty bydlení 
-  výpověď z nájmu bytu, často bez náhrady 
-  odchod do ubytoven, azylových domů, k příbuzným (riziko – velký počet nenahlášených 

osob v bytě, dluhy na službách spojených s bydlením, porušení nájemní smlouvy – 

nenahlášení osob do 15 dnů od jejich přistěhování, opět tedy hrozí výpověď z nájmu)
-  ohrožení stability rodiny, riziko odebrání dětí do ústavní péče 
-  zanedbávání školní docházky dětí
-  časté stěhování po příbuzných (kde je nechají po nějakou dobu bydlet)
-  kumulace sociálně slabých rodin na jedno místo
-  bydlení v ubytovnách za vysoké ceny – finance pak chybí jinde

c) činnosti, úkony, aktivity vedoucí k řešení problémů souvisejících s bydlením
-  pomoc při udržení stávajícího bydlení (vyjednávání splátkových kalendářů, vyjednávání 

s majiteli domů, vyřízení institutu zvláštního příjemce, pomoc klientovi k možnosti 
odpracovat si dluh, vyjednávání odpuštění poplatků z prodlení)

-  monitorování situace v oblasti bydlení u klientů, aby se dalo předejít případným problémům
-  pomoc s vyřizováním nárokových dávek, které klient nepobírá, a přitom na ně má nárok 

(dávky státní sociální podpory)
-  pomoc s vyřizováním dávek hmotné nouze (nenárokové dávky)
-  pomoc s hledáním náhradního bydlení (ubytovny, azylové domy, soukromí majitelé atd.)
-  pracovník vysvětluje klientovi úskalí nájemních, podnájemních nebo ubytovacích smluv 

při jejich podpisu
-  nabídka pomoci při řešení problémů spojených s bydlením jinými sociálními službami

Příklad:
Na sociálního kurátora se obrátil klient s žádostí o pomoc při řešení jeho bytové situace. 
Vzhledem k neplacení nájemného za období, kdy byl ve výkonu trestu, mu vznikly dluhy, kvůli 
nimž majitel domu podal návrh na vyklizení bytu, o kterém soud již pravomocně rozhodl. 
Sociální kurátor domluvil setkání s majitelem domu, kterého se zúčastnil také sám klient. 
Cílem tohoto jednání byl pokus domluvit se s majitelem domu na formě zaplacení dlužného 
nájemného tak, aby nedošlo k  vystěhování klienta a jeho rodiny  z bytu. S majitelem domu byl 
dojednán splátkový kalendář a uzavřena dohoda, že jestliže splátky budou placeny pravidelně 
a v domluvené výši, majitel nebude činit kroky k vyklizení bytu. Klient rovněž navrhl, zda by 
sociální kurátor mohl asistovat při placení pravidelných splátek. Sociální kurátor se pravidelně 
scházel s klientem, pomáhal mu vyplňovat poštovní složenky, postupně si klient tyto složenky 
vyplňoval sám, dohlížel na pravidelné placení domluvených splátek. Po roce byl dluh splacen 
a začalo vyjednávání s majitelem bytu o možnosti získání nové nájemní smlouvy.  

Na sociálního kurátora se obrátil klient, se kterým byla pracovnice v kontaktu asi před rokem, 
kdy jako plnoletý opouštěl dětský domov. Tehdy šel bydlet ke své rodině. Vzhledem k  tomu, že 
soužití s rodinou nebylo bezproblémové, rodina klienta vyhodila. Proto se obrátil na sociálního 
kurátora s žádostí o pomoc s nalezením bydlení. Klientovi byla nabídnuta možnost zajištění 
bydlení v azylovém domě s tím, že do půl roku budou společně usilovat o bydlení v Domě na půl 
cesty, kde momentálně není volné místo. Sociální kurátor společně s klientem obtelefonovali 
azylové ubytovny v blízkém okolí. Podařilo se zajistit volné místo v azylovém domě v nedaleké 
obci. Spolupráce sociálního kurátora a klienta touto pomocí neskončila, i nadále se společně 
scházeli a spolupracovali na splnění cíle - bydlení v Domě na půl cesty, což se během 4 měsíců 
podařilo. Klient pak spolupracoval se sociálními pracovníky příslušného Domu na půl cesty.

2. finance
V sociálně vyloučených romských lokalitách velmi rychle přibývá osob, které se dostávají 
do situace neplatičů, protože z objektivních i subjektivních důvodů nemají dostatek finančních 
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prostředků, které by jim umožnily plnit si své povinnosti. Mnohdy se stává, že se jedinec či 
rodina uchyluje k půjčce od společností poskytujících tzv. rychlé půjčky nebo od lichváře 
v situaci, kdy jí přišly nedoplatky za vyúčtování služeb spojených s bydlením nebo energií 
(elektřiny, plynu) nebo pro jinou nenadálou situaci (pohřeb, svatba apod.). Jelikož jediným 
příjmem rodiny jsou často pouze sociální dávky, stává se, že jedinci či rodiny začnou mít 
problémy s dodržením splátek.  Sankce za nezaplacení nenásleduje ihned, nějakou dobu trvá, 
než věřitel začne svou pohledávku vymáhat. Mezitím pohledávka vzroste o několik tisíc korun 
na smluvních pokutách za nedodržení termínů splátek, za poplatky z prodlení, za náklady 
firmy vymáhající dluh, za poplatky za exekuci (pokud to dojde až k exekučnímu řízení) atd. 
Z několika málo stovek se během doby neplacení mohou stát tisícové či desetitisícové částky, 
které rodina žijící dlouhodobě jen ze sociálních dávek nemůže splatit. Aby byla schopna 
splatit alespoň nějakou částku nebo aby byla schopna uhradit nečekaný výdaj, půjčuje si znova 
peníze u těchto společností, i když problém se splácením již má. Rodiny jsou často uvězněny 
v koloběhu splácení a dalšího narůstání dluhů, ze kterého nejsou schopny se dostat.

a) možné příčiny vysoké zadluženosti 
- lichva 
- dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním bytu z předchozího bydlení
-  dluhy na zdravotním pojištění (zejména z období, kdy byl jedinec sankčně vyřazen 

z evidence ÚP a byl povinen si zdravotní pojištění hradit sám)
- půjčky hotově nebo na zboží, leasing, ručení příbuzným
- nevyřízené osobní doklady, které jsou nezbytné pro vyřízení si sociálních dávek
- dříve nevyřízení státního občanství později znemožnilo čerpat sociální dávky
- neschopnost hospodařit a vyjít s financemi

b) možné následky velkého zadlužení  
- ztráta bydlení, bydlení v přeplněných bytech příbuzných, protiprávní užívání bytu
- několikanásobné exekuce sociálních dávek a dalšího majetku
- odebírání dětí z rodin do ústavní péče v důsledku ztráty bydlení
- dlouhodobý život ve stresu (zdravotní potíže, deprese, pocity beznaděje...)
-  neustálý koloběh života v dluzích – klient z důvodu splácení starých dluhů uzavírá nové 

půjčky nebo si půjčuje od lichváře, a tak mu současně vznikají další dluhy

c) činnosti, úkony, aktivity vedoucí k řešení finančních problémů
-  vysvětlování nebezpečnosti využívání půjček od společností poskytujících rychlé půjčky 

na vysoké úroky, vysvětlování zhoubnosti půjčování si peněz od lichvářů 
-  rady klientům, jak hospodařit s příjmy, aby si nemuseli půjčovat
-  vedení klienta k pocitu zodpovědnosti za placení svých závazků – nájemného, služeb 

spojených s bydlením, elektřiny, plynu atd.
-  vedení klienta k pocitu odpovědnosti při plnění svých povinností – snaha klienta naučit, aby plnil 

své závazky včas, dříve než se nějaká pohledávka vůči němu dostane k soudu a k exekutorům, neboť 
tak naroste o další poplatky, které mohou být několikanásobně vyšší než samotný prvotní dluh

-  jednání se samosprávami a vlastníky bytů o nejvhodnějších přístupech k dlužníkům, 
v případě potřeby vyjednávání institutu zvláštního příjemce sociálních dávek , aby např. 
nedocházelo k narůstání dluhu 

-  v případě půjček jednání s věřiteli společně s klientem např. o splátkovém kalendáři, 
o snížení splátek, o odložení splátek 

-  nabídka pomoci při řešení problémů spojených s bydlením jinými sociálními službami

Příklad:
Na sociálního kurátora se obrátila klientka, která se vrátila z výkonu trestu. Přišla jí poslední 
výzva před podáním exekuce na zaplacení dlužné částky ve výši 10.360,- Kč. Obává se, aby 
v případě nezaplacení dluhu k ní domů nepřišli exekutoři a nezabavili jí věci, které tam má. 
Z rozhovoru pracovníka s klientkou vyplynulo, že se nejedná o jediný dluh, který klientka 
má. Na zaplacení dluhu najednou nemá dostatek peněz. Dluh by chtěla zaplatit postupně. 
Obává se však, že jí společnost, které dluží, splátky neumožní. Sociální kurátor ve spolupráci 
s klientkou zjistil, kolik peněz měsíčně rodina klientky má a co všechno se musí v měsíci zaplatit, 
aby přišli na částku, kterou klientka bude schopna pravidelně splácet – měsíční příjem rodiny 
tvoří dávky státní sociální podpory ve výši 5.431,- Kč a dávky hmotné nouze ve výši 5.032,- 
Kč, což dohromady činí 10.463,- Kč. Za nájem měsíčně platí 1.253,- Kč, za elektřinu 600,- 
Kč a za plyn 600,- Kč, měsíčně tedy vydá za bydlení a služby 2.453,- Kč. Z rozhovoru dále 
vyplynulo, že měsíčně ještě splácí půjčku od společnosti Home Credit ve výši 600,- Kč měsíčně 
a 200,- Kč dopravnímu podniku za jízdu bez platného jízdního dokladu. Na jídlo pro sebe a své 
dvě děti ji tedy měsíčně  zbývá 7.210,- Kč. Klientka navrhla, že by byla ještě schopna splácet 
dalších 500,- Kč, protože dluh u dopravního podniku bude mít za 2 měsíce zaplacený. Sociální 
kurátor společně s klientkou sestavil plán hospodaření na dobu, kdy by platila všechny 3 dluhy 
najednou – za jeden den by mohla za jídlo a jiné věci utratit 223,- Kč, což klientce připadalo 
jako únosné. S tímto zjištěním na její žádost sociální kurátor telefonoval do společnosti, která 
zaslala výzvu k zaplacení, s žádostí o splátkový kalendář. V rozhovoru pracovník vysvětlil 
situaci, ve které se klientka nachází a proč není schopna zaplatit dlužnou částku najednou ani 
po větších splátkách, než je 500,- Kč. Společnost požadovala, aby žádost o splátkový kalendář 
byla napsána písemně i s odůvodněním, proč jsou navrženy splátky ve výši 500,- Kč. Sociální 
kurátor napsal společně s klientkou dopis společnosti, klientka dopis sama zaslala. Asi za 14 dní 
přišla ze společnosti odpověď, kde klientce schvalují navržený splátkový kalendář s podmínkou 
pravidelného placení domluvené částky. V případě, že by splátku ve stanoveném termínu 
a stanovené výši nezaplatila, možnost splácení dluhu formou splátek je zrušena a celá částka 
bude vymáhána soudní cestou, kdy dluh ještě vzroste o náklady soudního řízení a poplatky 
exekutorovi. Vzhledem k tomu, že klientka chtěla mít nad sebou kontrolu, že nezapomene včas 
zaplatit splátku, bylo ještě domluveno se sociálním kurátorem, že klientka bude využívat službu 
terénních programů neziskové organizace, která v obci působí. Terénní sociální pracovník bude 
s klientkou pravidelně v kontaktu, budou se navštěvovat, připomínat a dohlížet na zaplacení 
splátek. Klientka bude také  pravidelně navštěvovat kancelář sociálního kurátora a předkládat 
doklad o zaplacení splátky.

3. zaměstnanost
Do roku 1989 většina Romů pracovala. Zaměstnání všem občanům bez rozdílu zajišťoval 
stát. Nemít práci tehdy bylo navíc kvalifikováno jako trestný čin příživnictví. Během první 
poloviny 90. let 20. století přišla postupně o zaměstnání drtivá většina dnešních obyvatel 
sociálně vyloučených romských lokalit. Stalo se tak v důsledku ekonomické transformace, 
v jejímž rámci docházelo ke snižování stavů zaměstnanců v řadě průmyslových odvětví. 
Byl nastartován proces snižování pracovních příležitostí pro nekvalifikované a málo 
kvalifikované pracovní síly. Zároveň stále stoupá požadovaná úroveň kvalifikačních 
předpokladů, což dále snižuje šance sociálně vyloučených na začlenění na trh práce. Romská 
menšina je tak dlouhodobě postižena vysokou mírou nezaměstnanosti. Velice často se jedná 
o dlouhodobou opakovanou nezaměstnanost. Častá je také situace, kdy bez zaměstnání jsou 
všichni dospělí obyvatelé domácnosti (podle odhadů je míra nezaměstnanosti v romských 
sociálně vyloučených lokalitách mezi 60–100 %, častěji jsou nezaměstnané ženy).
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Nezaměstnanost má na obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit řadu vážných 
dopadů. Vedle materiální chudoby se jedná o sociální (vyloučení z účasti na sociálním 
a ekonomickém životě společnosti) a psychické důsledky (rezignace na další hledání práce, 
ztráta pracovních návyků, podléhání závislostem aj.). Tyto důsledky se negativně odrážejí 
ve snížených šancích na začlenění na trh práce. Často u sociálně vyloučených Romů můžeme 
hovořit o faktické nezaměstnatelnosti.32

Jednou z příčin nezaměstnanosti u sociálně vyloučených Romů je jejich nízká vzdělanost. 
Zhoršuje se postavení Romů nejen na oficiálních trhu práce, ale také v oblasti práce 
„na černo“. Vzhledem k minimální kvalifikaci mají jen malou šanci nalézt zaměstnání s vyšší 
než minimální mzdou.

Pokud romští obyvatelé lokalit pracují, pak se jedná většinou o sezónní a příležitostné práce, 
jež se zakládají na nechráněných vztazích. Kromě nízkých výdělků se tato forma práce pojí 
s neustálou nejistotou pracovního místa. Mnoho obyvatel sociálně vyloučených lokalit má 
zkušenost s prací v oblasti šedé ekonomiky (tzv. práce „na černo“), tj. v zaměstnaneckém 
poměru bez řádně uzavřené pracovní smlouvy, a tedy bez odvádění daní a pojistného (při 
takových pracích porušují zákon jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé). Nelegálně pracující 
často pobírají sociální dávky. Formy práce „na černo“ jsou různé – např. výkopové práce, 
pomocné stavební a demoliční práce, úklidové práce apod. Někdy takto obyvatelé pracují 
po celý rok, jindy příležitostně. Takový nechráněný poměr je rizikový (často se jedná 
o těžkou fyzickou práci, kde je velké riziko pracovního úrazu, dále hrozí, že zaměstnavatel 
může kdykoliv takový poměr ukončit, zaměstnanci nemají jistotu, že jim bude vyplacena 
slíbená odměna, v neposlední řadě se takto odpracovaná doba nezapočítává pro vznik nároku 
na starobní důchod).

Dlouhodobě nezaměstnaní si postupně utvářejí alternativní životní strategie, pomocí kterých 
si zajišťují obživu. Kromě výše popsané práce “na černo“ se jedná také o vytvoření faktické 
závislosti na sociálních dávkách, zadlužování se a jiné neformální ekonomické aktivity (např. 
sběr železa a jiných barevných kovů, popř. jiných surovin, sběr lesního či zahradního ovoce, 
rozebírání automobilových vraků na náhradní díly atd., ale také aktivity kriminální povahy – 
kuplířství a prostituce, krádeže a obchod s kradeným zbožím, prodej drog, úvěrové podvody, 
lichva aj.).

Problém nezaměstnanosti a nezaměstnatelnosti se prohlubuje, neboť v sociálně vyloučených 
romských lokalitách vyrůstají generace dětí a mládeže, které ve svém okolí během svého 
dosavadního života nepoznaly význam pracovního vztahu. Nezaměstnanost pro ně 
představuje běžný standard. Tato generace nejenže nemá pracovní návyky, ale neměla ani 
příležitost si je vybudovat.

a) možné příčiny sníženého uplatnění na trhu práce 
- nízká vzdělanost
-  nízké sociální kompetence (problémy s orientací v majoritním prostředí, v  měnících se 

podmínkách trhu práce apod.)
-  absence pracovních návyků
-  špatný zdravotní stav 
-  syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti (komplex negativních dopadů dlouhodobé 

32 Gabal analysis & Consulting (2006).

nezaměstnanosti na psychiku člověka – rezignace na hledání pracovního místa, ztráta 
pracovních návyků aj.)

-  demotivující sociální systém (dávky vyplacené rodinám s více dětmi jsou srovnatelné, či 
dokonce vyšší než mzdové ohodnocení ve většině nekvalifikovaných prací. Pobírání dávek 
navíc umožňuje pracovat „na černo“, případně se věnovat jiným neformálním ekonomickým 
aktivitám. I když tyto formy práce nejsou  nijak jisté, jejich kombinací získá oficiálně 
nezaměstnaný podstatně více, než jaký by měl plat v oficiálním zaměstnání)

-  práce „na černo“, tj. práce bez řádně uzavřené pracovní smlouvy (viz. výše)
-  nízká prostorová mobilita, resp. malé šance odstěhovat se za prací
-  diskriminace ze strany zaměstnavatele (příčiny má většinou ve všeobecně rozšířených 

předsudcích a stereotypech o romských pracovnících, které jsou někdy podporovány 
a potvrzovány konkrétní negativní zkušeností. Diskriminace je většinou velice těžko 
dokazovatelná.)

-  zadlužení a exekuce (zadlužení může působit demotivačně na jakékoliv snahy o hledání 
zaměstnání, protože jakýkoliv výdělek zadluženého by byl obstaven exekucí, případně by 
ho o něj připravili lichváři)

b) možné následky sníženého uplatnění na trhu práce
-  materiální chudoba
-  vyloučení ze spoluúčasti na sociálním a ekonomickém životě společnosti
-  psychické důsledky (rezignace na hledání práce, ztráta pracovních návyků, podléhání 

závislostem aj.)
-  tvorba alternativních životních strategií (závislost na sociálních dávkách, práce „na černo“, 

zadlužování apod.)

c) činnosti, úkony, aktivity vedoucí k řešení problematiky nezaměstnanosti
-  podpora klientů při vyhledávání zaměstnání (pomoc s vyplňováním formulářů, psaním 

žádostí a životopisů, s vyhledáváním vhodných pracovních příležitostí apod.)
-  podpora při vyhledávání kurzů ke zvyšování funkční gramotnosti, motivačních programů, 

rekvalifikačních kurzů
-  doprovod při jednání na úřad práce, se zaměstnavateli apod.
-  informování klientů o dopadu a rizicích nezaměstnanosti, riziku práce „na černo“
-  motivování klientů k získání a k udržení zaměstnání, motivační práce
-  při ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé nezaměstnanosti vyhledávání společně s klientem 

nejlepší možnosti, jak uspět na trhu práce
-  vyhledávání a doporučování programů podporovaného zaměstnávání
-  napojování klienta na další organizace, které mu mohou pomoci získat zaměstnání (např. 

zaměstnanecké agentury, agentury práce)

Příklad:
Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučené lokality jednoho většího města 
a k zájmu mužů z této lokality o práci byla obecním úřadem založena 6 členná „pracovní četa“,  
která se starala o úklid a údržbu místního hřbitova. Pracovní místa byla vytvořena ve spolupráci 
s místním úřadem práce v rámci veřejně prospěšných míst. Úřad dotoval mzdy pracovníků v této 
pracovní četě. Obec byla s prací „pracovní čety“ spokojena. Sociální kurátor byl o činnosti této 
pracovní čety informován. Na sociálního kurátora se obrátil klient, který byl po dosažení 
plnoletosti propuštěn z dětského domova. Měl zájem o práci. Sociální kurátor mu nabídl možnost 
vyjednání práce v “ pracovní četě“, čímž byl mladík nadšen. Byl vyučen zahradníkem, ale dosud 
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nikde nepracoval. Vzhledem k tomu, že v pracovní četě nebylo volné pracovní místo, podařilo se 
sociálnímu kurátorovi vyjednat pro klienta prozatím veřejnou službu v rozsahu 30 hodin za měsíc, 
aby klient získal pracovní návyky a vedoucí čety mohl zjistit zručnost a šikovnost mladíka. Po dvou 
měsících byli z mladíka tak nadšení, že s ním uzavřeli pracovní smlouvu. Bez nápadu a intervence 
sociálního kurátora by klient asi pracovní místo nezískal. 

4. vzdělávání
Nízké vzdělání obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit a nízká školní úspěšnost 
dětí z tohoto prostředí jsou spojené s následným neuplatněním se na trhu práce a přispívají 
k udržování sociálního vyloučení. Romové žijící v sociálně vyloučených lokalitách většinou 
nevnímají vzdělání jako prostředek k získání kvalitního profesního uplatnění, což se přenáší 
také na jejich děti. V prostředí lokalit většinou chybí pozitivní vzory – úspěšně vzdělaní 
zaměstnaní Romové, kteří by dokazovali smysl vzdělání.

Děti z romských sociálně vyloučených lokalit vyrůstají v prostředí, ve kterém není příprava 
na povinnou školní docházku prioritou. Přicházejí do škol s odlišnou výbavou sociálních 
a komunikačních dovedností, což má za následek obtížnější adaptaci dítěte na nové prostředí 
školy. Další bariérou je nedostatečná znalost českého jazyka. Tyto nejčastější příčiny ztížených 
startovacích podmínek romských dětí při vstupu do první třídy bývají příčinou zaostávání 
romských žáků ve výuce a následného přeřazování dětí do speciálních tříd a škol.

Romské dítě se ve škole prakticky nic nedozví o sobě, své historii, své kultuře, neslyší tu 
svůj jazyk, škola po něm požaduje jinou průpravu, než mu byla poskytována v rodině, není 
oceňováno za to, zač je v rodině chváleno, a takové prostředí je pro dítě jistě frustrující.33

Nízká úspěšnost romských žáků ve výuce je všeobecně známou skutečností. Pramení ze 
samotných životních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách:
•  nepříznivé podmínky domácností, které dětem neumožňují domácí přípravu na výuku (přeplněné 

byty, v některých případech i bez zdroje energie a s chybějícím základním vybavením),
•  časté absence dětí (rodiče dětem omlouvají veškeré zameškané hodiny. Jednají tak ze 

strachu, že ztratí nárok na sociální dávky, které stanovují horní limit neomluvených hodin 
(10 neomluvených hodin za měsíc), po jehož překročení mohou být rodině odebrány 
sociální dávky),

•  podceňování domácí přípravy, neochota nebo neschopnost rodičů pomoci dětem 
s probíranou látkou.

 Školní neúspěch dětí často vyústí v přeřazení žáků do speciálních škol, které často vychází 
z přání rodičů, kteří hledají pro své dítě prostředí, v němž se bude cítit lépe a nebude 
zažívat neúspěchy. Mnoho rodičů je absolventy zvláštní školy (dnes školy speciální), a mají 
tak ke škole větší důvěru, protože znají zdejší prostředí a pedagogy. Dalším rozhodujícím 
faktorem při rozhodování rodičů je to, do které školy chodí zbývající děti z rodiny (je patrná 
tendence dávat děti do stejné školy).

a) možné příčiny vzniku problémů se vzděláváním dětí 
-  nízká míra motivace ke vzdělávání a následnému uplatnění na trhu práce
-  minimální podpora vzdělávání v rámci rodiny a absence pozitivního vzoru v rodině

33  Kolektiv autorů (1999).

-  časté zanedbávání povinné školní docházky
-  nedostatečná znalost českého jazyka – používání romského etnolektu češtiny
-  neúspěch romských žáků při zvládání základní školy a jejich následné přeřazení 

do speciálních škol, což může mít mnoho příčin, které nepramení pouze z osobních 
neúspěchů žáků

b) možné následky problémů se vzděláváním
-  omezená možnost výběru zaměstnání vzhledem k nízké kvalifikaci a s ní související malá 

možnost uplatnit se na trhu práce
-  vysoká pravděpodobnost pozdější závislosti na sociálních dávkách
-  malá možnost opustit sociálně vyloučenou lokalitu

c)  činnosti, úkony, aktivity vedoucí k řešení vzdělanosti obyvatel sociálně vyloučených 
romských lokalit

-  vytváření prostoru pro spolupráci školy a klienta
-  snaha vyjednávat s klienty možnosti jejich dalšího rozvoje, případně motivace k samotnému 

studiu 
-  zprostředkovávání  kontaktů na další organizace, které realizují vzdělávání, přípravu 

na přijímací zkoušky, doučování, organizují volnočasové aktivity

Příklad:
Na sociálního kurátora se obrátil 20letý klient, kterému byl uložen trest obecně prospěšných 
prací. Kromě jiného bylo jeho potřebou najít si vhodnou střední školu, ve které by se mohl doučit 
v oboru automechanik, který přerušil. Na stejnou střední školu se již vracet nechce, protože se tam 
necítil bezpečně. Učební obor, který studoval, jej však bavil, i známky na vysvědčení byly vcelku 
dobré. Sociální kurátor společně s klientem tedy hledali učební obor automechanik na jiné střední 
škole nebo učilišti. Podařilo se vyjednat s jednou střední školou možnost nástupu do 3. ročníku 
po úspěšném zvládnutí rozdílových zkoušek. K přípravě k těmto rozdílovým zkouškám byla 
oslovena organizace, která se zabývá bezplatným doučováním. V kanceláři sociálního kurátora 
bylo domluveno setkání klienta s pracovníkem organizace zajišťující doučování, na kterém se 
oba dohodli na doučovaných předmětech a způsobu doučování.  Rozdílové zkoušky klient zvládl 
úspěšně a od září nastoupil do 3. ročníku učebního oboru automechanik. 

5. další sociálně rizikové jevy
V sociálně vyloučených romských lokalitách se setkáváme také s jevy, jakými jsou lichva, 
prostituce, krádeže, domácí násilí, prodej tvrdých drog apod. Mnozí obyvatelé lokalit 
porušují zákon a s větší pravděpodobností se sami mohou stát obětí trestné činnosti. Jedná se 
především o různé formy jednání, které zneužívají nepříznivé situace sociálně vyloučených 
k vlastnímu obohacení. Příkladem je lichva, organizování finančních (úvěrových) podvodů, 
obchod s drogami, kuplířství, ale také organizování práce „na černo“.

Činnosti, úkony, aktivity při řešení dalších sociálně rizikových jevů
-  podporování klienta a poskytování poradenství
-  informování o platných zákonech, právech a povinnostech občanů
-  poskytování potřebných informací
-  kontaktování a doprovázení klientů do zařízení, organizací (závislosti, domácí násilí)
-  spolupráce s odbornými pracovišti (např. K-centra, Bílý kruh bezpečí – např. konzultování 
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problémů s odborníky na danou problematiku, organizování nebo podílení se 
na organizování přednášek na vybraná témata)

-  spolupráce s Probační a mediační službou  
-  spolupráce s odděleními sociální prevence, případně sociálně právní ochrany 
-  zprostředkovávání volnočasových aktivit 
-  monitorování situace v lokalitě
-  vyžádané zmírňování konfliktů mezi lidmi v sociálně vyloučených lokalitách (mediace 

střetů)

Některé předsudky a stereotypy o Romech

Negativní vztah k Romům je v české společnosti zakořeněn a je velmi často založen 
na negativních předsudcích. Pojďme se závěrem tohoto předloženého textu v krátkosti 
zamyslet nad těmi nejrozšířenějšími:

a) Romové se dopouštějí kriminality podstatně častěji, než je tomu u majoritní společnosti 
„zvykem“. Navíc veřejné mínění majority soudí, že pro mnohé Romy není trestněprávní postih 
ničím odstrašujícím, že v jejich komunitě není uvěznění něčím sociálně degradujícím, že 
odsouzeného činí spíše hrdinou.

Při zpracovávání této části textu jsem vycházela ze sborníku Romové v České republice ze statě 
PhDr. Kazimíra Večerky, CSc., Romové a sociální patologie. Romská kriminalita vykazuje 
některé specifické rysy. Je především kriminalitou majetkovou. Jejím podstatným průvodním 
jevem je fakt, že škody z tohoto druhu kriminality nebývají obecně příliš velké. Romové 
krádeže většinou nepřipravují, mají spíše tendenci využít vhodnou situaci, jež umožňuje 
příležitostnou krádež uskutečnit. Často takto jednají pod tlakem řešení momentálně špatné 
sociální či ekonomické situace. Trestná činnost je páchána nejčastěji bez hlubší přípravy, 
formou nepromyšlených jednorázových útoků. Mnohdy hraje svou roli požití alkoholu 
a v poslední době i drog. Nicméně tento nedomyšlený způsob provedení trestné činnosti má 
často za následek vyústění celé akce do fatálních rozměrů. V romské kriminalitě se tak objevují 
zkratkovité prvky, jež směřují ke snaze zakrýt původně zamýšlený majetkový delikt. Snaha 
paralyzovat oběť přepadení či náhodného svědka mnohdy vyústí v závažný fyzický útok, který 
nejednou končí jejich těžkým zraněním či smrtí. Tato nepřipravená strachová reakce bývá 
provedena se zbytečnou brutalitou, která bývá veřejností interpretována jako důkaz romské 
asociality a necitelnosti. Dále se také objevují trestné činy, které jsou elementárně připraveny 
– různé taktiky a davové strategie, které mají oběti paralyzovat či je přimět ke vstřícnějšímu 
postoji k romským požadavkům, např. kapesní krádeže v dopravních prostředcích, krádeže 
prostřednictvím „uspávaček“, dealerství drog, kuplířství apod. 34

Romové jako lidé nejsou o nic více ani méně disponováni k trestné činnosti či jiným sociálně 
patologickým jevům. Kriminologická teorie ukazuje, že s určitými životními podmínkami 
a životními zkušenostmi na jedné straně a stupněm či směrem socializace osobnosti 
na druhé straně jsou asociovány i určité způsoby chování. Materiální i mravní bídu, 
nedostatek  vzdělání a výchovy, asociální vzory, hodnoty a normy a nedostatek pozitivních 
identifikačních možností, pocit vyděděnosti a nemožnosti ovlivnit vlastní osud, závislost 
na alkoholu nebo drogách, přetrhané rodinné vazby atp. nachází kriminologie v anamnézách 

34 Kolektiv autorů (1999).

převážné části delikventů bez ohledu na jejich etnicitu. Tragédie Romů potom spočívá v tom, 
že v podmínkách, jež asocialitu plodí, žijí relativně častěji, takže se nelze divit, že též častěji 
vykazují asociální jednání. Navíc občané majoritní společnosti od Romů asociální chování 
očekávají a podle toho se k nim také chovají. Je neoddiskutovatelným faktem, že se Romové 
každoročně podílejí na registrované delikvenci relativně větším podílem, než je tomu 
u majority.35

b) Romové se snaží vyhýbat poctivé práci, snaží se žít příživnicky, usilují o zneužívání sociálních 
dávek a když pracují, jsou nespolehliví, neukáznění a odborně nezpůsobilí, a tím nepoužitelní 
pro značnou část možných pracovních profesí.

Většina Romů žijících v sociálně vyloučených romských lokalitách je nezaměstnaných, 
většinou dlouhodobě. Mnozí z nich ztratili pracovní návyky nebo je vůbec nezískali. Mnozí 
také nezažili pocit práce na pracovní smlouvu. Ale také mnozí z nich pracují v oblasti šedé 
ekonomiky, sbírají sběrné suroviny (zejména železo a barevné kovy), jsou zaměstnáni, i když 
brigádně nebo neoficiálně, v partách kopáčů, cestářů, úklidových čet apod. Vzpomeňme 
každý, když se někde v letních měsících opravuje kanalizace nebo cesty, kolik romských 
mužů se těchto kopáčských prací účastní. Nízká kvalifikace také souvisí s možností uplatnění 
na pracovním trhu. Poptávka po nekvalifikované nebo málo kvalifikované pracovní síle 
není v současné době vzhledem k ekonomické situaci velká. A také je zde, ať již latentní, 
nebo otevřená, diskriminace ze strany zaměstnavatelů, generalizace negativní zkušenosti 
na všechny Romy.

c) Majorita má stále dojem, že se Romové nechtějí vzdělávat, že unikají naší „až nemístné“ 
snaze poskytnout jim vzdělání. „Naschvál“ nechodí do školy, rodiče je v tom podporují. Navíc 
„nechtějí“ absolvovat ani celou základní školu.

O některých překážkách souvisejících se vzděláním je psáno již výše, ať se to už týká 
specifik či tradic, nedostatku pozitivních vzorů z vlastních řad, nebo „cizího prostředí 
v institucionálních školách“ apod.

d) Majorita je též nezlomně přesvědčena, že rodinné vztahy Romů jsou „ve velké většině“ 
nefunkční a neodpovědné, že romští partneři žijí „na hromádce“, že se vyznačují nevázanou 
sexualitou. Je jim vyčítáno, že neuznávají „věková omezení“ pro reprodukci, dívky mají děti 
příliš brzy a celkový počet dětí je též „provokující“.

Rodina je pro Romy jednou z největších hodnot, stejně jako děti. Mnoho párů žije nesezdaně, 
neuzavřeli oficiální svazek, ale toto není přeci nějaké romské specifikum, toto je trend poslední 
doby v celé společnosti. Navíc oficiálně nesezdané svazky jsou v romské komunitě mnohdy 
považovány za manželské. Mnohde důležitou hodnotou je hodnota cudnosti – mnoho 
pamětníků se shoduje na tom, že své rodiče neviděli nikdy svlečené, když se šli v létě osvěžit 
nebo umýt do potoka, koupali se zásadně oblečení.36 Toto je možno pozorovat dodnes, např. 
některé romské dívky a ženy se v létě nesvlečou do plavek.

e) Romové se chovají „divně“ – jsou hluční, zdá se, jako by se pořád hádali, mluví divnou 
směsicí romštiny, jež je „špikována“ českými či slovenskými výrazy, majorita jim nerozumí 

35 Kolektiv autorů (1999).
36 Kolektiv autorů (1999).
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a považuje jejich jazyk za argot (řeč, pomocí které se na nás domlouvají), když mluví jazykem 
majority, mají omezenou slovní zásobu a nesprávnou intonaci, mluví hrubě, jsou zaostalí, hrubí 
a nesnaží se z této zaostalosti vlastním úsilím uniknout.

Některé z argumentů vyvracejících tento negativní předsudek jsme si popsali výše v části 
týkající se komunikace a jazykové bariéry, proto se nebudu opakovat – empatie, emoce, 
etnolekt češtiny apod.

Všechny tyto hrubě obviňující předpoklady vedou majoritu k závěru, že není vhodné Romy 
pouštět do svého světa, že je potřeba od nich udržovat preventivní distanci. 

Cvičení: Jistě přijdete na řadu dalších podložených argumentů a vlastních zkušeností, které 
negují tyto předsudky a stereotypy. Doporučovala bych, abyste nad nimi společně diskutovali.

Užitečné kontakty a odkazy na webové stránky

Tato kapitola je věnována informacím o organizacích, které se zabývají prací s příslušníky 
romského etnika, romskou problematikou a naleznete zde také tipy na užitečné webové 
stránky zaměřené na Romy.

V případě potřeby specialistů na sociální práce s příslušníky romského etnika v sociálně 
vyloučených romských lokalitách je možno se obrátit na organizace, které se této práci věnují. 
Jsou to např.: 
-  Člověk v tísni, o.p.s. (www.clovekvtisni.cz), Sokolská 18, 120 00 Praha 2, tel.: 226 200 400, 

e-mail: mail@clovekvtisni.cz,
-  Drom, o.p.s. (www.drom.cz), Bratislavská 41, 602 00 Brno,tel.: 545 211 576, e-mail: drom@

drom.cz,
-  Občanské sdružení Vzájemné soužití (www.vzajemnesouziti.cz), 30. dubna 3, 702 00 

Ostrava, tel: 596 130 715, e-mail: vzajemne.souziti@seznam.cz, 
-  Společně-Jekhetane, o.s. (www.jekhetane.cz), Palackého 49, 702 99 Ostrava, tel.: 

596 136 609, e-mail: jekhetane@jekhetane.cz,
-  občanské sdružení Centrom (www.nno-centrom.cz), Sirotčí 45, Ostrava-Vítkovice, tel.: 

599 526 051, e-mail: centrom@nno-centrom.cz, centrom@centrom.cz,
-  Charita ČR (www.charita.cz), Vladislavova 1460/12, 110 00  Praha 1, tel.: 296 243 330, 

e-mail: sekretariat@charita.cz,
-  Společenství Romů na Moravě (www.srnm.cz), Bratislavská 65a, 602 00 Brno, tel.: 

545 246 647, e-mail: srnm@srnm.cz,
-  IQ Roma Servis (www.iqrs.cz ), Cejl 49, 602 00 Brno, tel.: 549 241 250, e-mail: iqrs@iqrs.cz,
-  Liberecké romské sdružení (www.lrs.cz), 1. máje 97/25, 460 01 Liberec 3, tel.: 

485 107 003/485 228 371, e-mail: lrs@lrs, 
-  Romodrom, o.s. (www.romodrom.cz), Mezibranská 3, 110 00 Praha 1, tel.: 222 212 823, 

e-mail: info@romodrom.cz.

Dalšími organizacemi, které se zabývají romskou problematikou, jsou např.: 
-  Athinganoi, o.s.(www.athinganoi.cz), Na Poříčí 12, 115 00 Praha 1, tel.: 224872090-91, 

e-mail: athinganoi@athinganoi.cz,

-  Český západ, občanské sdružení (www.cesky-zapad.cz), Dobrá Voda 8, 364 01 Toužim, 
tel.: 353 391 132, e-mail: info@cesky-zapad.cz, 

-  Nová škola, o.p.s. (www.novaskola.cz), Na Poříčí 30, 112 86 Praha 1, tel.: 221 733 067, 
e-mail: novaskola@novaskola.org,

-  Sdružení Dženo (www.dzeno.cz), V Tůních 11, 120 00 Praha 2, tel.: 224 941 945, e-mail: 
dzeno@dzeno.cz,

-  Muzeum romské kultury (www.rommuz.cz), Bratislavská 67, 602 00 Brno, tel.: 545 571 798, 
e-mail: sekretariat@rommuz.cz.

Užitečné informace lze nalézt také na webových stránkách, např.:
-  www.romea.cz,
-  http://romove.radio.cz,
-  http://polis.cz,
-  www.socialni-zaclenovani.cz.

Shrnutí

Smyslem tohoto příspěvku bylo podívat se na sociální  práci se specifickou skupinou klientů 
– s osobami z různých etnických menšin. Při své práci se sociální kurátoři nejčastěji setkávají 
s osobami  z romského etnika, které žijí v sociálně vyloučených romských lokalitách, proto 
je text zaměřen na ně. Text Vás seznámil s tím, kdo se považuje za Roma/Romku, s jejich 
specifiky, tradicemi a hodnotami, o kterých byste měli vědět vzhledem ke své práci. Část 
textu je věnována historii Romů u nás po 2. sv. válce – období asimilační politiky státu 
v 50.-70. letech 20. století, které se výrazně podepsalo na ztrátě identity romského etnika.  
Zmínili jsme s o nejednotnosti této etnické skupiny. Vzhledem k tomu, že mnoho Romů 
je obyvateli sociálně vyloučených lokalit, zabývali jsme se také sociálním vyloučením, 
sociálně vyloučenou lokalitou, jejími charakteristickými rysy. Zamysleli jsme se nad situací 
romských klientů v sociálně vyloučených lokalitách, popsali jsme si specifika obyvatel 
sociálně vyloučených lokalit. Podstatná část textu je věnována jednotlivým problémům, které 
provází život obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit – jedná se zejména o problémy 
v oblastech bydlení, financí a dluhů, zaměstnanosti, vzdělávání či jiných sociálně rizikových 
jevů. Závěrem příspěvku jsme se krátce zamysleli nad nejčastějšími negativními předsudky, 
které majorita uplatňuje vůči příslušníkům romské menšiny, a některými podloženými 
argumenty, které tyto negativní předsudky vyvracejí. Důležité je si při této práci uvědomovat 
specifika jednotlivých skupin, z nichž klient pochází. A k tomu Vám předložený text měl 
napomoci. Na konec textu jsou zařazeny kontakty na organizace, které pracují s Romy 
a s obyvateli sociálně vyloučených romských lokalit, a odkazy na užitečné webové stránky.
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PRÁCE S LIDMI S EXTRÉMNÍM ZADLUŽENÍM
Bedřiška Kopoldová

Jednoduchý návod na to, jak pracovat s extrémně zadluženými, není. Těžiště práce by samozřejmě 
mělo být v tom, jak dluhům předcházet, aby k extrémnímu zadlužování nedocházelo (zadlužení 
se však dnes týká asi 1/3 všech domácností a jedná se o nejrůznější dluhy, jak o splácení půjček, 
tak o úhradu různých pokut, náhrady škody apod.). Zde se však mluví o extrémním zadlužení, 
které zadlužené občany staví do téměř neřešitelné situace, kterou většinou nejsou schopni sami 
zvládnout. Otázkou je, kdy se ještě jedná o zadlužení „v normě“ a kdy o extrémní zadlužení.
Sociální kurátor se většinou setkává s klienty, kteří již zadluženi jsou, přičemž často se jedná 
o vysoké dluhy (dle dostupných údajů činí průměrný dluh klientů cca 140 000 Kč a pohybuje 
se od 30 000 do 1,5 mil. Kč). To jsou vyšší částky než u běžné populace, přitom schopnosti 
a možnosti klientů dluhy platit jsou menší a rovněž motivace k tomu je menší. Oproti ostatním 
občanům klienti většinou nemají žádný majetek, často nemají rodinné zázemí, stálé bydliště, 
nemají úspory, jsou více nezaměstnaní; možnost najít si zaměstnání vzhledem k trestné 
minulosti a často nízké kvalifikaci je u nich rovněž ztížená.
V mém příspěvku bych se proto chtěla zaměřit na poskytnutí základních informací vztahujících 
se k této problematice, a to o možnosti splácení dluhů (splátkový kalendář), institutu promlčení, 
možnosti oddlužení, programu Sdružení pro probaci a mediaci v justici Sanace dluhů. Také 
bych chtěla podat základní informace o exekučním řízení včetně exekučního řádu a občanského 
soudního řádu.

Začneme typickým příkladem.
Klient je propuštěný z výkonu trestu odnětí svobody. Bydlí v azylovém domě, snaží se hledat si 
práci a současně má obavy z exekuce. Ví, že má dluhy, ale neví přesně, které a v jaké výši (ví 
přibližně, že má dluh na zdravotním pojištění, na výživném na děti, má dluh vůči dopravnímu 
podniku, na nákladech trestního řízení a má nezaplacenou půjčku). Doklady týkající se 
dluhů u sebe nemá, neví, zda již došlo k exekučnímu vymáhání, poštu pravidelně nepřebírá. 
Na začátek si našel práci u úklidové firmy (dohoda o provedení práce), zdravotní pojištění si 
platí sám, uvědomuje si nevýhody práce na černo, je zatím motivován dluhy v rámci svých 
možností platit. 

Možnosti řešení zadluženosti:
a) splátkový kalendář,
b) promlčení,
c) oddlužení,
d) sanace dluhů.

Nejčastější dluhy klientů a způsoby jejich řešení

V první fázi je potřeba zjistit dluhy klienta. Nejčastějšími dluhy jsou náklady trestního řízení, 
náhrada škody způsobená trestnou činností, dále dluh na zdravotním pojištění, výživném, 
neplacené půjčky různým finančním institucím, častý je i dluh vůči dopravním podnikům.
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Dluh na zdravotním pojištění
Dluh na zdravotním pojištění, většinou u Všeobecné zdravotní pojišťovny, je jedním 
z nejčastějších dluhů klientů. Nezná-li klient výši svého dluhu, lze to zjistit na pobočce VZP, 
nejlépe dle trvalého bydliště klienta (přehled plateb a nedoplatků zdravotního pojištění). 
Z tohoto přehledu lze zjistit, zda má klient dluh, za jaké období, jaká je jeho výše a penále 
z prodlení a zda již bylo zahájeno správní řízení o povinnosti uhradit dlužné platby včetně 
penále a vydáno rozhodnutí (výměr). Jsou-li klientovy dluhy starší 5 let (nebo alespoň jejich 
část) a nebylo zatím zahájeno správní řízení, je možné hned uplatnit písemně námitku 
promlčení (promlčecí lhůta u plateb zdravotního pojištění je 5 let). Námitka se adresuje 
na VZP dle trvalého bydliště klienta. Stačí uvést jméno klienta, rodné číslo a kontaktní 
adresu (stačí uvést: „Vznáším námitku promlčení.“). Na to pojišťovna v krátké době reaguje 
a klientovi odpoví buď tím, že námitku uznává a dluh na pojistném se sníží, nebo již není 
vůbec žádný, anebo naopak, že tuto námitku neuznává, protože již bylo zahájeno správní 
řízení (v případě našeho klienta se po uplatnění námitky promlčení dluh na pojistném 
na zdravotní pojištění snížil cca o 30 000 Kč). 
Poté nebo i v těch případech, kdy námitku nebylo možné uplatnit, lze s pojišťovnou začít 
jednat o splátkovém kalendáři (dohoda o splátkách). VZP má pro splátkový kalendář přísné 
podmínky, pro většinu klientů prakticky nesplnitelné, a to proto, že požaduje zaplacení celého 
dluhu ve splátkách do 1 roku (dříve 18 měsíců).
Výhoda splátkového kalendáře je v tom, že není podán návrh na exekuci a dále v tom, že 
poté, co je dohoda o splátkách uzavřena, nenarůstá již penále. Po zaplacení dluhu je možné 
požádat o prominutí penále, základní dluh však, kromě už zmíněného promlčení, pojišťovna 
nepromine.
I v případě, že nejsou podmínky pro uzavření splátkového kalendáře, a to z důvodu, že 
klient není schopen platit pravidelně měsíčně splátky v požadované výši, je důležité, aby 
přesto pojišťovně platil dlužné pojistné i v menších splátkách (např. 300–500 Kč měsíčně) 
a pojišťovnu o tom vyrozuměl a vysvětlil svoji situaci. I to může předejít exekuci.
I v případě, že už je vydáno správní rozhodnutí (a toto rozhodnutí je i bez soudního 
projednání exekučním titulem), je stále možné platit v těchto nižších splátkách. Pro klienta 
je to i v případě, že byl podán návrh na exekuci, argumentem pro to, že dluh chtěl a chce 
v rámci svých možností platit dobrovolně.
 V případě, že exekuce je již nařízena a dochází ke srážkám ze mzdy, je potřeba upozornit 
na to, že je to pohledávka přednostní (viz dále), a tudíž může být uspokojena z druhé třetiny 
příjmu (ostatní pohledávky pouze ze třetí třetiny, první třetina a nepostižitelný základ 
klientovi při srážkách vždy zůstávají). Způsob výpočtu základní částky, která nesmí být při 
výkonu rozhodnutí povinnému z měsíční mzdy sražena, a stanovení částky, nad kterou je 
mzda postižitelná srážkami bez omezení, upravuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb.
Podobně jako u dluhu vůči pojišťovně a rozhodnutí o něm může postupovat i finanční úřad 
v případě nezaplacených daní a Česká správa sociálního zabezpečení v případě nezaplaceného 
pojistného. To znamená. že rozhodnutí těchto orgánů jsou exekučním titulem, a tím 
i podkladem pro exekuci. (Toto se týká například dluhů klientů z dřívějšího podnikání, kdy 
řádně neplatili daně a sociální pojištění.)

Dluh na výživném
Nejčastěji se jedná o výživné na nezletilé děti, může se ale jednat i o výživné na zletilé děti, 
eventuálně i na manžela/manželku nebo rozvedeného manžela/manželku (osoby, vůči 
kterým má klient zákonnou vyživovací povinnost). Zde klientovi hrozí kromě vymáhání 

dluhu i trestní stíhání za trestný čin zanedbání povinné výživy dle § 213 trestního zákona.
Není-li klient schopen z objektivních důvodů platit výživné, které mu bylo soudem již dříve 
určeno, je možné požádat o snížení výživného. Samozřejmě záleží i na vztahu klienta k  
vyživovaným osobám, zda se s nimi stýká, poskytuje jim jiná plnění apod. Místně příslušným 
soudem k podání návrhu na snížení výživného na nezletilé děti je soud dle bydliště dětí.
V případě, že je nařízena exekuce na výživné na děti, které už jsou zletilé a mají svůj příjem 
(nebo by ho mít mohly), je možné podat návrh na zastavení exekuce.
Tyto dluhy jsou většinou klientovi známy nebo je snadné je zjistit, ohledně dalších dluhů lze 
postupovat následovně.
Dle místa trvalého bydliště klienta lze na exekučním oddělení okresního (obvodního) soudu 
zjistit ty dluhy, kde už byla nařízena exekuce, nebo byl aspoň podán návrh, a čísla jednací 
těchto věcí (je potřeba osobního jednání klienta nebo písemná žádost, telefonicky soudy tyto 
informace většinou nesdělují). Tím jsou již známi věřitelé, se kterými je možno začít hned 
jednat. Ostatní dluhy klienta, u kterých ještě nebyl podán návrh na exekuci, prakticky zjistit 
nelze a je na klientovi, co o nich sám ví nebo jaké má k tomu doklady (smlouvy o půjčce, 
úvěru apod. je možné hledat i v registru dlužníků), aby bylo možné začít jednat dříve, než 
věřitel podá návrh na exekuci. Vždy je lepší začít s věřiteli jednat, žádat splátkový kalendář, 
odklady plateb apod., než dělat “mrtvého brouka“ a nechávat vše být. Je také možné žádat 
o prominutí nebo snížení dluhu u věřitele, i když šance je dost malá. Dluh vůči státu však 
nelze ze zákona prominout. Častými dluhy jsou, aspoň v Praze a některých větších městech, 
dluhy vůči dopravnímu podniku a pokuty uložené obecními úřady nebo městskou policií.

Dluh vůči dopravnímu podniku
Je to jeden z častých dluhů, který se však během soudního řízení může několikanásobně zvýšit. 
Na začátku byla klientova jízda na černo nebo bez platného jízdního dokladu v dopravním 
prostředku a zjištění orgánem přepravní kontroly (revizorem). Pakliže klient nezaplatil 
pokutu (800 Kč) na místě nebo do 15 dnů v kanceláři DP, dopravní podniky záležitost 
předávají většinou advokátní kanceláři (v Praze i v některých dalších městech), a tím stoupají 
náklady. Není nutné zasílat další upomínky, jak se někdy domnívají klienti, k vymáhání 
stačí pouze fakt, že klient u sebe neměl platný jízdní doklad, dopustil se tak přestupku proti 
dopravnímu řádu a pokutu ve stanovené lhůtě nezaplatil. (Zde někdy dochází k situacím, 
že se klientovým průkazem totožnosti prokazuje někdo jiný a klient skutečně v danou dobu 
nikam necestoval. Potom je nutné se tomu bránit a prokázat, že v tu dobu cestovat nemohl, že 
ztrátu dokladu nahlásil apod.) V případě, že věc byla již pravomocně rozhodnuta, je možné 
podat návrh na obnovu řízení. Obnovu řízení upravuje občanský soudní řád, § 228. Lhůta 
na podání žaloby na obnovu řízení je 3 měsíce od doby, kdy se navrhovatel o důvodu obnovy 
dozvěděl nebo jej mohl uplatnit, nejdéle však do 3 let právní moci rozhodnutí.
Dopravní podniky nemohou zaplacení pokuty vymáhat rovnou v exekučním řízení, tak jako 
např. VZP nebo finanční úřad, ale musí se obrátit se žalobou na soud. Teprve soud rozhodne 
o povinnosti klienta zaplatit pokutu (většinou ve zkráceném řízení platebním rozkazem, 
který ale musí být doručen) a současně rozhodne i o nákladech řízení, tj. nákladech advokáta, 
zastupuje-li DP (náklady advokáta v nalézacím řízení činí cca 7 000 Kč), a soudním poplatku. 
Zde je možné, ale jen v soudním řízení v 1. stupni, žádat o snížení nebo úplné prominutí 
těchto nákladů (§ 150 o. s .ř.: „Jsou-li důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí soud výjimečně 
náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.“). K tomuto doporučuji klientovi zaplatit 
samotnou dlužnou částku, tj. pokutu DP, a soudu to doložit. Šance na prominutí nákladů, 
vedle sociálních důvodů, je tak větší. Upozorňuji rovněž na to, že v Praze již byly do praxe 
zavedeny elektronické platební rozkazy, které mají pro klienta stejné účinky jako běžný 
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platební rozkaz, tj. musí být rovněž doručeny do vlastních rukou (nestačí náhradní doručení) 
a je možné proti nim podat odpor, který je ale nutné odůvodnit. Soud potom platební rozkaz 
zruší a nařídí jednání ve věci.
Není-li ani po tomto rozhodnutí dlužná částka klientem zaplacena, dopravní podnik většinou 
přistupuje k exekuci (viz dále) a dluh stoupne o náklady exekuce. Ty činí cca 10 000 Kč, je-li 
exekucí pověřen soukromý exekutor. Zde chci jen upozornit na to, že i v exekučním řízení lze 
žádat snížení nákladů exekuce ze sociálních důvodů.

Nezaplacené půjčky peněžním ústavům a soukromým osobám (nejčastěji 
GE Money Bank, Provident Financial, Kooperativa, Telecom ad.)
Dle statistik tyto tvoří cca 20 % všech dluhů klientů. Výše půjčky se pohybuje většinou 
od 20 000 do 100 000 Kč, důvod půjčky klient už často neví, často se jedná o další půjčku 
na úhradu už existujících dluhů. Klienti si při jejich uzavírání text smlouvy často řádně ani 
nepřečtou a neuvědomují si, že půjčky jsou pro ně nevýhodné, úroky jsou vysoké a často je 
také sjednána smluvní pokuta v případě nezaplacení částky včas.
Samostatným problémem jsou rozhodčí doložky, které jsou často součástí těchto smluv, 
zejména v nebankovním sektoru. Rozhodčí doložka znamená, že v případě sporu mezi 
klientem a věřitelem nebude rozhodovat soud, ale rozhodce (kterého navrhne věřitel), a to 
většinou bez jednání. Klient tak prakticky nemá možnost obrany. Rozhodčí řízení upravuje 
zák. č. 216/1994 Sb., § 31 písm. g) tohoto zákona upravuje možnost zrušení rozhodčího 
nálezu („zjistí-li se, že jsou dány důvody, pro které lze v občanském soudním řízení žádat 
o obnovu řízení“).
I tyto nezaplacené půjčky tak potom často končí u soudu, který na návrh věřitele vydá 
rozhodnutí o povinnosti klienta půjčku zaplatit a rozhodne i o nákladech řízení. Tyto jsou 
potom již jedním z exekučních titulů (viz dále). 

Dluh na nájemném
I toto je jedním z častých dluhů klientů. V tomto případě však kromě samotného vymáhání 
dluhu klientovi hrozí ještě další postih, a to výpověď z nájmu bytu (jde-li o dluh s placením 
nájemného a plateb za služby za 3 měsíce a déle). Tuto výpověď může pronajímatel dát i bez 
přivolení soudu. Proto by při rozhodování klienta o tom, které dluhy platit přednostně, tento 
dluh měl být rozhodně na předním místě a v případě, že výpověď ještě nebyla podána a jedná 
se o dluh, který je klient schopen zaplatit, začít o jeho úhradě s pronajímatelem co nejdříve 
jednat a začít platit. V případě, že výpověď podána již byla a klient podal k soudu žalobu 
na neplatnost a dluh dostatečně zaplatil nebo aspoň splácí, je to na rozhodnutí soudu. Šance 
na udržení nájmu je však už dost malá.

Promlčení

Uplatnění námitky promlčení je jeden z možných způsobů, jak se vypořádat s dluhy a to 
s dluhy už staršími. Nejedná se,ve srovnání s ostatními způsoby řešení dluhů, o typický 
způsob řešení.Uvádím to zde však proto, že námitku promlčení je možné, zcela v souladu 
s právem použít ve prospěch klienta - dlužníka a jeho dluh aspoň snížit.Nedochází k tomu 
často, věřitelé si promlčecí lhůty hlídají,ale jak bylo vidět i v případě našeho klienta, jeho dluh 
na zdravotním pojištění se po uplatnění námitky promlčení podstatně snížil.

Promlčení znamená zánik nároku,a tím i zánik vymahatelnosti pohledávky , tj. že po uplynutí 
promlčecí doby /viz dále / věřitel nemůže pohledávku vymáhat.Uplynutí promlčecí doby 
znamená, že nebyla včas podána žaloba k soudu, nestačí písemné upomínky věřitele / 
u nedoplatků daní a zdravotního pojištění  má stejné účinky vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem /.Správné a včasné uplatnění námitky promlčení, ke které soud musí 
přihlédnout , znamená, že věřitel pohledávku nemůže vymáhat  /ale dlužník ji může 
dobrovolně plnit, právo jako takové nezaniká /. 
Námitku promlčení je nutné uplatnit, soud k němu sám nepřihlíží. Obecná promlčecí lhůta 
je u nás 3 roky, v případě bezdůvodného obohacení 2 roky, rovněž tak v případech náhrady 
škody (tam nutno rozlišovat subjektivní a objektivní lhůtu). Zákon, v tomto případě občanský 
nebo obchodní zákoník, stanoví případy, kdy je promlčecí doba kratší nebo delší. V případě 
zdravotního pojištění, jak už bylo výše zmíněno, je promlčecí lhůta 5 let. V případě, že právo 
na plnění bylo věřiteli již přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu (a stejné účinky má 
i písemné uznání dluhu dlužníkem), je promlčení lhůta 10 let.
Jak již bylo výše řečeno, žádná zázračná metoda na to, jak řešit dluhy klienta, není. Kromě již 
výše uvedeného jsou ještě 2 možnosti, a to oddlužení a program Sanace dluhů.

Oddlužení

Oddlužení nebo-li bankrot fyzických osob je upraveno zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení, v platném znění, který je v účinnosti od roku 2007. Je to poměrně 
nový institut, dříve byl možný pouze úpadek právnických osob, nikoli občanů. Podobná 
úprava platí i ve většině evropských zemí. I když pro většinu klientů sociálních kurátorů 
těžko připadá v úvahu, zmíním se o něm jako o další možnosti řešení dluhů a také proto, že 
klienti o tomto institutu sice ví, ale velmi nepřesně a mají o něm nereálné představy.
Jeho podstata spočívá v tom, že nad dlužníkem (fyzickou osobou) je soudem prohlášen 
úpadek a dále je mu povoleno oddlužení v případě, že zaplatí aspoň 30 % všech dluhů. K tomu 
je však potřeba splnění několika podmínek, které jsou velmi přísné.
Aby mohl být prohlášen úpadek, musí nastat situace, že dlužník má více věřitelů (aspoň dva) 
a má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen 
plnit, tj. že je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (platební neschopnost). Tuto 
podmínku by asi část klientů byla schopna splnit. Předpokládá to však, že znají své dluhy, své 
věřitele a jsou schopni doložit vznik těchto závazků.
Toto je ale jen první podmínka pro oddlužení. Další podmínky jsou následující:
– nesmí se jednat o dluh z podnikání,
– dlužník je schopen zaplatit aspoň 30 % všech svých dluhů (event. i méně, ale jen se 
souhlasem věřitelů), a to buď ze svého majetku (jeho prodejem), nebo těchto 30 % bude 
zaplaceno splátkami z příjmu klienta ve výši, v jaké by byly při exekuci přednostních 
pohledávek. K tomu dlužník musí doložit příjmy za poslední 3 roky a předpokládané příjmy 
v následujících 5 letech. To soud pečlivě zjišťuje a ověřuje, příjem musí být pravidelný (může 
se jednat i např. o důchod, nikoli však o sociální dávky) a musí být v takové výši, aby bylo 
během 5 let zaplaceno aspoň 30 % všech dluhů. S oddlužením musí souhlasit i manžel/ka 
dlužníka.
V případě, že soud oddlužení povolí, stanoví insolvenčního správce, který potom sleduje 
a kontroluje platby dlužníka. Toto rozhodnutí je závazné i pro věřitele, v rozhodnutí o povolení 
oddlužení jsou přesně stanoveny částky, které dlužník platí jednotlivým věřitelům. Splní-
li dlužník všechny tyto podmínky, soud na konci tohoto 5letého období rozhodne o tom, 
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že dlužník splnil oddlužení a že se zbytek dluhů dlužníka promíjí. Věřitelé jsou na začátku 
insolvenčního řízení seznámeni s tím, že své stávající pohledávky musí přihlásit do stanovené 
lhůty, k později přihlášeným pohledávkám se nepřihlíží. Po dobu insolvenčního řízení se také 
zastavují exekuce. Návrh na prohlášení úpadku a oddlužení se podává na speciálním formuláři 
a je k němu potřeba doložit přílohy, což celé je pro klienta poměrně náročné (a nesplnění 
těchto formálních náležitostí může být i důvodem odmítnutí návrhu). Proto je lepší doporučit 
klientům speciální poradny, které se touto problematikou zabývají (např. Poradna při finanční 
tísni, o.p.s., která má sídlo v Praze a Ostravě. Od 1. 1. 2010 bude otevřena také v Ústí nad Labem 
a výjezdní poradna bude i v Chomutově. Její služba je bezplatná). Další informace o oddlužení, 
včetně formulářů na podání návrhu lze získat i na www.portal.justice.cz. Zákon je v účinnosti 
od roku 2007, 5letá lhůta u žádného dlužníka tak neproběhla a oddlužení bylo provedeno zatím 
v poměrně malém počtu případů. Velká část návrhů byla soudy zamítnuta jednak z formálních 
důvodů, a jednak proto, že žadatelé nesplňovali všechny podmínky. Řízení o úpadku a oddlužení 
rozhoduje obchodní oddělení krajského soudu dle trvalého bydliště dlužníka.

Sanace dluhů

Svojí podstatou je projekt Sanace dluhů, který realizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici 
ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, oddlužení podobný. Je to zatím pilotní 
projekt, který začal v lednu roku 2009 a má být ukončen v roce 2010. Týká se Středočeského 
a Ústeckého kraje a je realizován s pomocí švýcarské nadace.
Vychází z toho, že většina propuštěných a podmíněně odsouzených má dluhy, které nejsou 
schopni sami řešit, což ztěžuje jejich resocializaci a také motivaci najít si řádné zaměstnání. 
Týká se odsouzených k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem nebo podmíněně 
propuštěných, kteří mají současně nařízený probační dohled, mají dluhy, ale jejich dluh 
nepřesahuje 450 000 Kč. V případě, že do této skupiny klienti patří a mají o zapojení 
do projektu zájem, jedná potom pracovník PMS a Sdružení s jejich věřiteli a nabízí jim 
úhradu dluhu ve výši cca 25 % z celkového dluhu (který odpovídá přibližně splátkám klienta 
za období 3 let), a to v krátké době, cca do 1 roku. V případě, že věřitel s tím souhlasí, 
tj. souhlasí i s tím, že mu zbytek dluhu nebude zaplacen, je s ním a s klientem uzavřena 
dohoda. K tomu však dochází až poté, co klient sám věřiteli dluh splácel ve „zkušební době“ 
(přibližně 1 rok). Dojde-li potom k dohodě, je věřiteli takto snížený dluh zaplacen najednou 
z nadačního fondu a klient potom dále splácí po dobu 2 let splátkami do nadačního fondu 
až do výše dluhu, který byl za něho zaplacen. Do projektu je zatím (k září 2009) zapojeno 16 
klientů, další zkušenosti a poznatky budou známy během dalšího roku a potom se rozhodne 
o jeho dalším eventuálním rozšíření. Ve Švýcarsku tento projekt úspěšně běží již několik let.
Na rozdíl od oddlužení zde záleží na dobré vůli věřitelů, zda budou souhlasit jen s částečnou 
platbou dluhu, a je to určitý problém u organizací hospodařících s majetkem státu (dluhy 
na sociálním pojištění, daně apod.), neboť tyto dluhy ze zákona nelze prominout (na rozdíl 
od oddlužení, o kterém rozhoduje soud a které je závazné pro všechny věřitele).

Stručně o exekučním řízení

Protože se sociální kurátor často setkává s nejrůznějšími situacemi, které se týkají dluhů 
klientů a jejich vymáhání, stručně uvedu průběh exekučního řízení a na začátku vysvětlím 
některé pojmy s tím související.

Pohledávka – představuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění (peněžité 
i nepeněžité).
Vznik pohledávky – nejčastěji ze smluv (kupní, darovací, o úvěru i půjčce atd.) a jiných 
právních skutečností (odpovědnost za vady, škodu) nebo na základě zákona nebo jiného 
obecně závazného právního předpisu (povinnost platit zdravotní pojištění, daně pod.). 
Splatnost pohledávky je termín (lhůta), do kdy má být pohledávka zaplacena. Tento termín 
si věřitel s dlužníkem dohodli nebo byl určen právním předpisem nebo rozhodnutím soudu. 
Nebyla-li v tomto termínu pohledávka zaplacena, vzniká věřiteli nárok, tj. právo vymáhat 
dluhované plnění u příslušného státního orgánu. 
Není-li pohledávka uhrazená dlužníkem věřiteli řádně a včas (nebo není uhrazena vůbec), 
dostává se dlužník do prodlení a věřitel po dlužníkovi může vymáhat (jako sankci za to, že 
nebylo plněno včas) i úroky z prodlení a poplatek z prodlení. Prodlení nenastává, chce-li 
dlužník plnit, ale věřitel plnění nepřijme nebo neposkytne potřebnou součinnost.
Rozlišujeme pohledávku samostatnou (jistinu) a dále její příslušenství, jímž jsou úroky 
z prodlení, smluvené úroky, poplatek z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky.
Výše úroků z prodlení je stanovena vládním nařízením č. 163/2005 Sb. a stanoví se vždy k 1. 
1. a k 1. 7. kalendářního roku. Odvíjí se od repo sazby a v současné době, tj. ve 2. pololetí 
roku 2009 činí 8,5 %. 
Poplatky z prodlení lze uplatnit pouze v těch případech, kdy to stanoví zákon, např. § 690 
OZ, který se týká poplatků z prodlení u nájemného („není-li nájemné zaplaceno včas, může 
pronajímatel vedle samotného nájemného požadovat i poplatky z prodlení“). Výše poplatků 
z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý 
i započatý měsíc prodlení (vládní nařízení č. 142/1994 Sb.).

Přednostní a nepřednostní pohledávky
Přednostními pohledávkami jsou pohledávky výživného, náhrady škody způsobené 
poškozenému ublížením na zdraví, pohledávky náhrady škody způsobené úmyslnými 
trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální 
podpory (§ 279 o.s.ř.).
Ostatní pohledávky jsou nepřednostní. Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy byly doručeny, 
a takto jsou i jednotlivým věřitelům hrazeny. V případě dlužného výživného, není-li možné 
zaplatit celý dluh, jsou jednotliví oprávnění uspokojováni poměrně.

Výkon rozhodnutí neboli exekuce
Jedná se o nucený výkon práva i proti vůli dlužníka, nesplnil-li dobrovolně, co mu bylo 
uloženo rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu (exekuční titul). Základním předpokladem 
pro nařízení exekuce je exekuční titul, což může být pravomocné a vykonatelné rozhodnutí 
soudu nebo orgánu státní správy, vykonatelná rozhodnutí ve věcech nemocenského 
pojištění a sociálního zabezpečení, notářský nebo exekutorský zápis. Tento exekuční titul 
musí oprávněný soudu společně s návrhem na nařízení exekuce doložit. Exekuční řízení se 
zahajuje na návrh, a to na návrh oprávněného. (V exekučním řízení se používají termíny 
oprávněný a povinný, zatímco v nalézacím řízení žalobce a žalovaný.)
Exekuce může být provedena jen těmi způsoby, které jsou v zákoně (občanský soudní 
řád a exekuční řád) uvedeny, bez ohledu na to, zda ji vykonává soudní vykonavatel nebo 
soukromý exekutor. 
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Jedná se o tyto způsoby:
- srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů,
- přikázání pohledávky,
- příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu,
- prodej movitých věcí a nemovitostí,
- prodej podniku,
- zřízení soudcovského zástavního práva k nemovitostem.
V případě soudní exekuce lze použít vždy jen jeden z těchto způsobů, v případě exekuce 
prováděné soukromým exekutorem mohou být použity i současně, vždy by však měla být 
dodržena zásada přiměřenosti.
Protože exekuce prováděné soudy jsou již delší dobu zavedeny a jsou celkem známy, budu se 
více zabývat exekucemi prováděnými soukromými exekutory, a to i s ohledem na poslední 
novely.
Výkon rozhodnutí upravuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
dále zákon o exekutorech a exekuční činnosti (č. 120/2001 Sb., v platném znění), odměny 
soudního exekutora upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb.
Oprávněný se tak může obrátit pro provádění exekuce buď na soud, přičemž exekuci pak 
provádí soudní vykonavatel, nebo na soukromého exekutora. V tom případě podá návrh 
tomuto exekutorovi, který musí být ale k výkonu soudem pověřen. Exekutor potom návrh 
zašle okresnímu (obvodnímu) soudu (dle trvalého bydliště dlužníka nebo podle místa, kde 
se dlužník zdržuje), a má-li návrh všechny náležitosti (tj. označení dlužníka, exekuční titul, 
vyjádření oprávněného, zda dlužník aspoň částečně plnil nebo neplnil vůbec atd.), soud 
nařídí exekuci a jejím výkonem pověří konkrétního označeného exekutora zapsaného 
v seznamu exekutorů. Toto rozhodnutí zašle i dlužníkovi a proti němu je možné podat 
odvolání. (Odvolání je ale úspěšné jen tehdy, týká-li se právě např. exekučního titulu nebo 
tvrzení, že dluh nebyl uhrazen. Nemůže být úspěšné odvolání, které zdůvodňuje neplacení 
dluhu špatnou finanční situací dlužníka.)
O odvolání rozhoduje exekutor a v případě, že mu nevyhoví, postoupí ho soudu, který ho 
vydal. V případě, že odvolání nebylo podáno nebo mu nebylo vyhověno, exekutor vydá 
exekuční příkaz, ve kterém stanoví konkrétní způsob provedení exekuce. Před vydáním 
tohoto příkazu exekutor může vyslechnout dlužníka a zjistit jeho stanovisko, většinou ho 
však vydává bez jednání. Proti tomuto příkazu není možný opravný prostředek.
Dlužník může požádat o odklad exekuce (důvody jsou stejné jak u exekuce prováděné 
soudem, tak exekutorem a jsou uvedeny v § 266 o. s. ř.: „na návrh může soud odložit provedení 
výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že 
by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště 
nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“). 
Je to vždy jen odložení na určitou dobu, kterou soud určí, a je to např. v případech živelných 
pohrom nebo vážného zdravotního stavu dlužníka.
Další možností ukončení exekuce je zastavení výkonu rozhodnutí, o kterém rozhoduje 
soud. Jedná se např. o případy, kdy to navrhl oprávněný, kdy exekuční titul byl zrušen, dále 
kdy průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí 
ani ke krytí jeho nákladů ad. (§ 266 o. s. ř.).
Ve všech ostatních případech je výkon rozhodnutí dále prováděn až do zaplacení pohledávky, 
jejího příslušenství a odměny exekutora. Lze požádat, aby přednostně byla zaplacena jistina 
(samotný dluh) a až poté její příslušenství.
Novelami exekučního řádu v roce 2009 došlo k určitému zmírnění postupu exekutorů, a to 
tak, že má být upřednostňována zásada přiměřenosti při výkonu exekuce. To znamená, 

že nejdříve má být prováděn výkon srážkami ze mzdy nebo z jiných příjmů a z účtu, a až 
nestačí-li to k úhradě pohledávky, lze přistoupit k exekuci na věci movité a nemovité, což 
by však nemělo být v nepoměru k výši pohledávky. Zvýšil se také dohled soudů na činnost 
exekutorů. 
Zde bych chtěla ještě uvést to, že zatímco u srážek ze mzdy nebo jiných příjmů dlužníkovi 
vždy musí zůstat část jeho příjmu, u přikázání z účtu žádné takové omezení není a může 
mu být zabaveno vše, co na účtu má. U exekuce na věci movité mu musí být ponechány věci 
základní osobní potřeby a vybavení domácnosti, zdravotní potřeby, jeho osobní věci (např. 
snubní prsteny) a hotovost do výše dvojnásobku životního minima.

Je jisté, že nebylo možné obsáhnout celou problematiku dluhů a práce s extrémně zadluženými. 
Jak už jsem také v úvodu uvedla, jednotný a zázračný návod není. Je obtížné udržet motivaci 
klienta ke splácení dluhu a je také možné, že náš klient uvedený v začátku příběhu, který 
byl motivován své dluhy platit a mít stálé a řádné zaměstnání, po určité době dá přednost 
práci na černo, kde ho exekutoři nezastihnou, a bude bez stálého bydliště, kde mu nehrozí 
exekuce na movité věci. (A je také možné, že se v souvislosti s dluhy dopustí další trestné 
činnosti.) Ale je také možné a doufejme, že tomu tak bude, že má stálé zaměstnání, část 
dluhů již uhradil, na zbytek má splátkový kalendář, který pravidelně plní, a do tří let bude 
mít zaplacené všechny dluhy.

Seznam použité a doporučené literatury
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném znění.
Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., v platném znění.
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., v platném znění.
Vymáhání pohledávek (T.Pohl, Edice Justice, 2002).
Pohledávky (Vaigert, Riško, Philipppi, Navrátilová, Computer Press 2005).
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PRÁCE SE ZÁVISLÝMI KLIENTY
Olga Škvařilová

Úvod

Tento text obsahuje základní informace z oblasti drogových závislostí. Jednak obsahuje 
základní rozdělení drog a jejich účinků, popis jednotlivých fází vzniku a rozvoje drogové 
závislosti a systém péče o drogově závislé v ČR. V druhé části je nastíněn proces změny, 
kterým osoby závislé na návykových látkách procházejí nebo mohou procházet za pomoci 
pomáhajících pracovníků. Znalost tohoto procesu může pomoci sociálním kurátorům 
zorientovat se v tom, jaké intervence v té které fázi jsou pro jednání s těmito osobami vhodné, 
aby tento proces podpořili. Dále je zde stručně nastíněn koncept koordinované péče, který 
se ukazuje jako efektivní při práci s touto klientelou. Nakonec jsou uvedeny příklady dobré 
praxe – konkrétní kazuistiky klientů.

Důležité pojmy

Public health – tento přístup je zaměřený na ochranu a podporu zdraví společnosti. Vychází 
z epidemiologie, sociologie a veřejné politiky. Svými aktivitami sleduje zejména ochranu 
populace jako celku. V oblasti zneužívání drog se zaměřuje především na prevenci šíření HIV/
AIDS a hepatitid B a C. Soustřeďuje se na problematiku sdílení jehel a stříkaček při nitrožilním 
užívání drog a rizikový pohlavní styk jako na významné kanály, jimiž se infekce šíří.

Bio-psycho-sociálně-spirituální model 
Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný WHO (Světová zdravotnická organizace), 
který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost 
nemoci nebo vady. Vznikl rozšířením biomedicínského přístupu, podle kterého je drogová 
závislost nemocí v lékařském slova smyslu, tedy v zásadě poruchou mozkových funkcí 
způsobenou do jisté míry dědičnými dispozicemi daného jedince. Postupně se ovšem ukázalo, 
že užívání návykových látek a závislost na nich je mnohem komplexnějším jevem než pouze 
záležitostí biologické struktury člověka. Biomedicínský přístup byl tedy rozšířen o rozměr 
psychických funkcí, mezilidských vztahů a duchovních potřeb jedince, jejich dynamického 
vývoje a vzájemného podmiňování. Z tohoto pohledu je užívání návykových látek a závislost 
na nich jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, 
psychologických a vztahových a duchovních faktorů. 

Craving (bažení) – silná touha po psychoaktivní látce (droze) spojená s kompulzivním 
užíváním drog nebo pocit puzení tuto drogu užít. Craving je jedním ze základních kritérií pro 
diagnózu závislosti. „Silná touha po droze“ je také příznakem některých odvykacích stavů. 

Lapse – je jednou ze slabostí (uklouznutí) v užívání drog v krátkém časovém období.
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Relaps – znamená učinit rozhodnutí přestat užívat a potom se vrátit k předešlým drogovým 
zvykům, jedná se o návrat k užívání v delším časovém období. Lidé, kteří lapsují, se často 
cítí špatně a vidí to jako „konec světa“ a konec jejich pokusů o abstinenci. Často říkají sami 
o sobě velice negativní věci.

Harm reduction (HR) má své kořeny v pragmatismu veřejného zdraví. Aktivity HR jsou 
zaměřené na snižování zdravotních a sociálních rizik na straně uživatelů drog, přičemž 
ve výsledku směřují ke snížení poškození zdraví celé společnosti. Přístup HR neusiluje 
o absolutní eliminaci drog a jejich užívání, ale snaží se s daným jevem účinně pracovat, tak 
aby jeho negativní důsledky byly pokud možno co nejmenší. Primárně si tedy neklade za cíl 
abstinenci klientů od drog, tuto perspektivu nevylučuje, ale nepokládá za nutné a účelné 
její okamžité prosazování. Cílem je především stabilizace životního stylu klienta a zlepšení 
kvality života s důrazem na jeho individuální potřeby a perspektivy.

Kontaktní práce
Kontaktní práce probíhá buď v nízkoprahovém zařízení (kontaktní centrum), nebo přímo 
v terénu (terénní práce). Základním cílem je navázání kontaktu s klientem a vytvoření 
komunikace založené na důvěře a otevřenosti. Postupně se buduje důvěra klienta v zařízení 
či program a k možnosti využití odborné pomoci obecně. Ke kontaktní práci patří i poučení 
klienta o účinku drog, důsledcích, rizicích aplikace, zneužívání drog a závislosti, informace 
o relativně bezpečnějších způsobech užívání drog, hygienických návycích, bezpečném sexu, 
přenosných nemocích atd. Prohloubeného kontaktu lze využít k nastolení otázky změny 
rizikového chování (výměna injekčního náčiní, motivace k návštěvě odborného zařízení 
atd.). Kontaktní poradenství, i když často jednorázové nebo nesystematické, pomáhá 
u konkrétního klienta definovat určitý problém zdravotní, psychologický, sociální či právní, 
navrhuje možnosti řešení a zajišťuje asistenci směrem ke zdrojům odborné pomoci.1 
Cílem kontaktní práce je navázat a prohloubit kontakt s uživateli návykových látek a následně 
je motivovat ke změně rizikového chování. Kromě toho lze prostřednictvím kontaktní práce 
nabízet kontaktovaným klientům také základní servis k „přežití“, aby po svém případném 
rozhodnutí pro změnu životního stylu byli co nejméně fyzicky i sociálně zdevastovaní. 
Dalším cílem je zprostředkovat klientům pozitivní zkušenost z kontaktu s odbornou institucí. 
Řada klientů má mnoho předsudků a obav, co jim může kontakt s nízkoprahovým zařízením 
přinést – včetně obavy z možného střetu s policií apod. V neposlední řadě můžeme díky 
kontaktní práci získat cenné informace o změnách na drogové scéně.2 

Nízkoprahovost: 
Nabízení služeb klientům takovým způsobem, který klade důraz na možnou anonymitu, 
bezplatnost a snadnou dostupnost – jak časovou, tak prostorovou.3 
„Nízký práh“ = překonání psychologických a administrativních bariér. Podmínky pro využití 
služeb centra jsou postavené tak, aby je mohl využít v podstatě kdokoli z uživatelů drog, bez 
doporučení, přímo z „ulice“, a jsou anonymní, bezplatné, někdy mají klienti speciální kódy, 
které ovšem slouží spíše pro statistiku, v níž se zjišťuje počet klientů využívajících službu.4

1 Kalina (2003).
2 Hošková (2006).
3 Standardy nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, pracovní skupina, Česká asociace streetwork (2001).
4 http://www.drogovaporadna.cz

Nízkoprahová zařízení pro uživatele drog
Nízkoprahová zařízení pro uživatele drog působí v oblasti sekundární a terciární prevence 
zneužívání návykových látek. Jedná se o zařízení tzv. prvního kontaktu s klientem. Podoba 
a průběh prvního kontaktu jsou velmi zásadní, protože mohou velmi výrazně ovlivnit vytváření 
klientova postoje k dalším zařízením v systému péče o uživatele drog. V praxi to znamená, že 
pokud se klient při své první návštěvě nízkoprahového zařízení setká s nedostatkem respektu 
či pochopení ze strany personálu, může to být také na dlouhou dobu jeho poslední návštěva 
v zařízení obdobného typu. Zvyšuje se tak riziko, že klient nebude v kontaktu s žádným 
zařízením, což může vést k tomu, že se bude při užívání návykových látek chovat rizikově 
a ohrožovat tak sebe i své okolí. Je proto velmi žádoucí, aby v nízkoprahových zařízeních 
pracovali zkušení odborníci, kteří jsou vedle znalostí vybaveni i dobrými komunikačními 
dovednostmi. 

Výměnný program
Zahrnuje vlastní akt výměny injekčního materiálu nebo jeho součást – samostatný výdej 
čistého, sterilního nebo příjem použitého injekčního materiálu (jednorázové inzulinové 
stříkačky, stříkačky 2ml + nasazovací jehly). Nedílnou součástí výměnného programu je 
i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečné aplikaci (např. voda do injekcí, 
jednorázové alkoholové dezinfekce, kyselina askorbová, alobal, želatinové kapsle, sterilní 
filtry, buničitá vata apod.). 
Dále je podle potřeby vydáván i jiný „harm reduction“ materiál (např. prezervativy, těhotenské 
testy, masti, vitaminy atd.). Množství vydaného a přijatého materiálu je evidováno.
Klient také získává informace o „bezpečném“ užívání drog (snahou je informovat klienty 
o bezpečnějších, méně ohrožujících způsobech aplikace drog, upozorňovat je na nebezpečí 
kombinací drog apod.). Je to založené na principu: „když už bereš, tak ber tak, aby sis 
pokud možno ublížil co nejméně“, v situaci, kdy je jasné, že samotné užívání drog jakýmkoli 
způsobem je ohrožující. Poskytují se informační materiály. V mezích možností, které jsou 
dané prací přímo na ulici, se zajistí základní zdravotní ošetření. V případě potřeby a zájmu 
klienta poradí pracovníci ohledně sociálně právních záležitostí, léčby. Využití služeb je 
anonymní.5 

Závislost – stadia a projevy

Na začátek by bylo vhodné seznámit se s procesem vzniku závislosti, s jeho jednotlivými 
stupni, aby byl sociální kurátor schopen identifikovat, v jaké fázi se klient nachází a co po něm 
může, nebo naopak nemůže chtít. 

3 stadia závislosti
A/ užívání drog – v tomto stadiu člověk s drogami pouze experimentuje, „zkouší jen z legrace“ 
a přesvědčuje sebe samého, že jsou neškodné, „něco jako cigarety“. Někdy shledává, že je 
to příjemné. V tomto stadiu je podstatné objevit ono „proč“ (ne otázkou: „proč jsi začal 
s drogami“, ale zjišťováním, co je za tím vším, v rodině, ve vztazích) a dle toho s ním jednat, 
protože je úplně přesvědčený, že se nikdy nestane závislým.

5 http://www.drogovaporadna.cz
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B/ zneužívání drog – právě tady začíná stav opojení, braní drog se stává častější, a tak se 
skutečnost zhoršuje. I když se začíná rozvíjet tolerance (způsob, jakým se tělo obvykle 
adaptuje na opakovanou přítomnost drog, to znamená, že k dosažení stejného účinku 
potřebuje tělo stále vyšší dávky – typické pro opiáty, viz. dále), v tomto stadiu je uživatel stále 
ještě přesvědčen, že dělá dobře a že zbytek společnosti jsou jen „žvanilové“. Takový člověk 
se může dívat na věznění jako na příležitost k odpočinku. Je to pro něj místo, kde se setkává 
zejména s lidmi podobného způsobu života. Stále ještě nepovažuje užívání drog za nesprávné 
nebo škodlivé jemu samotnému, a to ani navzdory možným následkům v životě. Je schopen 
si rozumově zdůvodnit a ospravedlnit to, co dělá.
Pokud zneužívání pokračuje, člověk začíná všechno ztrácet – sebeúctu, důstojnost atd. 
Možná dostává skvělé nápady, když je v drogovém „opojení“, ale tyto nápady jsou zcela 
nerealistické. Toto stadium je nejhorší pro případnou pomoc, zneužívající věří, že to, co dělá, 
je správné. Odmítá odpovědnost a bylo by pro něj nesmírně bolestivé a neužitečné provádět 
jakákoliv hledání sebe sama. Je důležité s takovým člověkem navázat kontakt a postupně 
vnášet („zasévat“) pochybnosti do jeho filozofie.

C/ závislost – po nějaké době drogy ztrácejí svoji účinnost, vyvíjí se tolerance a závislost. 
Proto je nutné pokračovat v braní drog, chceme-li se vyhnout fyzickým i psychickým 
nepříjemnostem, které nastupují po odeznění jejich účinku. V tomto stadiu je vězení nebo 
nemocnice nejreálnějším prostředkem k tomu, aby se narušil řetěz dávkování. Mnozí klienti 
ve vězení prohlašují, že vězení jim skutečně zachránilo život. Přesto je závislý trvale věrný 
iluzi, že mu drogy stále ještě mohou přinést „blažené časy“. 
Drogově závislý žije v neustálém kolotoči získávání a utrácení peněz. Vstává ráno nebo během 
dne a možná mu už není dobře, pokud nedostává drogu na předpis (Metadon, Subutex), bude 
snad nucen spáchat nějaký zločin, aby si na ni opatřil peníze či materiál na výrobu, vezme 
drogu, a pokud už její účinek začne opět slábnout, kolotoč začíná znovu… Takový člověk 
se bojí, aby nebyl propuštěn ze svého drogového vězení, nebojí se vězení reálného. V tomto 
stadiu se může stát zoufalým, a tehdy potřebuje možnost pomoci ve formě „detoxifikace“ 
od drog a naději na změnu.6 
Tato jednotlivá stadia odpovídají i fázím práce s motivací – viz. dále.

Projevy závislosti
Projevy aktuálního drogového stavu a možné intervence:
Dá se předpokládat, že k sociálnímu kurátorovi přijde klient – uživatel drog, který se nachází 
v období rozvinuté závislosti, tedy kdy už mu drogy více berou, než dávají. Tzn. klient, 
kterému drogy v komunikaci nepomáhají, ale spíš naopak. Pokud na začátku drogové kariéry 
klient je pod vlivem drog komunikativní, „vše vidí dobře, nevidí žádné problémy, nic není 
těžké, vše zvládne“, tak nyní je netrpělivý, je zavalen problémy, které není schopen řešit sám, 
je bezmocný a bezradný, může být agresivní.
Záleží také, v jakém je aktuálním stavu:
„Aktuálně intoxikovaný“ – aktuálně pod vlivem drogy – v tomto stavu nebude mít zájem 
nic řešit, nebo naopak bude přehnaně aktivní s nerealistickým pocitem, že vše rychle vyřeší. 
Také ale snadno řešení problémů odloží pro jinou, méně důležitou záležitost s tím, že není 
problém se k tomu opět vrátit, ale to se už nestane. Asociativní myšlenky – vše souvisí se 
vším, mluví jakoby „z cesty“ a jemu to připadá logické a nechápe, že druzí – střízliví lidé – to 
nechápou, čemuž se vysmívá. Někteří klienti se tím baví – je to forma „záseku“, kdy si tak 

6 Podané ruce (1996), Yelldal Manor (1993).

užívají stav na drogách. Klient má halucinace sluchové, zrakové i chuťové, je nedochvilný, 
neplní požadavky – vše mu přijde zbytečné, pod úroveň.
„V dojezdu“ – vliv drogy se snižuje, mizí. Klient se dostává do střízlivého stavu, začínají 
u něj abstinenční příznaky, je v psychické nepohodě, unavený, což se může projevit nevrlostí, 
agresivitou, konflikty, podezíravostí.
Abstinenční syndrom, tvz. absťák – zejména u opiátových drog, kdy tělu začíná chybět 
přítomnost drogy, PUD má nutkavou potřebu si drogu sehnat a aplikovat, nic jiného jej 
nezajímá, může se projevovat agresivně, roztržitě. V tomto stavu většinou není schopen přijít 
na úřady a něco řešit.
Abstinence – klient má zájem řešit své problémy, plní požadavky, spolupracuje, může mít ale 
tendenci chtít vše vyřešit hned – je potřeba mu pomoci plánovat, udělat harmonogram, např. 
splátkový kalendář.

Mýty a předsudky 7

Svět drog je opředen mnohými předsudky a mýty, které mohou bránit i pracovníkům 
v pomáhajících profesích účinně pomáhat svým klientům.
Mýty a předsudky na straně společnosti:
Můžou si za to sami – v tom, proč se člověk stane závislý, může hrát roli mnoho důvodů, 
ale žádný není jediný a ten pravý, jedná se o kombinaci několika podnětů (výchova, rodiče, 
role otce v rodině, často chybějící otec, hyperprotektivní matka, parta, nátlak vrstevníků, 
módnost, davovost, odosobněná a bezduchá společnost, krize autority atd.)
Existuje nějaká vstupní droga – nemusí být, začíná se tabákem, alkoholem, toluenem, ale 
i obecně jmenovanou marihuanou, vším, co mění stav mysli a člověk v tom má zalíbení.
Existují prostředí, kde všichni berou:
„Break dance a tráva k sobě patří, a k hip hopu.“
„Co skejťák, to hulič.“
„Sprejer bere drogy.“
„Párty a drogy, to jde ruku v ruce.“

Mýty a předsudky na straně uživatelů drog
S drogami je svět a život zajímavější – ze začátku dávají sebejistotu, pomáhají při malém 
sebevědomí, dávají tvrdost, když je člověk citlivý, nejsou starosti, člověk je upovídaný, bez 
drogy není člověk schopen se bavit, dodávají povzbuzení, nové kamarády zážitky, je zábava 
několik dní v kuse, jsme mimo tento svět, mimo ty pravidla, necítím bolest, starosti…
Špatný konec se mě netýká – paradoxně drogy berou právě tu sebejistotu, i tu, co byla před 
tím, přináší strach z lidí, obavy být mezi nimi, neschopnost mluvit, vzaly mi upřímnost, 
jistotu, přátele, rodinu, po kriminálech, po blázincích, psychózy, sebevražedné sklony, násilí 
kvůli drogám mezi partnery, není možné mít na drogách vztah se závislým člověkem, lži, 
narušené a rozbité vtahy, zdravotní problémy – zničený žilní systém, infekční choroby, 
psychiatrické onemocnění… 
Nejsem feťák, jsem uživatel – nepřiznání si vlastní situace, všichni okolo to říkají, ale uživatelé 
drog to odmítají, po léčbě u nich nastává změna náhledu: „Jsem feťák, ale teď abstinující.“
Nejsem závislý, mohu kdykoliv přestat – jsou to nemocný lidi, nebo spíš citlivý, kteří právě 
proto inklinují k drogám, které jim pomáhají, a budují v sobě závislost, nepřiznání si vlastní 

7 dokumentární film Drogy a mýty, režie Petr Baran, scénář Jan Veselý, produkce Sdružení Podané ruce, o.s.
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situace, jejich vztah k abstinenci: „až budu mít dobrý důvod“, následně mají po léčbě strach 
z drogy: „znám se, umím na sebe tvořit fígle, v hlavičce si to povysvětlíš, vyargumentuješ, už 
bych se z toho nevyhrabala“, rozhodnutí přestat je důležité, ale člověk sám bez pomoci na to 
často nestačí, pokud ano, tak tito lidé se nestávají klienty sociálních a drogových služeb.

Drogy – jejich rozdělení, základní účinky, rizika8 

Droga9 je látka se dvěma základními vlastnostmi:
psychotropní efekt – modifikuje naše prožívání, mění způsob našeho vidění a prožívání 
světa;
potenciál závislosti – dlouhodobé, pravidelné užívání může vyvolat závislost.

Rozdělení drog podle účinku na psychiku – hlavní účinek drogy v běžně používaných 
dávkách:

Tlumivé látky (narkotika) zpomalují psychomotorické tempo – malé dávky zklidní, vyšší 
navodí spánek, kóma až zástavu životních funkcí. Patří sem: 
Farmaka s psychotropním účinkem – nejvíce ze skupiny opioidních analgetik, sedativ, 
hypnotik a anxiolytik; nejčastěji opioidy (viz. dále), benzodiazepiny a barbituráty. 

Barbituráty:
Skupina látek se silně tlumivými účinky na centrální nervový systém. Jsou užívány jako 
antiepileptika, anestetika, sedativa, hypnotika a méně obvykle jako anxiolytika (léky proti 
úzkosti). Akutní a chronické užívání má podobné účinky jako užívání alkoholu. U barbiturátů 
se vyskytuje riziko smrtelného předávkování, protože jejich hladina v krvi u toxické dávky 
není o mnoho vyšší než u dávek podávaných pro léčebné účely. Mají tedy nízké bezpečné 
rozpětí. 
Bezpečnější benzodiazepiny později nahradily barbituráty ve většině indikací, jako sedativa/
hypnotika nebo anxiolytika. Tolerance na barbituráty se vyvíjí rychle, škodlivé účinky a riziko 
závislosti jsou vysoké. U pacientů, kteří užívají tyto látky po dlouhý čas, se často rozvíjí fyzická 
a psychická závislost a stejné riziko je při překračování předepisovaných dávek. Kombinace 
barbiturátů s jinými látkami, které mají tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu, jako 
je například ethanol nebo antihistaminika, může způsobit vážný útlum a smrt. 

Benzodiazepiny:
Benzodiazepin se používá jako lék k potlačení úzkosti, strachu, navození sedativních účinků 
nebo jako svalový relaxant. Jako léčivo jde o látku spadající mezi sedativa, anxiolytika.
Užití benzodiazepinů pro úzkostné pacienty je z krátkodobého hlediska velmi efektivním 
krokem. Nástup účinku a úleva pacienta je velmi rychlá. Avšak při dlouhodobém užívání 
vzniká závislost, změny v chování, při nekontrolovaném dlouhodobém nadužívání 
demence.
Zneužívání látek skupiny anxiolytik a hypnotik je velmi časté. Benzodiazepiny patří mezi 
nejpředepisovanější psychofarmaka, mnohdy v rozporu s doporučením jsou předepisovány 
dlouhodobě v nejasné indikaci. Množství látky bývá v počátku v dávkách blízkých dávkám 
terapeutickým, později dosahují několikanásobku dávek terapeutických.

8 Minařík in Kalina (2008).
9 Kalina (2008).

Způsob aplikace – per os (ústy), případně v kombinaci s alkoholem. 
Hlavním očekávaným efektem je tupě euforický stav. Intoxikace je podobná opilosti, včetně 
zevních projevů. Benzodiazepiny navozují celkové zklidnění, nejen na úrovni psychiky, ale 
obyčejně i v oblasti tělesné – poklesem svalového napětí a pohotovosti ke křečím. Většina 
látek redukuje míru strachu a úzkosti.

Krátkodobé nežádoucí účinky:
únava, ospalost, prodloužení reakčního času, vyšší dávky mohou vést k poruše vědomí; 
porucha koordinace pohybů, pokles svalového napětí může vést k pádům; poruchy paměti, 
někdy ústící ve stavy zmatenosti; paradoxní uvolnění afektu vzteku a agresivity; ztráta 
motivace; útlum dechového centra, zejména v kombinaci s jinými tlumivými látkami.

Dlouhodobé nežádoucí účinky:
porucha kognitivních funkcí (např. myšlení, řeč, vnímání, paměť, zapomínání, pozornost 
atd.), po vysazení se postupně porucha upravuje; rebound fenomén po vysazení – poruchy 
spánku jsou větší než před užíváním psychofarmak.

Odvykací stav:
Nastupuje po náhlém vysazení při alespoň měsíce trvajícím užívání terapeutických 
dávek. V lehčích případech se projevuje nespavostí a neklidem, přítomna bývá úzkostná 
symptomatologie; u střednětěžkých případů se pozoruje třes, pocení, nevolnost, někdy 
panické ataky, těžké případy se manifestují epileptickými záchvaty, halucinacemi a deliriem. 
Vážnější odvykací stav je indikací k hospitalizaci; může dojít k úmrtí. 

Rizika:
Rozvoj psychické i fyzické závislosti, závislost bývá úporná vzhledem k narušení kognitivních 
funkcí. Po vysazení abstinenci narušuje již zmíněná úzkostná symptomatologie. Tělesná 
složka je silná, významná je změna nastavení CNS (centrálního nervového systému).

Akutní stavy mohou být spojené s předávkováním nebo vysazením farmak – při předávkování 
je významné udržet základní vitální funkce. Při vysazení je třeba postupovat opatrně, aby 
nedošlo k závažným odvykacím potížím.

Těkavé látky – mají narkotický účinek. 
Mezi typické zástupce patří toluen, aceton, éter, chloroform, dále složky některých lepidel, 
ředitel a rozpouštědel.
Aplikační cestou je téměř výhradně inhalace, vstřebávání přes plicní sklípky je velmi rychlé, 
efekt nastupuje téměř okamžitě po užití. K dosažení účinné dávky stačí několik mililitrů 
látky, vzhledem k těkavosti látek efekt odeznívá po několika minutách. Detekovatelnost je 
možná v hodinách až dnech.
Intoxikace se podobá opilosti, začíná excitací, následuje krátká euforická fáze s poruchami 
vnímání (živé, barevné zrakové i sluchové halucinace), následuje povšechný útlum nervového 
sytému a stav přechází postupně ve spánek, po odeznění účinku nastupuje kocovina.

Dlouhodobé nežádoucí účinky:
organický psychosyndrom v souvislosti s poškozením mozku – zhoršení intelektu, afektivní 
labilita, agresivita, ztráta zájmů, pokles výkonnosti, degradace osobnosti; toxické poškození 
jater a ledvin; poleptání dýchacích cest.
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Charakteristický odvykací stav se neobjevuje, vysazení je doprovázeno zvýšením somatických 
obtíží a silným cravingem.
Organická rozpouštědla vyvolávají psychickou závislost, komplikujícím faktorem je organické 
poškození mozku, které snižuje schopnost náhledu a motivaci ke změně. Somatická závislost 
nebývá vyjádřena. Organické poškození mozku může vést za nepříznivých okolností 
k nečekané reakci, např. agresivnímu raptu.

Opioidy a opiáty – jedná se o tlumivé látky s výrazným euforickým efektem.
Zástupci: heroin, metadon, braun, buprenorfin – Subutex a dále přírodní opium (sezónní 
záležitost – z nezralých makovic v regionech, kde se pěstuje mák).

Akutní intoxikace – hlavním očekávaným účinkem je zklidnění a příjemná euforie, která 
bývá doprovázena pocitem tepla a sníženým vnímáním tělesných pocitů, opioidy mají silné 
analgetické účinky. Vnější a tělesné projevy: mióza – zúžení zornic, které často nereagují 
na světlo, svědění, pokles tělesné teploty, zácpa. 

Tolerance – s rozvojem tělesné závislosti stoupá i tolerance k účinkům, dlouhodobí uživatelé 
snášejí i několikanásobek smrtelné denní dávky pro prvouživatele.

Předávkování opioidy je vážná, život ohrožující komplikace, je malý rozdíl mezi dávkou 
účinnou a smrtící – stačí jen zvýšení kvality látky a z obvyklé dávky se může stát dávka 
smrtelná. 
Smrt může nastat i v případech, kdy klient po výstupu z vězení si dá „na uvítanou“ tutéž dávku 
drogy, na kterou byl zvyklý před nástupem do výkonu trestu, kde převážně abstinoval. 

Odvykací stav, tzv. absťák – neklid, průjem, slzení, stesky na tělesné bolesti, pocení; lze 
přirovnat k těžší chřipce. V těžších případech vzestup tělesné teploty, úporná nespavost, 
poruchy řeči, třes, nechutenství a dehydratace, jen vzácně dochází ke kolapsu a úmrtí. Délka 
7 dní (heroin, braun, morfin) až 14 dní ( metadon a bubrenorfin). 

Substituční léčba – volí se tam, kde klient není motivovaný k abstinenci a k odvykací léčbě, 
v ČR se používá metadon a bubrenorfin, v zahraničí i morfin a heroin. Substituční léčba 
zahrnuje kromě farmakoterapie i podpůrnou psychosociální složku.

Psychomotorická stimulancia (psychostimulancia) 
Akutní intoxikace: zbaví člověka únavy, urychlí myšlenkové tempo, aktivují motoriku, 
způsobují celkové povzbuzení organismu, zvyšují duševní i tělesný výkon. Vzestup výkonnosti 
je často spojen se zhoršením kvality. Vyšší dávky užité buď jednorázově, nebo kumulativně 
mohou mít halucinogenní efekt.
Zástupci: metamfetamin (lidový název pervitin – v ČR nejčastěji užívaná psychostimulační 
látka), amfetamin (v evropských zemích převládá nad metamfetaminem), kokain, crack 
(tepelná úprava kokainu) – pro účely tohoto studijního materiálu bude dále tato skupina 
nazývána souhrnným pojmem psychostimulacia a MDMA. 
Psychostimulancia:
Způsoby aplikace – u metamfetaminů a amfetaminů obecně převažuje aplikace injekční, 
převážně nitrožilní, typická je také aplikace intranazální, ojediněle inhalace po zahřátí 
na alobalu nebo požití per os. Pro kokain je charakteristická intranazální nebo injekční 

aplikace, pro kokain ve formě cracku je typické kouření.
Psychostimulancia odstraňují únavu, urychlují myšlení, usnadňují asociace, zvyšují hovornost. 
Aktivují osu sympatiku a z toho vyplývá pocit síly a energie. Obvyklým doprovodným 
příznakem je nechutenství a z toho plynoucí snížený příjem potravy.

Krátkodobé nežádoucí účinky:
sucho v ústech při intoxikaci, zvýšené pocení; přetížení krevního oběhu, bolesti na hrudi, 
riziko selhání srdce; vysoká zátěž a následně nadměrné vyčerpání organismu, stav útlumu 
s nepříjemnými pocity po odeznění účinku, strach z usnutí (tzv. dojezd); pohybové stereotypy 
spojené s intoxikací (tzv. vykroucenost); strach a úzkost prožívání (anxiogenní efekt); pocity 
pronásledování a ohrožení (tzv. stíha); mydriáza spojená se sníženou nebo vymizelou reakcí 
zornic na světlo; nadměrná koncentrace na nějakou, mnohdy nesmyslnou činnost (tzv. 
záseky); urychlení myšlení často s poklesem jeho kvality; asociativní myšlení a hovornost, 
intoxikovanému se zdá být vše související se vším.

Dlouhodobé nežádoucí účinky:
nápadné hubnutí; halucinace, převážně sluchové, bludy typicky paranoidně perzekučního 
charakteru (toxická psychóza); vznik psychické závislosti.

Odvykací stav:
Vysazení je obvykle doprovázeno únavou, neklidem a intenzivní chutí k užití drogy. 
Somatické obtíže souvisejí s vyčerpáním organismu po přetížení v době intoxikace (např. 
po několika dnech aktivity bez spánku a téměř bez jídla pití) a v krátké době z větší části 
vymizí. Odvykací stav neohrožuje na zdraví ani na životě.
Má několik fází:
1. Po vysazení se dostaví únava, až několikadenní spánek s epizodami bdění a příjmem 
velkého množství potravy. Objevuje se deprese, úzkostné stavy, svět se abstinujícímu jeví 
jako bezútěšně šedivý, mohou se dostavit sebevražedné myšlenky.
2. Po odeznění akutních obtíží se dostavuje silná touha po droze, dochází k relapsům
(opětovné užití drogy). Přetrvává depresivní prožívání, dostavuje se podrážděnost, někdy se 
objevují poruchy spánku. Toto období trvá řádově dny až týdny.
3. Mírnější obtíže, depresivní symptomatologie odeznívá, touha po droze slábne, i když někdy 
se dostavuje v neztenčené síle. Obyčejně trvá několik týdnů až měsíců.

Rizika:
Metamfetamin způsobuje postupné poruchy motorických funkcí a paměti. Poškození je 
reverzibilní, nicméně nemusí dojít ke kompletní normalizaci mozku.
Stavy úzkosti a paniky někdy doprovázejí i jednorázovou intoxikaci, většinou není nutná 
odborná pomoc.
Toxická psychóza se rozvíjí nejčastěji po dlouhodobém užívání. V méně komplikovaných 
případech odezní sama, spontánně, bez potřeby medikace během několika dní. 
V komplikovanějších případech si vynutí hospitalizaci na psychiatrii a užití antipsychotik.
Přetížení organismu v souvislosti s užitím látky může vést až k selhání oběhu a dalších 
tělesných funkcí. Dlouhodobé přetížení organismu vede k poškození kardiovaskulárního 
systému.

Léčebné intervence:
Akutní obtíže (úzkosti, panika, toxická psychóza) se léčí symptomaticky farmaky. 
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Detoxifikace vzhledem k nepřítomnosti somatického odvykacího stavu spočívá ve vysazení 
drogy a symptomatické léčbě obtíží. Léčba závislosti spočívá v psychoterapii, která musí být 
dlouhodobá a musí zahrnovat kromě léčby závislosti i dlouhodobou podporu v abstinenci. 
Substituce u tohoto typu závislosti je komplikovaná, v ČR se nepraktikuje. 

MDMA a taneční drogy – hlavními zástupci jsou extáze neboli MDMA 
(3,4-methylendioxymetamfetamin) a látky jí podobné – MDEA, MDA.
Patří mezi nejrozšířenější drogu užívanou mladými lidmi na tanečních párty – v klubech 
za doprovodu typické reprodukované hudby (styl techno, house, rave a jiné).
Nejčastější užití je per os, výjimečně injekčně nebo jinak. Nástup účinku po 0,5–1 hodině, 
odeznění po 5–7 hodinách; eliminační poločas u MDME je 6–8 hodin, u MDA kolem 20 
hodin. Průkaznost v moči je možná ještě po několika dnech.

Akutní intoxikace – účinky:
V první fázi se objevuje neklid a mírná zmatenost, která v druhé fázi obyčejně ustupuje, 
nastupuje klid a pohoda, zmizí stres, nálada se projasňuje. Při užití ve skupině nebo v páru 
nastupují pocity empatie a lásky, zvyšuje se komunikativnost a potřeba dotýkat se druhého. 
Pocit vcítění je uživateli vysoce ceněný.

Krátkodobé nežádoucí účinky:
nevolnost, zvracení při nástupu účinku; zvýšené napětí kosterního svalstva, někdy nepříjemně 
vnímané; u mužů může poklesnout schopnost erekce a oddaluje se ejakulace; nechutenství, 
snížená potřeba spánku, pocení, sucho v ústech; sympatomimetické účinky (tachykardie, 
hypertenze, mydriáza, pocení, bolesti hlavy); druhý den po užití extáze se většinou dostavuje 
kocovina v podobě únavy, bolesti svalů a kloubů, 2.–3. den po odeznění intoxikace se typicky 
dostavuje zhoršení nálady; provokace duševní poruchy, látky této skupiny mohou mít 
amxiogenní efekt, mohou podpořit rozvoj depresivního nebo psychotického onemocnění.

Dlouhodobé nežádoucí účinky:
poškození serotoninergních nervových zakončení; poškození imunitního systému.

Odvykací stav:
Většinou se nevyskytuje, případně pouze neklid a chuť k užití drogy.

Rizika:
Vzniká psychická závislost, podobná jako u pervitinu, ale je slabší, somatická závislost se 
nevyskytuje.
Serotoninergní syndrom – změna psychiky, křeče, průjem, třes, horečka, pocení – může vést 
ke smrti.
Hypertemie (stav zvýšené teploty organismu), zejména při užití MDMA na celonoční párty, 
souvisí s celou řadou vážných až smrtelných komplikací – poškození ledvin, jaterní selhání atd.
Pocení na tanečních akcích vede k velkým ztrátám sodíku, ztráty doplněné příjmem čisté 
vody mohou vést k rozvoji hyponatrémie.
Teratogenní účinek – několikanásobně vyšší pravděpodobnost výskytu vrozených vad 
u dítěte při užívání MDMA matkou.

Léčebné intervence:
Dostatečný přívod tekutin a minerálů a ochlazování v tzv. „chill-out“ místnostech.

Záchvaty paniky a úzkosti – úlevu přinesou benzodiazepiny v běžných dávkách, počínající 
toxickou psychózu mohou pozitivně ovlivnit antipsychotika, rozvinutou psychotickou 
poruchu léčíme podobně jako jiná psychotická onemocnění.
Detoxifikace spočívá ve vysazení drogy a v symptomatické léčbě obtíží.
Léčba závislosti spočívá v psychoterapii, která musí být dlouhá a musí zahrnovat i podporu 
v abstinenci.

Halucinogeny – vyvolávají změny vnímání od pouhého zaostření až po stavy podobné 
schozifrenii. Patří sem: 
Přírodní halucinogenní látky: psilocybin (v houbách – lysohlávky), mezkalin (v kaktusu), 
durman, ibogain, myriscin (v muškátovém ořechu), kyselina ibotenová (v muchomůrce 
červené a tygrované) a bufetenin (jed ropuch). 
Syntetické halucinogenní látky: LSD, PCP, ketamin.
Způsoby aplikace:
Obvyklé způsoby jsou per os, sublingválně, kouření, výjimečně injekčně nebo jinak. Rychlost 
nástupu účinku závisí na způsobu aplikace a na látce, obyčejně se jedná o desítky minut, 
vrcholu intoxikace dosahuje po hodinách. Hlavní účinky pak ve většině příznaků odezní 
do několika hodin.

Akutní intoxikace účinky:
Závisí zaprvé na užité látce a dávce, zadruhé na duševním rozpoložení uživatele a okolí (set 
a setting).
Stavu dominují změny vnímání – v menších dávkách zostření vnímání, ve vyšších dávkách 
vizuální a sluchové iluze, syntéze (např. vidění hudby, slyšení barev), při zavřených očích se 
objevují barevné vzory. Dochází k deformaci vnímání času i prostoru. Myšlení je iracionální, 
tok myšlenek je obyčejně urychlen, intoxikovaný asociuje bez logických souvislostí, dochází 
k mylným, neopodstatněně vyznaným závěrům. Stav je provázen euforií.

Krátkodobé nežádoucí účinky:
bad trip – nepříznivý průběh intoxikace, panika, paranoia, někdy s halucinacemi; neschopnost 
zastavit průběh intoxikace; stavy derealizace (prožívání okolí jako by nebylo skutečné 
a reálné) a depersonalizace (zdání neskutečnosti sebe sama); flashback – návrat stavu při 
intoxikaci bez užití drogy; sympatomimetické účinky – tachykardie, hypertenze, mydriáza, 
pocení, bolesti hlavy atd.; nevolnost a zvracení; přetrvávající psychotické a depresivní stavy. 

Dlouhodobé nežádoucí účinky:
změny osobnosti, tendence k magickému výkladu dění, podivnost hraničící až s psychotickým 
stavem; organické poškození u látek s orgánovou toxicitou.

Odvykací stav – vysazení halucinogenů obyčejně nedoprovází odvykací stav.

Rizika:
Nevzniká ani psychická, ani somatická závislost.
Riziko fatálního předávkování je u některých látek skupiny malé (LSD, psilocybin), u jiných 
významné (durman, PCP, ketamin).

Průběh intoxikace je těžko předvídatelný, hrozí riziko bad tripu, kombinace látek a různých 
drog riziko komplikací většinou zvyšují. U predisponovaných osob se rozvíjí depresivní nebo 
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panický stav s rizikem auto či heteroagrese. Predispozice nebo vysoké dávky mohou vést 
k psychotickému stavu s paranoiditou, dezorientací. Stavy mohou přetrvávat i po odeznění 
intoxikace.
Orgánová toxicita halucinogenů je různá. Některé jsou v běžných dávkách relativně bezpečné 
(psilocybin, LSD), jiné mohou být velice toxické (muškátový ořech, durman, muchomůrka 
červená).
Významné jsou občasné experimentální intoxikace dospívajících přírodními halucinogeny 
(durman, muchomůrka červená) pro obtížnou diagnostiku otravy s rizikem úmrtí.

Konopné drogy (marihuana, hašiš, hašišový olej) – obvyklý způsob aplikace je kouření, 
méně často užití per os. Při kouření účinek nastupuje bezprostředně, vrcholí během 20 minut 
a odeznívá do 3 hodin. Při požití per os je vstřebání pomalé, nepravidelné, první příznaky 
se dostavují do 30 minut a vrchol po 1–5 hodinách, je větší pravděpodobnost předávkování. 
Biologický poločas je 30 hodin, detekovatelnost v moči 1–30 dní.

Akutní intoxikace – kromě koncentrace a složení drogy závisí na setu a settingu (duševní 
rozpoložení uživatele a okolí). Hlavními očekávanými efekty jsou zklidnění, euforie, veselost 
a zostření smyslového vnímání.
Průběh intoxikace má obvykle několik fází:
1. Počáteční symptomy zahrnují sevřenost a úzkost – spíše u méně zkušených uživatelů.
2.  Hlavním očekávaným účinkem jsou pocity zklidnění, euforie a blaženost. Častý je 

bezdůvodný, neutišitelný smích a zostření smyslových vjemů.
3. Při odeznění účinku se dostavuje často zmatenost, únava, otupělost.

Krátkodobé nežádoucí účinky:
sucho v ústech, hlad; změna vnímání času, poruchy krátkodobé paměti, stavy zmatenosti; 
nepříjemné obsedantní myšlenky; zhoršení jemné motoriky; zhoršení úsudku, pozornosti, 
prodloužení reakčního času v době intoxikace (přetrvává 24–48 hodin po jejím odeznění); 
intoxikace s úzkostným rázem až panická ataka, úzkost může přetrvávat i po odeznění 
intoxikace, pak obvykle v kombinaci s depresivní symptomatologií; psychotické prožitky, 
halucinace; akcelerace srdeční akce.

Dlouhodobé nežádoucí účinky:
denní užívání s sebou nese pomalost, hloubavé zabývání se detaily a poruchy krátkodobé 
paměti. 

Odvykací stav:
Nebývá vážný, zahrnuje obvykle poruchy pozornosti, psychomotorický neklid, poruchy 
spánku a další symptomy; úlevu obvykle přinesou benzodiazepiny v běžných dávkách, 
přetrvávající psychotické obtíže pozitivně ovlivní antipsychotika, poruchy paměti 
a koncentrace pomohou zlepšit nootropika.
Rizika:
Psychická závislost vzniká jen zřídka, tělesná nevzniká.
Atypický je průběh intoxikace s úzkostným či psychotickým stavem, který může přetrvávat 
i po odeznění účinků. Může dojít k provokaci latentní duševní poruchy s výše zmíněnou 
symptomatologií. Přetrvávají poruchy paměti a koncentrace.

Systém péče o drogově závislé v ČR – síť služeb10 

Specializovaná péče o uživatele návykových látek se v ČR začala rozvíjet od roku 1948, 
kdy bylo docentem Jaroslavem Skálou založeno první specializované zařízení pro léčbu 
alkoholových závislostí. Do roku 1989 se jednalo převážně o zařízení pro léčbu alkoholové 
závislosti. Teprve po sametové revoluci se začal postupně rozvíjet systém péče o drogově 
závislé, tedy o léčbu závislosti na nealkoholových drogách. Tato zařízení jsou na rozdíl 
od protialkoholické léčby provozována převážně nestátními neziskovými organizacemi 
a vznikala postupně dle vyvíjející se potřeby klientů a drogové scény v ČR. 
V současné době je v ČR vybudován relativně ucelený systém péče (síť kontaktních, 
poradenských, léčebných a sociálních služeb) pro uživatele návykových látek. Jednotlivé 
složky systému odpovídají potřebám klientů, kteří se nacházejí v různé fázi rozvoje závislosti, 
a pamatují i na specifika jednotlivých cílových skupin, pro které jsou určeny.11 
Dá se říci, že tento systém péče v zásadě splňuje kritéria pro efektivní síť léčebné péče 
o uživatele návykových látek. Jedná se jak o oblast kvalitativní, která zahrnuje strukturu, 
komplexnost a provázanost sítě, tak o oblast kvantitativní, což znamená celkový rozsah 
a dostupnost služeb.12

Každý sociální kurátor by měl mít zmapovanou síť těchto služeb ve svém regionu. Spektrum 
služeb se v každém regionu může lišit s ohledem na místní drogovou scénu.13 
V ideálním případě by bylo vhodné tato zařízení osobně navštívit, např. absolvovat stáž, 
aby byl kurátor co nejlépe seznámen jednak se službami, které daná zařízení nabízejí, ale 
i s drogovou situací daného regionu. Toto vzájemné osobní setkání může velice podpořit 
spolupráci a zajistit účinnou pomoc společným klientům – viz dále Case management čili 
koordinovaná péče.
 
Terénní programy (TP)
Charakteristika služby: Terénní programy jsou prvním článkem tohoto systému péče 
o uživatele drog. Služba je poskytována přímo na ulici a dalších veřejných místech (tzv. 
otevřená drogová scéna), ale také v bytech, squotech, kde se uživatelé drog sdružují (tzv. 
uzavřená drogová scéna). Terénní pracovník aktivně vyhledává a oslovuje potenciální zájemce 
o službu, současně otevírá cestu k tomu, aby mohl klient nabízenou službu odmítnout a nebyl 
stigmatizován. Klíčovým principem je nízkoprahový přístup, kdy je služba časově a místně 
dostupná, je flexibilní dle potřeb cílové skupiny a je poskytována klientům anonymně.
Cílová skupina: uživatelé návykových látek/drog, kteří mají pocit, že zatím žádný kontakt se 
službou nepotřebují (experimentátoři); děti ulice, tedy lidé, kteří na ní žijí a pro které je kontakt 
se službou na ulici nejpřijatelnější; pravidelní uživatelé drog, kteří nejsou motivováni pro kontakt 
s pomáhající institucí; problémoví uživatelé drog v rozvinutém stupni závislosti, kteří nejsou 
schopni se kontaktovat s jinou službou; uživatelé drog, kteří považují kontakt s pomáhající 
institucí pro sebe za rizikový nebo jim v poradenském kontaktu brání neznalost jazyka.
Cíle: minimalizovat negativní důsledky užívání drog nejen pro samotné uživatele, ale i pro 
společnost (výskyt HIV, Hep. B a C, úmrtí, kriminalita, další onemocnění); motivovat 
uživatele drog ke změně životního stylu směrem k abstinenci; monitorovat drogovou scénu 
v daném regionu za účelem vytváření účinných strategií pomoci dané cílové skupině.

10 Richterová, Těmínová in Kalina (2008).
11 Richterová, Těmínová in Kalina (2008).
12 Bém in Kalina (2003).
13 Seznam služeb v daném regionu s kontakty lze nalézt na http://www.drogy-info.cz/index.php/map/.
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Používané prostředky a metody práce: výměna injekčního materiálu a distribuce zdravotnického 
materiálu; poradenství (základní zdravotní, sociální, krizová intervence, motivační trénink); 
informace (rizika spojená s užíváním drog, bezpečnější způsoby užívání drog, bezpečný sex, 
infekční choroby atd.); monitoring drogové scény a sběr použitého injekčního materiálu.

Kontaktní centra (KC)
Charakteristika služby: Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení, která jsou dostupná 
místně i časově v daném regionu dle potřeb cílové skupiny.14 Slangově se jim říká „káčka“.
Kontaktní centra jsou určena k včasné intervenci, poradenství, zdravotní a sociální pomoci 
osobám s nízkou motivací k léčbě. Kontaktní centra mají být zaměřena na uživatele drog, 
kteří akceptují pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné aktivity.15 
Kontaktní centra a terénní programy vytvářejí podmínky pro navázání kontaktu s jednotlivci 
a sociálními skupinami, které nemohou anebo nechtějí vyhledat standardní institucionální 
pomoc a u kterých je předpoklad potřebnosti a účelnosti této pomoci – nízkoprahovost 
a nízkoprahová centra – viz. důležité pojmy.
Základní přístup: anonymita, bezplatnost.
Cílová skupina: uživatelé drog s různou motivací ke změně, v různém stadiu užívání a v různé 
fázi rozvoje závislosti; nejčastěji se jedná o aktivní a intenzivní uživatele drog, tzn. podmínkou 
poskytování služeb není aktuální abstinence klienta. 
Cíle služby: navázání kontaktu se skrytou populací uživatelů drog a vytvoření vzájemné 
důvěry, minimalizace rizikového chování (zdravotní a sociální rizika), podpora klientů při 
změně životního stylu, příprava klientů na spolupráci s dalšími službami, sociální stabilizace 
klientů, pomoc v krizi, pomoc rodinám či blízkým osobám klientů, zvýšení informovanosti 
a vzdělávání klientů.
Používané prostředky a metody práce: kontaktní práce, výměnný program a další aktivity 
harm reduction, vzdělávání a předávání informací, základní zdravotní servis, základní 
poradenství, strukturované poradenství a motivační trénink, krizová intervence, sociální 
práce, potravinový a vitaminový servis, hygienický servis, praní prádla, poradenství pro 
rodinné příslušníky a blízké.

Detoxifikační jednotky
Charakteristika služby: Jsou určeny ke zvládání odvykacích stavů a intoxikací návykovou látkou, 
které nevyžadují intenzivní péči v jiném zařízení, např. na jednotce intenzivní péče.16 Detoxifikační 
jednotky jsou nejčastěji samostatné jednotky v rámci nemocnic nebo psychiatrických léčeben. 
Ambulantně jsou nejčastěji detoxifikováni klienti v substitučních programech.
Cílová skupina: klienti, kteří se připravují na další odvykací léčbu – pro vstup do terapeutických 
komunit je podmínkou min. 7denní pobyt na detoxifikačním oddělení; klienti, kteří vzhledem 
k svému zdravotnímu stavu či sociální situaci potřebují snížit toleranci vůči droze, ale nejsou 
motivováni k abstinenci či nástupu na další léčbu; klient, který je nebezpečný sám sobě nebo 
svému okolí z důvodu intoxikace nebo odvykacího stavu; pro nutnost rozpoznání intoxikace 
či duševní choroby.
Cíle služby: zvládnout odvykací stav a intoxikaci ať už klient je motivován k abstinenci 
a má předjednanou léčbu, nebo je důvodem potřeba snížit toleranci vůči droze a chvíli si 
od užívání odpočinout; oba tyto důvody jsou legitimní, ale některé detox. jednotky odmítají 

14 Richterová, Těmínová in Kalina (2008).
15 Libra in Kalina (2003).
16 Richterová, Těmínová in Kalina (2008).

klienty nemotivované k léčbě, přestože i v rámci tohoto omezeného kontaktu je možné využít 
práci s motivací klienta ke změně.
Používané prostředky a metody práce: celkové zhodnocení stavu klienta, laboratorní 
vyšetření, farmakoterapie, psychoterapie, sociální práce, strukturovaný program.

Substituční léčba (SL)
Charakteristika služby: Probíhá v ambulantních zdravotnických (státních i nestátních) 
zařízeních. Podstatou je nahrazení ilegálně získané návykové látky látkou – lékem, který 
má dlouhodobější účinek a aplikuje se perorálně. Preparáty předepisuje lékař, nejčastěji se 
používá metadon (syntetický opiát ve formě tinktury) a bubrenorfin v podobě tablet.
Formy substituční léčby:
1. krátkodobá detoxifikační substituce trvající 1–2 týdny,
2. střednědobá – prodloužená detoxifikace trvající několik týdnů až měsíců,
3. dlouhodobá udržovací substituce, která může trvat roky.
Cílová skupina: klienti s těžkou a dlouhodobou závislostí na vysokých dávkách opiátového 
typu; klienti s opakovanými neúspěšnými abstinenčními pokusy a léčbami; závislí klienti 
na opiátech s HIV pozitivitou; těhotné ženy závislé na látkách opiátového typu; klienti, 
u nichž jazyková bariéra neumožňuje léčbu v jiném zařízení.
Cíle služby: snížit užívání ilegálních drog, a tím redukovat kriminální chování klientů; 
minimalizace zdravotního poškození klientů a jejich sociální stabilizace; finální cíl je 
abstinence klientů a změna jejich životního stylu.
Používané prostředky a metody práce: podávání substituční látky, pravidla a režim, 
psychoterapie a poradenství, sociální práce, práce s rodinou, pracovní terapie.

Ambulantní léčba (AL)
Charakteristika služby: Klient dochází v pravidelných intervalech do zařízení na předem 
nakontrahovanou službu. Výhodou je fakt, že klient setrvává ve svém podpůrném sociálním 
prostředí, nemusí přerušovat práci nebo školu. Typy jednotlivých zařízení, která poskytují 
ambulantní léčbu, jsou velmi různorodé (AT ordinace se zaměřením na alkoholovou 
i nealkoholovou závislost, specializovaná ambulantní zařízení pro léčbu závislostí 
na nealkoholových drogách, běžné psychiatrické ambulance či psychologické poradny, které 
pracují i s jinou cílovou skupinou).
Cílová skupina: problémoví uživatelé drog motivovaní k léčbě, jejichž zdravotní stav 
nevyžaduje hospitalizaci; podmínkou je sociální stabilita klienta, podpora jeho nejbližšího 
okolí a aktivní participace rodinných příslušníků na léčebném procesu; dále uživatelé drog 
i experimentující se soudně nařízenou léčbou; rodiče, partneři a další blízcí uživatele.
Cíle služby: základním cílem je změna životního stylu klienta, jejíž součástí je abstinence 
od NL; cílem může být také životní stabilizace klienta bez abstinence, příprava na léčbu 
v rezidenčním zařízení, snížení frekvence užívání atd.
Používané prostředky a metody práce: celkové zhodnocení stavu klienta, farmakoterapie, 
psychoterapie, rodinná terapie a poradenství, sociální práce, kluby, volnočasové aktivity, 
svépomocné skupiny. 

Denní stacionáře
Charakteristika služby: Ambulantní zařízení s intenzivním denním strukturovaným 
programem. Jedná se o zařízení mezi běžnou ambulancí a rezidenční léčbou. Klienti docházejí 
do zařízení na min. 6 hodin ve všední dny, jinak jsou ve svém sociálním prostředí.
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Cílová skupina: klienti v různé fázi rozvoje závislosti, kteří mají relativně stabilní sociální 
zázemí a uvažují o změně životního stylu a životě bez drog; problémoví uživatelé drog závislí 
na opiátech, stimulanciích a alkoholu; experimentátoři, dlouhodobí uživatelé THC; klienti 
s duální diagnózou; matky uživatelky a jejich děti; rodiče, příbuzní a blízcí.
Cíle služby: změna životního stylu, jehož součástí je jak abstinence od původní drogy, tak 
od spouštěcích drog; zlepšení psychického i fyzického zdraví; změna v sebepojetí a ve vztazích; 
získání a udržené sociálních dovedností; podpora a rozvoj osobního zrání.
Používané prostředky a metody práce: režim a pravidla vytvářející pevnou strukturu, 
skupinová psychoterapie, komunitní setkání, individuální terapie a poradenství, sociální 
práce, pracovní terapie, sportovní, zátěžové a volnočasové aktivity.

Střednědobá ústavní léčba
Charakteristika služby: Rezidenční léčba ve zdravotnických zařízeních – psychiatrických 
léčebnách, odděleních pro léčbu závislostí v délce 3–6 měsíců.
Cílová skupina: problémoví uživatelé drog včetně alkoholu od věku 15 let, do léčby vstupují 
obvykle dobrovolně po absolvování detoxifikace, tato zařízení přijímají osoby s nařízenou 
ochrannou ústavní léčbou.
Cíle služby: stabilizace sekundárních problémů spojených se závislostí, vybudování náhledu 
– uznání závislosti jako svého problému, řešení důsledků drogové kariéry (dluhy, vztahy atd.); 
přebudování motivace – z vnější motivace na vnitřní, pozitivně formulovanou; zvnitřnění 
abstinenčních norem a běžných norem chování; identifikace rizik relapsu a nalezení strategie 
minimalizace těchto rizik; změna sebepojetí a zlepšení prožívání.
Používané prostředky a metody práce: strukturovaný program; režim a pravidla jako základní 
struktura, léčebné společenství; komunitní setkání; skupinová a individuální psychoterapie, 
rodinná a partnerská terapie a poradenství, pracovní terapie, volnočasové aktivity.

Terapeutická komunita (TK)
Charakteristika služby: Zvláštní forma intenzivní skupinové terapie, kde kromě skupinových 
sezení klienti sdílejí další společný program s pracovní a jinou různorodou činností, což 
podněcuje získání náhledu na vlastní problémy a na vlastní podíl na vzniku těchto problémů, 
má umožnit korektivní zkušenost a podporuje nácvik vhodnějších způsobů chování.
Charakteristické rysy terapeutických komunit pro uživatele drog: bezdrogové prostředí, 
relativně vysoký stupeň organizační autonomie, oddělení komunity od vnějšího světa 
a institucionálního okolí; svépomoc klientů v léčebném procesu i v každodenním provozu 
komunity; tým složený z profesionálů a bývalých uživatelů/absolventů terapeutických komunit; 
vysoký důraz na strukturu a pravidla chování; pojetí drogové závislosti jako projevu celé osoby; 
pojetí sociálního učení, změny a zdraví jako instrumentálního procesu; role, pozice a pracovní 
funkce klientů definované podle pokroku v léčbě; význam práce a výchovy v programu.
Cílová skupina: problémoví uživatelé drog a drogově závislí lidé motivovaní k léčbě a změně 
životního stylu, soudně nařízená ochranná léčba bývá kontraindikací, důraz je kladen 
na dobrovolnost k léčbě, nutností je předchozí absolvování pobytu na detoxifikaci.
Cíle služby: hlavním cílem terapeutických komunit je napomoci osobnímu růstu klientů; 
toho lze dosáhnout změnou životního stylu a díky společenství lidí, kteří spolupracují 
na vzájemné pomoci.
Používané prostředky a metody práce: setkání komunity, skupinová terapie, individuální 
terapie, práce s rodinou, pracovní terapie, vzdělávání, volnočasové, sportovní, zátěžové a jiné 
rehabilitační aktivity, sociální práce.

Doléčovací centrum (DC)
Charakteristika služby: Jedná se o ambulantní zařízení, která se zaměřují na udržení změny 
v chování a životním způsobu klienta, které získal během léčebného procesu či abstinence. 
Variabilita vnitřní struktury těchto zařízení je velmi pestrá – od formy ambulantních skupin 
jednou týdně až po intenzivní strukturovaný program doplněný volnočasovými aktivitami. 
Úkolem těchto programů je pomoci vytvořit klientovi podmínky pro abstinenci a postupné 
začleňování do společnosti. 
Cílová skupina: klienti, kteří absolvovali ambulantní či rezidenční léčbu, jedná se tedy o osoby 
závislé, které mají za sebou léčbu a aktuálně abstinují; druhou skupinou jsou osoby, které 
začaly abstinovat samy, abstinují min. 3 měsíce, jsou motivovány svoji abstinenci udržet, 
ale potřebují k tomu odbornou podporu; poslední skupinu opět tvoří rodiče, příbuzní, 
partneři.
Cíle služby: udržet změny v životním stylu a v chování klientů v období po ukončení léčby, 
kdy je klient ve svém běžném prostředí, bez ochrany léčebné instituce; udržení abstinence 
klienta, získání a prohlubování dovedností, jak předcházet relapsu, podpora osobního 
růstu klienta, podpora změn v sebepojetí a sebepřijetí, sociální stabilizace klienta v oblasti 
základních sociálních jistot (bydlení, zaměstnání).
Používané prostředky a metody práce: skupinová a individuální psychoterapie, prevence 
relapsu, sociální práce, lékařská péče (zajištění zejména léčby hepatitidy typu C nebo 
psychiatrické péče), práce s rodinnými příslušníky, nabídka volnočasových aktivit.

Chráněné bydlení
Součástí některých doléčovacích center může být i chráněné bydlení, které je indikováno 
u klientů, kteří nemají samostatné „bezpečné“ bydlení nebo kde návrat k rodičům či do místa 
bydliště není žádoucí, případně bezpečný. Jedná se o přechodné ubytování na základě 
kontraktu nejčastěji na 6 měsíců. Klienti platí za ubytování nájem, který je však nižší oproti 
běžnému. Díky chráněnému bydlení může klient překlenout první měsíce po návratu 
z léčebného programu. V této fázi je nabídka chráněného bydlení velmi efektivní.17 V rámci 
chráněného bydlení je nezbytné dodržovat základní pravidla a účastnit se doléčovacího 
programu.

Chráněná práce
Část klientů je velmi těžko umístitelná na trhu práce – klienti nemají vzdělání, pracovní 
dovednosti a návyky, mají záznam v rejstříku trestů. Zde je vhodné jejich umístění v počáteční 
fázi doléčování v chráněné dílně či sociální firmě, kde mohou pracovní návyky a dovednosti 
získat. Výhodou je i možnost získat denně „peníze na ruku“ v období do pravidelných 
sociálních dávek, podpory či první výplaty.

Sociálně-pracovní agentury
Jedná se o poměrně nový typ služby, který se zaměřuje zejména na uplatnitelnost klientů 
na trhu práce, kteří využívají různého typu služby – od kontaktního po doléčovací centrum. 
Ve své databázi mohou vést firmy a zaměstnavatele, kteří jsou ochotni vzít do pracovního 
poměru osoby se záznamem v rejstříku trestů, případně mají taková pracovní místa, kde 
výpis z rejstříku trestů není třeba. 

17 Kuda in Kalina (2008).
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Zejména záznam v rejstříku trestů bývá jednou ze základních překážek již abstinujících 
uživatelů drog pro legální způsob získání financí.
Agentury pomáhají či umožní hledat práci nebo krátkodobé brigády na internetu, pomůžou 
se sepsáním profesního životopisu, připraví klienta na vstupní pohovor či výběrové řízení.
Další oblastí, kterou s klienty řeší, je otázka dluhů a splátkových kalendářů, hospodaření 
s penězi atd.
Dle potřeby mohou řešit i otázku bydlení – žádosti o byt, včetně pomoci při vyplňování 
potřebných formulářů, hledání pronájmů či podnájmů na přechodnou dobu atd. Mohou 
nabídnout i seznamy levných ubytoven v daném regionu.
Některé z těchto oblastí řeší i sociální pracovníci ostatních služeb, proto je vždy nutné vyjasnit, 
kterou oblast kdo s klientem řeší, aby nedocházelo k dublování.

Drogové služby ve vězení a následná péče (DSV)
Charakteristika služby: Drogové služby ve vězení vychází z filozofie, že i v intramurálních 
podmínkách mají mít klienti přístup ke službám, které jsou běžné v civilním prostředí 
(viz systém péče o uživatele drog), a dále z požadavku kontinuity práce s uživateli drog. 
V současné době jsou služby ve vězení na základě požadavku vězeňské služby zaměřeny 
zejména abstinenčně, tolik potřebný přístup harm reduction není možný, pouze formou 
informací. 
Drogové služby ve vězení jsou poskytovány nestátními neziskovými organizacemi, tato praxe 
se opírá o legislativní možnosti působení zájmových sdružení ve věznicích.
Cílová skupina: problémoví uživatelé drog v konfliktu se zákonem, kteří se dostali kvůli svému 
životnímu stylu do vězení (vazba a výkon trestu), a dále klienti následně po výstupu z vězení.
Cíle služby: dosáhnout pozitivních změn ve vývoji životního a sociálního scénáře problémových 
uživatelů drog ve vězení, podpořit pozitivní potenciál jejich rodin a žádoucí vliv přirozených 
komunit, vytvářet kontinuální vztah ke klientovi a tak i návaznost v následné péči.
Používané prostředky a metody práce: individuální a skupinové poradenství a psychoterapie, 
prevence relapsu, edukativní programy, besedy, informační servis, sociální práce, 
korespondenční práce, práce s rodinnými příslušníky a osobami blízkými klientů, 
postpenitenciární péče, asistenční služba. 

Výstup z vězení – zvýšená zátěž klienta a stresové období neaktuálněji 2–3 dny po výstupu 
z vězení. Ze zahraničních zkušeností, ale i z praxe v ČR se ukazuje, že po výstupu z vězení se 
jako nejrizikovější období pro kriminální recidivu a drogový relaps uvádí prvních 48 hodin.
Tyto osoby byly zvyklé veškerou euforii i stres, problémy řešit drogami, je nutné jim pomoci 
stabilizovat se. 
Ukazuje se, že plány vytvořené v prostředí věznice je většinou potřeba měnit dle konkrétních 
podmínek, ve kterých se klient skutečně po výstupu z vězení nachází a které nejsou známy 
v době plánování.Také předsevzetí, motivace a představy klientů se často změní a je nutno 
s tím flexibilně pracovat. Je tedy důležité využít důvěry, která se v době pobytu ve vězení ze 
strany klientů k pracovníkům projektu vytvořila, a klientům pomoci zvládnout již zmíněné 
nejrizikovější období 48 hodin po propuštění a dále minimálně další 1–2 měsíce (či dle 
individuálních potřeb klientů) s cílem zprostředkovat efektivní adresnou následnou léčebnou 
a postpenitenciární péči. 

Tato klientela je navíc „dvojnásobně stigmatizovaná“ – jednak svojí drogovou anamnézou, 
ale i kriminální historií, což zhoršuje její sociální začlenění v okamžiku propuštění z vězení 
a prohlubuje její sociální vyloučenost. 

Je nutné si uvědomit, že málokterá skupina lidí je nucena komunikovat s takovým 
množstvím institucí jako uživatelé drog v konfliktu se zákonem (policie, soudy, vězeňská 
služba, probační a mediační služba, léčebná a kontaktní zařízení, sociální kurátoři atd.), 
přičemž každá z nich má odlišné nároky a jiný pohled na daného člověka. Proto se jako stále 
účinnější forma sociální práce v takovýchto případech ukazuje tzv. case management – viz. 
dále. Jde o metodu sociální práce, při které jeden pracovník zabezpečuje a koordinuje služby 
pro klienta v potřebných, zejména sociálních oblastech. Klíčová je klientova bezkonfliktní 
spolupráce se všemi relevantními institucemi, což zefektivňuje jeho sociální začlenění.18 

Práce s motivací – motivační rozhovory
Přestože i u jiné klientely se sociální kurátoři setkávají s problémem nízké motivace ke změně, 
u drogově závislých má toto téma svoje specifikum, a proto tuto část studijního textu věnujeme 
stručnému seznámení s prací s motivací aneb „Jak hovořit s klienty, uživateli drog, abychom 
je motivovali ke změně, případně k léčbě?“

Motivaci procesně chápeme jako „usměrňování, udržování a energetizaci chování, proces 
zvýšení nebo poklesu aktivity jedince. Vlivem drog se tato základní osobnostní dimenze 
zásadně mění, jednak výsledným poklesem zájmu o cokoliv jiného než záležitosti týkající 
se drog a jednak ztrátou energie, kterou jedinec potřebuje k růstu a prosperitě. Motivace je 
jednou ze čtyř okolností (dalšími jsou: stupeň závislosti, kvalita osobnosti jedince, kvalita 
jeho okolí včetně sociálního), které rozhodují o úspěšnosti léčby.19

Efekt intervence motivačních rozhovorů s drogově závislými je možno spatřit v přesunu 
odpovědnosti za změnu. Ta spočívá na klientovi, zatímco úkolem terapeuta je vytvoření 
takového prostředí, které usnadní klientovu vnitřní motivaci ke změně a případně pomůže 
využít motivaci vnější – ze strany rodiny, zaměstnání, úřadů, soudů atd.20 Vývoj motivace 
od minimalizace rizik v ideálním případě až k léčbě i udržování motivace ke změně životního 
stylu a k vytrvání v ní není jen věcí klienta. Pracovníci pomáhajících profesí musí rozumět 
intervencím, které posilují motivaci jako nedílnou součást léčby a jejich profesionálního 
výkonu. Pracovníci jsou zodpovědní za proces, klienti za výsledek. Terapeutův styl je 
považován za významný faktor ve vztahu klient – terapeut, který se může rozhodujícím 
způsobem podílet na tom, zda klient zvolí pozici „status quo“, odpor, anebo se rozhodne pro 
změnu. 
Motivace ke změně jednoduše nesídlí pacientovi (klientovi) pod kůží, ale tvoří interpersonální 
kontext.21 
Pro praktické provádění motivačního tréninku je třeba porozumět dvěma hlavním 
kompetencím:
1. lidé se nacházejí v různých stadiích připravenosti ke změně,
2. ambivalence je normální a pochopitelná.
Sociální pracovník (soc. kurátor, terapeut atd.) následuje, doprovází klienta v jeho procesu. 
Pokud se klient vrací na předchozí stupeň, popř. rychle relapsuje, je na místě otázka, zda 
změna nebyla příliš rychlá a zda nevycházela spíše z přání pracovníka než ze skutečné situace 
klienta.

18 Škvařilová (2007).
19 Kalina a kol. (2001).
20 Miller, Rollnick (2003). 
21 Rotgers (1999).
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Pět principů motivačního rozhovoru22:
1. Projevte empatii.
Vytvořte podpůrnou, na klienta zaměřenou atmosféru, ve které je pro klienta bezpečné 
mluvit o svých konfliktech a problémech a setkat se s obtížemi reality.
2. Ukažte na rozpory.
Motivující rozpor je mezi tím, jak se nyní vidím, a tím, kde bych chtěl být.
3. Vyhýbejte se diskusím.
Čím více je klient v odporu, tím menší je šance ke změně. Minimalizujte odpor!!!
4. Nebojujte proti odporu.
Nejste povinni dávat odpovědi na klientovy námitky a odpor. Obraťte je zpět a využijte 
klienta jako zdroj řešení.
5. Podporujte soběstačnost.
Pamatujte si, že bez soběstačnosti je poznání ve větším riziku zvratu zpět k obraně než 
ke změně v chování.

Pro použití motivačního rozhovoru a jeho principů se ukazuje jako velice důležité rozpoznat, 
kdy se klient dostal do odporu, v opačném případě by veškeré další snažení bylo zbytečné. 
Proto zde uvádím stručný přehled, jak se odpor projevuje:
Spor: zpochybňování, znevažování, nepřátelství.
Vyrušování: „okecávání“, přerušování.
Popírání: obviňování, nesouhlas, omlouvání, požadování beztrestnosti, bagatelizování, 
pesimismus, vzdor, neochota ke změně.
Ignorování: nepozornost, nereagování, neodpovídání, odbíhání.

Naproti tomu se jako efektivní ukazuje zvolit nekorektivní a nehodnotící strategii, která obsahuje:
- pokládání otevřených otázek,
- reflektivní naslouchání,
- potvrzování.

Změna je proces, který má jednotlivé fáze na sebe navazující:
1. Prekontemplace. Klienti jsou ve stadiu, které předchází uvažování o změně. Typické je, 
že klient nevnímá užívání drog jako svůj problém, který by měl řešit. Cítí se dobře, drogy 
si vychutnává a jejich užívání považuje za prospěšné, proto se toto období také nazývá jako 
„šťastný uživatel“. Klient je přesvědčený, že vše má pod kontrolou nebo dokáže své chování 
sám sobě dobře zracionalizovat. Jakákoliv změna se jeví jako příliš obtížná a navíc zbytečná. 
Může však mít určité pochybnosti a občas může uvažovat, že by mohl přemýšlet o změně. 
V této fázi je zbytečné motivovat klienty k abstinenci nebo jakékoliv změně. 
Klientům v tomto stadiu užívání drog jsou určeny služby nabízející minimalizující rizika 
jejich užívání, zejména kontaktní centra a terénní programy.
Je potřeba s klienty udržovat kontakt, rozvíjet vztah užitím empatie, reflektivního naslouchání, 
pokládáním otevřených otázek a věnováním času nezávazné konverzaci pro vytvoření prostředí. 
Hlavní motivační úkol této fáze je zvýšit uvědomování a pochyby, proto se doporučuje také 
vyvolávat pochybnosti o návykovém chování a pomoci klientovi lépe vnímat rizika.23 
Role poradce/terapeuta: Zvýraznění obav a strachu, podporovat klientův respekt k sobě 
samému, nejde jen o zvětšování strachu, ale i o uznání, že užívání drog opravdu přináší něco 
příjemného.
22 Základy práce s motivací (2002).
23 Dobiášová, Broža, Kalina in Kalina (2008).

Klientovy sebemotivační výroky je možné evokovat otázkami:
„Co vás na tom znepokojuje?“
„Co myslíte, že se stane, když neuděláte žádnou změnu?“
„Jakým způsobem vás vaše braní odvádí od věcí, které byste rád dělal?“
„Co vás na vašem braní obtěžuje?“
„Co myslíte, že se vám všechno může stát?“
V případě, že klient nemá žádná, nebo má jen minimální znepokojení ohledně své situace, 
je možné reflektovat: „Možná jste v pořádku, ale je tu málo věcí, nad kterými je třeba se 
znepokojovat.“ A pak udělat přemostění s tím, že „se to dá těžko říct bez více informací…“
Jestliže se klient stále zdráhá přezkoumat zpětnou vazbu, je dobré se stáhnout a zvážit přechod 
k paradoxní strategii „odpírání“ informací, dokud dotyčný neprojeví více zájmu („možná by 
zatím nebylo užitečné zabývat se těmito informacemi…“).
Také je možné zkoumat variantu, že klient má problémy související s užíváním, jako protiklad 
předpokladu, že klient má „problém s užíváním“.
Shrnutí situace musí být založeno na klientově současném úhlu pohledu

2. Kontemplace. Hlavní a nejpoužitelnější změnou oproti předchozímu stadiu je výskyt 
problémů, z nichž některé jsou klienti schopni dát do přímé souvislosti s užíváním drog. 
Proto také se toto stadium nazývá též stadium „nešťastného uživatele“. Užívání drog stále 
ještě přináší uspokojení, ale začínají narůstat pochybnosti o správnosti pokračování a obavy 
o budoucím vývoji jejich užívání. Klient je rozhodnutý uvažovat o změně, ale se změnou 
váhá, zvažuje výhody a nevýhody, zisky a ztráty.24 
V tomto stadiu je vhodné posilovat klientovu sebedůvěru a rozhodovací kompetence, 
zkoušet zdůrazňovat rozpor a motivovat klienty k drobným změnám, které pozitivně působí 
na klientovo sebevědomí.
Hlavní důraz pro toto stadium spočívá v uplatňování zvažování rozhodnutí, čemuž přispěje 
zpřístupnění klientova vnímání „dobrých věcí“ (zisky) spojených s užíváním drog a také 
vytvoření seznamu „ne tak dobrých věcí“ (cena) spojených s užíváním drog daného klienta. 
Pokračovat lze zjištěním současné spokojenosti s životním stylem vzhledem k tomu, co dříve 
předvídal a co očekává v budoucnosti. Důležité je pomoci klientovi určit, jestli vůbec nějaké 
ze zjištěných problémů ho znepokojují a dále zjistit možné „dobré věci“ (zisky), dojde-li 
ke změně, stejně tak „ne tak dobré věci“ (cena, kterou za to platí), dojde-li ke změně, a totéž 
ve vztahu pro zachování stávajícího stavu.
Porovnáním zisků a ceny za pokračování ve statu quo oproti změně pomůže vytvořit diskomfort 
pro klientovo současné chování, což může následně ovlivňovat motivaci ke změně.

3. Rozhodnutí, odhodlávání. Toto stadium přináší další zhoršení situace klienta, takže 
ztráty z užívání drogy získávají navrch nad zisky. Klient je schopen dát je do přímé souvislosti 
s užíváním drog a reálně přemýšlí o potřebě změnit situaci. Nakonec se rozhoduje přistoupit 
k akci vedoucí ke změně: „Budu se sebou něco dělat, ale co?“ Tomuto stadiu se říká také 
stadium odhodlávání a motivace ze strany terapeuta či jiného pomáhajícího pracovníka je 
nejvíce potřebná. Klient je odhodlaný svoji situaci změnit, ale v běžném okolí nevidí příliš 
podpory a jeho osobnost je mnohdy kvůli užívání drog příliš slabá na realizaci rozhodnutí. 
Terapeut či poradce by měl klientovi navrhnout konkrétní postup ke změně a získat jeho 
spolupráci na vytváření následných cílů a strategií. V tomto stadiu klient nejvíce spolupracuje 
a bývá plný odhodlání. V této etapě je ochoten přistoupit na léčbu.25 

24 Dobiášová, Broža, Kalina in Kalina (2008).
25 Dobiášová, Broža, Kalina in Kalina (2008).
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Hlavní motivační úkol tohoto stadia je pomoc při vytvoření plánu akce a rozvíjení strategií/
možností k uskutečňování potřeb a přání. Objevení cílů a vizí do budoucna pomocí otázek:
„Čím jste chtěl být v 5 nebo 10 letech?“
„Co je pro vás v životě nejdůležitější nebo nejdražší?“
Patří sem i prozkoumání možnosti neudělat žádnou změnu, je možné se klienta ptát:
„Samozřejmě jedna z vašich možností je nedělat nic a pokračovat v braní jako doposud… 
Když se rozhodnete pokračovat tímto způsobem jak si myslíte, že to dopadne?“ Reflektujte.
„Proč si myslíte, že byste asi měl něco dělat se svým braním? Nakonec jedna z možností je 
nedělat vůbec nic.“
Zjištění toho, co by byla nejhorší věc, která by se mohla stát, pokud by se klient vrátil k braní 
jako dříve, pomůže podpořit motivaci k realizaci akce a celkové změně.
V tomto stadiu je vhodné metodou brainstorming zjistit možné cesty, kterými může klient 
dosáhnout naplnění svých potřeb a cílů, a to takovými prostředky, které snižují poškození 
nebo rozvíjejí jeho zdroje.
Pokud se nejprve věnuje pozornost možnostem změny vycházejícím z klienta otázkami typu: 
„vypadá to jako by ses přikláněl k tomu něco udělat…, jaké máš nápady ohledně toho, co 
bys mohl udělat...“, začne se postupně rozvíjet plán a jako součást plánu je potřeba posilovat 
klientovo rozhodnutí pokračovat dále v programu léčení, do něhož má eventuálně nastoupit. 

4. Akce, jednání. K tomuto stadiu dochází, pokud klientův rozpor dostatečně zesílí a potřeba 
změny získá navrch. Realizaci potřebné aktivity vedoucí k léčbě může velkou měrou pomoci 
důvěryhodný vztah s pracovníkem, terapeutem a jeho motivace v předchozích stadiích. 
V optimálním případě klient realizuje navržený či doporučený program a poradce (terapeut) 
pomáhá klientovi pozitivní změnu uskutečnit.26 
Hlavní motivační úkol tohoto stadia: pomoci projít kroky vedoucí ke změně pomocí 
uspořádávání dostupných možností, vybíráním cesty a jejím sledováním pomocí plánu 
činností. Největší důraz je kladen na upevnění motivace pro provádění konkrétních kroků 
ke změně.

5. Udržování. Toto stadium přináší pro klienta schopnost žít bez drogy a začátek návratu 
do běžného života. Většinou nebývá bez těžkostí, neboť klient, který byl doposud podporován 
mnoha terapeuty a chráněn před tvrdou realitou, se musí vrátit do prostředí, které většinou 
nepřestal vnímat jako ohrožující. V optimálním případě klient udržuje pozitivní změnu. 
V tomto stadiu se využívají strategie k udržení změny a prevenci relapsu, případně prevenci 
kriminální recidivy: monitorování a sebemonitorování, vyhýbání se rizikovým místům 
a situacím, upevňování přiměřeného životního stylu apod.27 
Hlavní motivační úkol: pomoci klientovi rozvinout strategie a nové dovednosti pro prevenci 
relapsu a plnější rozvinutí života. 

6. Relaps. Klient selhává, může se dostat zpět do prvního stadia, kdy nestojí o změnu. Zde 
je nejdůležitější zvládnout psychologickou reakci na selhání (syndrom porušení abstinence) 
a užívání rychle zastavit. 
K relapsu může dojít v každé etapě tohoto modelu.28 
Hlavní motivační úkol: usnadnit klientovi návrat do předchozího stadia procesu bez 
zadrhnutí či demoralizace. Tomu může pomoci povzbuzení klienta s cílem znovuzapojení 

26 Dobiášová, Broža, Kalina in Kalina (2008).
27 Dobiášová, Broža, Kalina in Kalina (2008).
28 Dobiášová, Broža, Kalina in Kalina (2008).

klienta do procesu změny, podpora opětovného prozkoumání a zvažování rozhodnutí, 
důraz na sebeakceptaci a porozumění lapsům jako součásti ozdravného procesu pro mnoho 
lidí, a tím důraz na výukovou hodnotu relapsu a objasnění, jak může být léčebný program 
upraven, tak že relaps bude v budoucnu méně pravděpodobný. 

Stejně jako terapeut i sociální kurátor by měl umět pracovat s klienty ve všech stadiích tohoto 
modelu. Vždy vychází z možností klienta, navrhuje, podporuje a motivuje klienta k takovým 
cílům, které odpovídají etapě, v níž se nachází, nebo etapě následující, a tak proces citlivě 
koordinuje.

Case management – koordinovaná péče

Pro sociální kurátory považuji za efektivní seznámit se s metodou sociální práce nazývanou 
koordinovaná péče (v zahraničí spíš používaný pojem case management, v ČR se také začíná 
používat pojem metoda případové sociální práce, resp. případové vedení). Zejména při práci 
s osobami, které mají drogový problém, by toto mohlo být velice účelné. Uživatelé drog dokáží 
velice schopně zneužívat systém sociální pomoci a využívat vzájemné neinformovanosti mezi 
jednotlivými službami a institucemi. Naopak vzájemná komunikace a intenzivní spolupráce 
všech těchto složek sociálního sytému může pomoci, aby tento sytém byl efektivní, a snížit 
tak procento těch, co z něj vypadnou či ho budou zneužívat a propadat se dál na dno.
Tím, že případový pracovník koordinuje komunikaci klienta s různými poskytovateli služeb, 
dokáže iniciovat a výrazně zrychlit proces jeho integrace do společnosti, čímž posiluje jeho 
sebedůvěru a zvyšuje pravděpodobnost, že klient v úsilí vytrvá. Základem metody je důvěrný 
vztah mezi klientem a případovým pracovníkem, cílem je vytvoření podpůrné sítě kolem 
klienta, která mu účinně pomůže k tomu, aby mohl samostatně fungovat ve společnosti.29 

Koordinovaná péče30 zahrnuje základní funkce:
•  poskytování individuálního poradenství, sociální práce či terapie klientům 

v přirozené komunitě a
•  propojení indikovaných klientů k dalším potřebným službám a k podpoře ve vztahu 

k místním zařízením i neformálním pomáhajícím sítím.
Důvody koordinované péče u indikovaných klientů:
•  neplatí pravidlo: čím více prostředků do péče, tím lepší služby; je třeba hledat optimální 

podobu a kvalitu péče, ověřovat účinnost;
• neplatí předpoklad: klient vyhledá pomoc, když se jeho situace zhorší;
•  u těžce nebo dlouhodobě závislých či ohrožených klientů je třeba doplnění zdravotní péče 

o péči sociální a rehabilitační;
•  i lidé s dlouhodobým a vážným poškozením se mohou měnit, učit, zlepšovat – a je třeba je 

v tom podporovat;
•  je třeba využívat nejen tradičních služeb, ale i přirozených zdrojů komunity; společenství, 

ve kterém klient žije, je zdroj – nikoliv překážka.

Je-li účelné poskytovat klientovi více služeb současně, je třeba je koordinovat.
Dlouhodobá koordinovaná péče je indikovaná u klientů, kteří nejsou schopni se o své 
záležitosti sami postarat. S nimi je třeba vytvořit individuální plán a konkrétní garant, 

29 Stuchlík (2002) 
30 Libra (2005).
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klíčový pracovník, „case manager“, se aktivně podílí na jeho realizaci, monitorování, 
hodnocení a kontrole výsledků. Takový pracovník zprostředkuje klientovi kontakt s dalšími 
zdravotnickými a sociálními službami, podle potřeby může přebírat za klienta i část 
odpovědnosti či doplňovat jeho dovednosti, ve kterých má deficit. 
Tímto klíčovým pracovníkem může být jak sociální kurátor, tak terapeut z některé drogové 
služby či probační pracovník aj.

Základní úkoly koordinované péče (3 procesy):
•   posouzení stavu klienta a podmínek v okolí klienta – přehled o jeho potřebách, schopnostech 

– včetně potřeb a schopností těch, kteří se o něj starají;
•  plánování individuálních služeb tak, aby se setkaly s identifikovanými potřebami – jasně 

definované cíle (popsat cílový stav, jehož má být dosaženo);
•  tento plán uskutečňovat (za pomoci klienta, jeho vlastních sociálních kontaktů) 

a monitorovat (zaznamenávat dosažený, nebo naopak nedosažený pokrok), zpřehlednit 
výstupy a výsledky ve vztahu k uživateli – i pečovatelům (společně se všemi, kteří se na práci 
podílejí), což slouží i pro potřebu nezbytných revizí v poskytování služeb.31 

Kazuistiky

konkrétní případy, příklady dobré praxe spolupráce státní instituce a nestátní neziskové 
organizace s využitím sítě služeb pro drogově závislé v ČR.

Kazuistika č.1
Miroslavovi je 35 let. Vyrůstal ve velkém městě, jako jediné dítě v neúplné rodině – otec tragicky 
umřel, když bylo Miroslavovi 15 let. Po jeho smrti matka psychicky vážně onemocněla a t.č. je 
v invalidním důchodě a umístěna v domě s pečovatelskou službou. Miroslav ukončil bez potíží 
střední odborné učiliště, vyučil se jako kuchař-číšník a v tomto oboru nějakou dobu pracoval. 
Rodinný majetek Miroslavovi umožňoval cestovat světem, kde získával i první zkušenosti s drogami 
– zejména s kokainem. Pobýval střídavě v České republice a v cizině, plavil se na lodích… Vlastnil 
byt a po materiální stránce nestrádal. Závislost na drogách, zejména amfetaminech, ho však časem 
dostala do konfliktu se zákonem, posléze do vězení. Po dvou letech byl propuštěn a vrátil se k svému 
dřívějšímu způsobu života. Střídavě užíval kokain a pervitin – jak už mu dovolovala finanční situace. 
Časem začal drogu také vyrábět. V tomto období u něj propukly i první závažnější psychické 
potíže, zejména „stíhy“. Odbornou pomoc nevyhledal, pokračoval v užívání pervitinu a kokainu. 
Opakovaná trestná činnost ho opět přivedla do vězení. Tentokrát mu soudem byla nařízena 
ochranná léčba drogové závislosti. Ve výkonu trestu absolvoval 8 měsíců léčby na specializovaném 
oddělení ve věznici, kde jsme se s ním s kolegou poprvé setkali během naší návštěvy. V besedě, kterou 
jsme měli pro klienty specializovaného oddělení, jsme je seznámili se službami, které poskytujeme 
klientům v rámci projektu Drogové služby ve vězení a následná péče. Miroslav se tehdy nezapojoval 
do diskuse. Pouze se zmínil, že po výstupu nemá obavy z toho, že by se k drogám vracel.
Tři měsíce po naší návštěvě ve věznici byl Miroslav podmíněně propuštěn na svobodu a vrátil 
se do místa bydliště. Byt však už patřil jinému majiteli a on se ocitl na ulici. Prostřednictvím 
sociálního kurátora, kterému ukázal jeden za našich letáčků, které měl ještě z vězení, se dostal 
k nám. Projevil zájem o následnou péči, zejména potřeboval pomoc v řešení otázky bydlení, 
hledání zaměstnání a psychickou podporu. Výstup z vězení byla pro něj stresující záležitost 
a psychicky byl destabilizován. Cítil potřebu i pro prevenci možného relapsu. Následující dny 

31 Libra (2005).

byly z jeho strany vnímány jako veliká zátěž a cítil vyčerpání. Každým dnem v něm rostly 
obavy z možného návratu k dřívějšímu způsobu života.V rámci individuálního poradenství 
uvažoval i o tom, že by bylo snadnější vrátit se k tomu, co „nejlépe umí“ ( myslel tím výrobu 
drog a páchání trestné činnosti), zároveň by to byla cesta zpět do vězení.
Během tohoto krátkého období po výstupu jsme s Miroslavem byli denně v kontaktu. Podařilo 
se tak navázat vztah důvěry a podchytit včas krizové momenty, kdy váhal o možném návratu 
k drogám. Adaptační zátěž byla nad jeho síly a po psychické stránce se jeho stav zhoršoval.
Vrátily se tzv. stíhy, stavy úzkosti, nedostatek sil pro zvládání každodenního života. Rozhodl 
se zažádat o přijetí do doléčovacího zařízení. Aby překlenul období, než bude vyrozuměn 
o své žádosti k přijetí, nastoupil na detoxifikační oddělení. Do doléčovacího zařízení 
v místě bydliště ho nepřijali, na doporučení pracovníků nastoupil do psychiatrické léčebny. 
Po absolvování ústavní léčby měl v úmyslu pokračovat v doléčovacím zařízení. Krátkodobou 
ústavní léčbu neukončil, odešel bydlet do Prahy a o změně svých plánů nás neinformoval. 
Po měsíci nás telefonicky kontaktoval, měl recidivu a potřeboval okamžitou intervenci. Měl 
silný strach, že ztratí úplně kontrolu nad svým chováním, což by ho brzy vrátilo do vězení. 
Okamžitou intervencí byl přijat na detoxifikační oddělení a do tříměsíční ústavní léčby, kterou 
tentokrát úspěšně absolvoval. Z léčebny jsme obdrželi jeho propouštěcí zprávu, ve které bylo 
napsáno, že má v plánu odjet do ciziny za prací.
I když se v tomto případě nejednalo o obvyklý způsob práce s klientem, uvedla jsem ho 
proto, abych poukázala, jak důležitý může být kontakt a informace o službách, které můžeme 
poskytnout klientovi ihned po výstupu z vězení, v období, které je nejrizikovější pro recidivu, 
nejen co se týká drog, ale i páchání trestné činnosti. 

Kazuistika č.2
Do následné péče byl přijat klient, který se vrátil z výkonu trestu odnětí svobody po třech 
letech. Spolupráci s Drogovými službami ve vězení navázal již ve Vazební věznici Brno, 
na začátku svého pobytu ve vězení, formou skupinových sezení i individuálních konzultací. 
Po 8 měsících byl odeslán do věznice k výkonu trestu, kam pracovníci našeho projektu 
nedocházejí – krátce udržoval korespondenční kontakt, pak jej ale na rok přerušil. 
Po této době, kdy mu tedy do výstupu z vězení, v případě, že by byl podmíněně propuštěn, zbývalo 
12 měsíců, opět pracovníky kontaktoval. Chtěl s nimi dojednávat svůj plán po výstupu z vězení 
a také žádal o navázání spolupráce s Probační a mediační službou ČR. Chtěl vstoupit do programu, 
který je kombinací povýstupní péče v našem projektu a soudem ustanoveného dohledu PMS ČR. 
Pracovník tedy kontaktoval 3 měsíce před termínem podmíněného propuštění Probační 
mediační službu ČR – středisko Česká Lípa – a dohodl se s klientovi přidělenou pracovnicí 
na možnostech, které jsou klientovi nabízeny po výstupu z vězení. S klientem byla sepsána 
dohoda o následné péči mezi ním a pracovníkem našeho projektu, ve které byla určena 
frekvence návštěv 1 x týdně první měsíc a 1 x za 14 dní v průběhu dalších 5 měsíců. Stanovena 
byla také konkrétní témata, kterým bude na konzultacích věnována pozornost. 
Pracovník také kontaktoval Probační a mediační službu ČR – středisko Brno – informoval 
jej o zahájené spolupráci se střediskem Česká Lípa. Bylo dohodnuto, že v případě propuštění 
klienta bude započata spolupráce okamžitě, ještě před tím, než přijde spis o klientovi 
do tohoto střediska (to někdy trvá dva měsíce, které jsou pro klienta zásadní z hlediska 
návratu k bývalým rizikovým způsobům chování). 
Po termínu projednávání klientova propuštění se klient náhle dostavil do prostor projektu 
Drogových služeb ve vězení, kde probíhá následná péče. Sdělil, že byl propuštěn a byl mu 
ustanoven dohled – přišel započít následnou péči, na které jsme byli dohodnuti. 
Nyní jsou to již 3 měsíce, kdy klient dochází, uskutečnila se společná schůzka s pracovníkem 
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Probační a mediační služby ČR, který ochotně vyšel vstříc a i bez spisu uskutečnil trojstrannou 
dohodu mezi všemi přítomnými stranami – byla otevřena témata jako předávání a sdílení 
informací, četnost schůzek a testování na přítomnost drog v moči, se kterou klient souhlasil. Byla 
vymezena témata, která bude klient mít společná jen s pracovníkem Probační a mediační služby 
ČR (splácení dluhů) a která jen s pracovníkem Drogových služeb ve vězení (všechna ostatní).
Klient se dobrovolně rozhodl prodloužit dobu setkávání jednou týdně, to zatím už třetí měsíc 
zůstává. Nebyl ještě pozitivní v testu na drogy, je podporován ve svém aktivním hledání 
nových životních náplní, které se mu daří. Klient oceňuje, že má pocit kontroly, který mu 
umožňuje některé rizikové momenty lépe zvládat. Našel si práci hned první týden po výstupu 
z vězení a jeho plány jsou realistické a pozitivní.
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DOMÁCÍ NÁSILÍ
Zdeňka Bednářová

Cílem kapitoly je seznámit sociální kurátory s problematikou domácího násilí, s jeho aktéry 
a možnostmi pomoci. Vzhledem k tomu, že jednání s osobou, která dlouhodobě domácí násilí 
zažívala, má svá specifika, považujeme za důležité sociální kurátory se zásadami jednání s obětí 
seznámit. V této souvislosti také zmíníme nejčastější typy pachatelů domácího násilí. Jedná se 
o osoby, které se chovají ke svému okolí násilně a se kterými mají sociální kurátoři zkušenosti, 
neboť s podobnými typy agresivních jedinců se při své práci denně setkávají.

Kapitola se více zaměřuje na domácí násilí v partnerských vztazích. Sociální kurátor se při 
výkonu své práce může setkat s jeho oběma aktéry, tj. s osobou ohroženou i násilnou. V případě 
mezigeneračního násilí, kdy jsou zpravidla osobami ohroženými rodiče, prarodiče nebo 
generačně starší osoby, se sociální kurátoři setkávají zejména s osobami násilnými. 

V souvislosti s domácím násilím jsou používány různé pojmy pro označení osob, kterých se tento 
jev týká. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zavádí pro oběť domácího násilí pojem 
„osoba ohrožená násilným chováním vykázané osoby“. V odborných kruzích se používá zkrácená 
verze, tj. ohrožená osoba a násilná osoba. Pro potřeby této kapitoly budeme používat termíny 
oběť nebo ohrožená osoba a násilná osoba nebo násilný partner. Uvědomujeme si, že pojem oběť 
může být vnímán stigmatizačně, neboť evokuje obraz člověka pasivního, podvolujícího se dané 
situaci, který submisivně přijímá svůj osud. Avšak ani termín osoba ohrožená domácím násilím 
nevystihuje přesně daný stav.

V následujícím textu naleznou sociální kurátoři obecný vhled do problematiky, ale i konkrétní 
popis chování ohrožené osoby a metody práce s ní.

Pojem domácí násilí 
Domácí násilí je ve společnosti velmi rozšířené a zasahuje všechny společenské vrstvy bez 
ohledu na jejich sociální status, vzdělání, ekonomické postavení, náboženství, národnost 
a kulturu. V praxi se setkáváme s násilím zaměřeným na některého člena rodiny jak 
u vysokoškolsky vzdělaných odborníků, tak i u osob se základním vzděláním. Ani víra v Boha 
nezaručuje, že se ve věřící rodině násilí nerozvine. Následky v podobě devastace životů nejen 
dospělých, ale i dětských obětí je tragická. 

Domácí násilí lze považovat za jednu z nejnebezpečnějších forem agrese pro jeho skrytost 
a s tím související obtížnou postižitelnost. Z hlediska výskytu je nejrozšířenější formou násilí, 
která vykazuje vysokou latentnost a závažnost. 

Podle Matouška1 je domácí násilí převážně zaměřeno na ženy. Toto násilí má své kořeny 
v nerovném postavení ženy vůči muži. V patriarchálních společnostech bylo, a mnohde 
stále ještě je, mužské mocenské jednání spolu s násilím tolerováno, přijímáno jako norma 

1 Matoušek a kol. (2005).
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a glorifikováno. Žena byla považována za majetek muže a bylo povoleno ji fyzicky trestat. 
Násilí na ženách je dlouhotrvající problém, který je historicky i společensky zakořeněn.

Jednotná definice domácího násilí nebyla ustanovena. Kolem tohoto pojmu vládne značná 
terminologická nejednotnost. Některé definice vycházejí z genderového pojetí, jiné akcentují 
více hledisko kriminologické, psychologické, normativní nebo sociální. V této souvislosti 
je třeba zmínit, že feministické pojetí chápe domácí násilí jako násilí na ženách vycházející 
z genderové nerovnosti. Oproti tomu definice vycházející z kriminologie definují domácí násilí 
ve vztahu ke skutkové podstatě trestného činu bez ohledu na pohlaví pachatele nebo oběti.

Při definování domácího násilí pro potřeby této kapitoly můžeme vycházet z trestního zákona 
České republiky2, ve kterém byla poprvé v roce 2004 paragrafem 215a stanovena trestnost 
činu, jakým je týrání osoby blízké nebo jiné osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo 
domě. Přičemž osobou blízkou se rozumí příbuzní v přímé linii, zpravidla manžel, manželka, 
sourozenci nebo jiné osoby v poměru rodinném nebo jemu podobném (partnerský vztah 
druha a družky). Zároveň tento paragraf postihuje jakékoli osoby, které páchají násilí 
na druhé osobě, jež s nimi sdílí společné bydlení, např. podnájemník, nájemce apod.

Z trestního práva částečně vychází následující definice, kterou uvádí Bednářová3: „Domácím 
násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání odehrávající se mezi osobami blízkými 
žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad 
druhou moc a kontrolu. Jedná se o fyzické i slovní útoky, tělesné týrání, omezování osobní 
svobody, vydírání, sexuální zneužívání, výhrůžky apod. Toto chování vyvolává trvalý strach 
oběti ze svého trýznitele, což umožňuje násilníkovi udržovat nad obětí neomezené mocenské 
postavení a donutit ji, aby se podřídila jeho vůli.“

Domácí násilí v širším slova smyslu definovala Rada Evropy v roce 19854 jako „jakýkoliv 
čin nebo opomenutí spáchané v rámci rodiny některým z jejích členů, které podkopávají 
život, tělesnou nebo duševní integritu nebo svobodu jiného člena stejné rodiny nebo vážně 
poškozují rozvoj jeho osobnosti.“

V širším slova smyslu lze za domácí násilí považovat jakékoli násilí v rodině, tedy násilí mezi 
všemi jejími členy. Zpravidla se setkáváme s násilím:
• v partnerském vztahu, tj. násilí muže proti ženě nebo ženy proti muži,
•  v homosexuálním vztahu, tj. druh partnerského násilí páchaného mužem na muži nebo 

ženou na ženě, 
•  v mezigeneračních vztazích, tj. násilí mezi dětmi a rodiči, vnuky a prarodiči, partnery dětí 

či vnuků a rodiči či prarodiči apod.

Je pravděpodobné, že sociální kurátoři se budou nejčastěji setkávat s násilím partnerským, 
a to v heterosexuálních i homosexuálních vztazích. Nutno však upozornit na skutečnost, že 
osoby ohrožené násilím ze strany partnera stejného pohlaví vyhledávají pomoc zřídka. 

Sociální kurátoři se mohou setkat také s tím, že některé ohrožené osoby nevnímají násilné 
chování jako domácí násilí, jiné naopak mohou vnímat sebemenší nátlak nebo nesouhlas 
partnera jako domácí násilí. 

2 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění.
3 Bednářová, Macková, Prokešová (2006).
4 Voňková (2004).

Situace v České republice
Před rokem 1989 bylo v České republice domácí násilí stejně jako všechny sociálně patologické 
jevy tehdejší vládnoucí třídou popíráno, protože neodpovídalo představě o budování 
„šťastných zítřků“. Dlouho přetrvával v naší společnosti názor, že domácí násilí je privátní 
záležitostí, kterou si musí jeho protagonisté vyřešit sami. Teprve, když násilí překročilo 
hranici vymezenou trestním zákonem a naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, např. 
ublížení na zdraví, následovalo trestní stíhání.

Od 90. let minulého století se začaly v České republice názory na domácí násilí postupně měnit 
a celá problematika medializovat. Rozsáhlý výzkum realizovaný v roce 2002 Sociologickým 
ústavem Akademie věd České republiky spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy 
ukázal, že domácí násilí zaměřené na ženy není jev, který by se naší republiky týkal pouze 
okrajově. Uvedený výzkum byl součástí mezinárodního projektu „International Violence 
Against Women Survey“, který paralelně probíhal ve více než dvaceti zemích světa. V České 
republice se výzkumu účastnilo 1 980 žen starších 18 let.

Výsledky výzkumu zveřejnila Pikálková5, podle které alespoň jednou během života bylo 
některému druhu fyzického násilí v partnerském vztahu vystaveno 37,7 % žen. Toto číslo 
je alarmující, neboť v praxi to znamená, že každá třetí žena v průběhu svého života zažila 
partnerské násilí. 

Tyto výsledky by měli znát zejména sociální pracovníci, tedy i sociální kurátoři, na které se 
oběti domácího násilí mohou obracet. Zároveň je třeba si uvědomit, že není jednoduché 
u takové osoby rozpoznat domácí násilí a účinně jí pomoci.

Druhy domácího násilí
Pro úplnost a lepší orientaci se stručně zmíníme o druzích domácího násilí, které se většinou 
prolínají a málokdy jsou izolované.

Nejčastějšími formami domácího násilí je násilí fyzické a psychické, přičemž lze tyto základní 
kategorie dále rozčlenit na násilí emocionální, sociální, ekonomické a sexuální.

Fyzické násilí je nejvíce viditelné, postižitelné a zpravidla zanechává na těle oběti stopy 
v podobě modřin, řezných ran, popálenin, zlomenin apod. Mezi jeho projevy zařazujeme 
údery rukou i předměty, řezání či píchání, ohrožování zbraněmi nebo jinými nebezpečnými 
předměty, pálení, svazování, kroucení rukou, trhání vlasů či ochlupení, odpírání jídla či 
spánku apod. Na hranici mezi psychickým a fyzickým násilím stojí např. zabraňování 
pohybu.
Psychické násilí často doprovází násilí fyzické, může se však odehrávat samostatně nebo 
stát na počátku roztáčející se spirály domácího násilí. Psychické násilí téměř nelze dokázat 
a právně postihnout. Obecně lze pod psychické násilí zahrnout útoky na lidskou důstojnost. 
Mezi jeho projevy patří soustavné ponižování, hrubé urážení, zastrašování, snižování 
osobních kvalit, zesměšňování, znevažování schopností oběti, vnucování obrazu oběti jako 
psychicky nemocného člověka apod.

5 Pikálková (2004).
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Emocionální násilí je podle Bednářové6 zaměřeno na osoby, zvířata a věci, ke kterým má 
ohrožená osoba citový vztah. Nejčastěji se zaměřuje na osoby blízké oběti, jako jsou její děti, 
rodiče, sourozenci či přátelé. Není výjimkou, že je násilí zaměřeno také na domácí mazlíčky 
nebo že násilná osoba ničí věci oběti, které mají pro ni osobní hodnotu. 

Sociální násilí se orientuje na sociální kontakty oběti. Často se násilná osoba od počátku 
snaží omezit kontakty oběti s vnějším světem a izolovat ji od případné možnosti pomoci. 
Sociální násilí se projevuje např. zákazem vycházení z bytu, nepřijímáním návštěv, a to ani 
nejbližších příbuzných, odebráním mobilního telefonu, kontrolou času oběti, který netráví 
s násilnou osobou apod.

Ekonomické násilí je relativně časté a projevuje se naprostou kontrolou veškerých financí, 
požadováním vyúčtování i nepatrných částek, přidělováním pouze malého kapesného, 
odmítáním podílet se na úhradě společného bydlení a stravy, znemožněním disponovat se 
společným účtem, uzavíráním půjček v průběhu manželství bez vědomí oběti nebo nucením 
ohrožené osoby, aby uzavírala svým jménem půjčky apod.

Sexuální násilí je velmi časté ve vztahu, kde eskaluje domácí násilí. Zpravidla nezanechává 
viditelné stopy, odehrává se v intimním prostředí bez svědků, je pro oběť vysoce citlivé 
a zraňující, proto je hůře dokazovatelné. Mezi jeho projevy patří např. znásilnění, vynucování 
si intimního styku proti vůli oběti, nucení ke zraňujícím sexuálním praktikám apod.

Faktory ovlivňující vznik domácího násilí
Stanovit příčinu domácího násilí není snadné, protože nevzniká jako přímý důsledek určité 
situace či jednání. Jeho vznik je podmíněn mnoha faktory, které se vzájemně prolínají, proto 
nelze jednoznačně určit, který z nich zapříčinil rozvoj násilí v rodině. Můžeme hovořit pouze 
o určitých faktorech, které vznik domácího násilí ovlivňují.

Faktory, které mohou mít vliv na rozvoj domácího násilí, můžeme začlenit do několika 
oblastí. Jedná se o faktory společenské, rodinné, osobnostní a situační.

Mezi společenské faktory patří zejména tolerantní postoj společnosti vůči násilí v rodině, 
jeho tabuizování a bagatelizování, patriarchální rozdělení rolí v rodině a s tím související 
rodinné mýty, lhostejnost lidí vůči všemu, co se jich přímo nedotýká, glorifikace síly a moci 
v médiích apod.

Rodinné faktory zahrnují výchovné modely v rodině, rodinné normy, zafixované rolové 
chování, identifikaci s násilným nebo submisivním modelem chování apod.

Osobnostní charakteristiky se týkají násilného partnera i oběti. U násilné osoby může jít 
o zvýšenou pohotovost k agresi, neschopnost zvládat své emoce, závislosti na návykových 
látkách, hraniční poruchy osobnosti apod. U oběti hraje roli emocionální zralost, submisivita, 
neschopnost sebeprosazení se apod. 
Domácí násilí mohou vyvolat také sociální situace, které násilná osoba subjektivně prožívá 
jako obtížné a stresující. Napětí, které tato situace v násilné osobě vyvolává, se hromadí 
a k jeho ventilaci využije člověka, jenž je v jeho blízkosti. Mezi sociální situace ovlivňující 

6 Bednářová, Macková, Prokešová (2006).

výskyt domácího násilí patří ztráta zaměstnání a s tím spojený nedostatek finančních 
prostředků, onemocnění nebo smrt v rodině, vysoké dluhy, narození dítěte apod.

K násilí může dojít také proto, že osoba násilná, která žije v jedné domácnosti s rodičem 
či prarodičem, nemá vzhledem k příjmu rodiče nebo prarodiče nárok na dávku pomoci 
v hmotné nouzi a zůstává bez vlastního příjmu. Tím vzniká další tenze ve vztahu a při 
agresivní komunikaci může vrcholit do fyzického násilí. 

Praxe ukazuje, že na rozvoj násilného chování má vliv orientační rodina, do které se dítě narodí 
a ve které získává základní sociální zkušenost. Blízké osoby, které jsou pro dítě emocionálně 
významné, ovlivňují proces identifikace a sociálního učení dítěte. Pokud žije dítě v rodině, 
kde zažívá domácí násilí, přijímá ho jako normu. Pokud se identifikuje s násilnou osobou, je 
vysoká pravděpodobnost, že násilný model chování bude opakovat v dospělosti ve své vlastní 
rodině. Pokud se identifikuje s osobou ohroženou, často si ve vztahu nechá narušovat své 
hranice.

Znaky domácího násilí
Rozpoznat domácí násilí od jiných druhů partnerských konfliktů je obtížné. Pro lepší 
orientaci sociálních kurátorů v této problematice uvádíme určité znaky, které jsou při 
identifikaci domácího násilí důležité. Zároveň je třeba si uvědomit, že za domácí násilí nelze 
považovat vzájemné napadání v partnerském vztahu, rvačku, jednorázový incident a tzv. 
„italskou domácnost“. 

Jeden ze základních rozpoznávacích znaků domácího násilí uvádí Huňková7 jako „faktickou 
nerovnost v postavení oběti a násilníka. Násilník je člověk disponující výraznou mocenskou 
převahou nad svou obětí.“ V  případě domácího násilí stojí na jedné straně absolutní 
bezvýhradná moc a na druhé naprostá bezmoc. Jde o vztah výrazně asymetrický. Domácím 
násilím není hádka nebo spor dvou rovnocenných stran.

Dalšími znaky domácího násilí kromě uvedené asymetrie ve vztahu jsou podle Bednářové8 
blízké vztahy intimního charakteru, společná propojenost oběti s násilnou osobou, skrytost, 
obtížná postižitelnost a kontrolovatelnost, dlouhodobost násilí ve vztahu, opakující se ataky, 
stupňující se agresivita, pokračování násilí i po rozchodu.

U domácího násilí se nemění role oběti a násilné osoby, jako to může být v rodinách, kde se 
partneři napadají vzájemně a kde násilí je používáno na posílení argumentace jedné či druhé 
strany. Jasně vymezené role násilné a ohrožené osoby jsou pro domácí násilí typické.
Mezi násilnou osobou a obětí je vztah blízkosti a provázanosti emocionální, ekonomické, 
materiální, sociální a další. Nejčastěji jsou tyto osoby manželé nebo jsou ve vztahu druha 
a družky. Nejedná se o lidi, kteří by byli vůči sobě v lhostejném postavení, vždy jsou mezi 
nimi současné nebo minulé vazby. Jejich propojenost je často umocněna faktem, že spolu 
mají děti.

Násilná osoba i oběť spolu ve většině případů bydlí, což v reálném životě znamená, že se stále 
vracejí do uzavřeného prostředí bytu, kde může násilí probíhat skrytě třeba i několik let, 
aniž má okolí sebemenší podezření. O to je situace pro oběť horší, pokud se rozhodne násilí 
7 Huňková (2004).
8 Bednářová, Macková, Prokešová (2006).
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na ní páchané řešit a zveřejnit. Ani nejbližší sousedé zpravidla dosud nic netušili, protože žádné 
indicie nenasvědčovaly tomu, že za zavřenými dveřmi násilí probíhá. Často se ohrožená osoba 
dostává do situace, kdy jí okolí nevěří a podezírá ji z toho, že chce partnerovi vědomě ublížit. 

U mezigeneračního násilí často nastává situace, kdy ohrožení senioři, případně rodiče, mají 
snahu své děti nebo vnuky omlouvat. Jejich závislost na násilných osobách způsobují tři 
oblasti obav – ze stigmatizace rodičovským debaklem, z opuštění ze strany násilných osob 
a ze sankcí za prozrazení násilí.

Také propojenost materiální a ekonomická hraje při řešení případů domácího násilí 
významnou roli. Ohrožená a násilná osoba mají zpravidla společný účet, ke kterému často 
nemá oběť dispoziční právo. Ve chvíli, kdy se rozhodne odejít, jí násilný partner zamezí 
přístup k účtu a ona se (často i s dětmi) ocitá bez prostředků na hranici chudoby. Rozhodnutí 
odejít ze společné domácnosti s násilnou osobou je tak blokováno strachem z budoucnosti 
i z toho, že násilný partner splní své výhrůžky a rozprodá nebo zničí společný majetek. 

Dalším charakteristickým znakem je dlouhodobost trvání domácího násilí. Nejedná se 
o jednorázový atak, ale několikaletý koloběh slovních a/nebo fyzických útoků přerušovaných 
fázemi usmiřování a slibů. Domácí násilí není jedna facka, která sice do partnerského vztahu také 
nepatří, nelze ji však považovat za takto závažný skutek, kterým domácí násilí bezesporu je.

Rozvinuté domácí násilí se vyznačuje stupňující se brutalitou útoků a zkracováním fází 
usmiřování. Útoky jsou každým dnem nebezpečnější a brutálnější. Nezřídka jde ohrožené osobě 
skutečně o život nebo zdraví fyzické či psychické. Po mnoha letech týrání mívají oběti na těle 
nejen viditelné následky předešlých zranění, ale objevují se u nich psychosomatická onemocnění 
a symptomy posttraumatické stresové poruchy, které jim výrazně snižují kvalitu života.

Zkušenosti z praxe ukazují, že ve chvíli, kdy ohrožená osoba od násilného partnera odejde 
a on ji už nemůže týrat za zavřenými dveřmi bytu, se nezřídka stává, že ji napadne na ulici. 
Domácí násilí se tak přenáší z uzavřeného prostředí bytu na veřejné prostranství. Opakovaně 
se stalo, že ohrožená osoba byla napadena na veřejnosti a vzhledem k lhostejnosti okolí se 
nedovolala pomoci. 

V této souvislosti lze uvést příklad z praxe, kdy násilný partner byl podle paragrafu 215a trestního 
zákona9, který jsme zmiňovali výše, odsouzen na 6 let k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 
Po polovině trestu byl propuštěn s podmínkou. Od prvního dne jeho svobody oběti vyhrožoval 
telefonicky, prostřednictvím sms i osobně. Čekával na ni před domem a pronásledoval ji. Když 
ji jednou potkal u benzínové pumpy, surově ji zbil tak, že musela vyhledat lékařské ošetření 
a napadení si vyžádalo pracovní neschopnost. Alarmující je, že tento incident se stal za bílého 
dne, před zraky mnoha lidí, a nikdo jí nepomohl ani nezavolal policii, kterou po napadení 
volala až zraněná žena. 
Násilí v partnerských vztazích má tendenci v určité formě přetrvávat i po rozchodu. Zejména 
tam, kde jsou děti, je oběť zranitelnější, čehož násilný partner často využívá. Nekonečná 
odvolání k soudu, žádosti o změnu výchovy nebo úpravu styku nejsou v zájmu dítěte, nýbrž 
umožňují násilné osobě uplatňovat moc nad obětí i po ukončení vztahu. 

9  Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění.

Někdy navazuje na domácí násilí tzv. stalking, který lze charakterizovat jako úmyslné 
pronásledování a obtěžování druhé osoby, jež má za následek snížení kvality jejího života. 
Nemusí však být zaměřen pouze na partnerské vztahy, kde se odehrávalo domácí násilí, ale 
může postihnout i jiné osoby. Od 1. 1. 2010 je stalking, resp. nebezpečné pronásledování 
v České republice trestně postižitelné.

Klientelu sociálních kurátorů tvoří z velké části osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí 
svobody, tedy lidé jako násilná osoba z výše uvedeného příkladu. Proto je důležité, aby sociální 
kurátoři problematiku domácího násilí znali do hloubky a mohli se podílet na eventuální 
prevenci takových incidentů.

Fáze domácího násilí
Domácí násilí není pouze jednorázový akt, nýbrž probíhá v určitých cyklech a má tendenci 
gradovat. Postupně s vývojem domácího násilí se upevňuje moc násilné osoby a závislé 
postavení osoby ohrožené. Násilný partner stupňuje své požadavky a ohrožená osoba ve snaze 
zachovat klid a zdání „dobré rodiny“ stále více ustupuje a podřizuje se. 

Cyklus domácího násilí má svoji dynamiku a lze ho přirovnat k roztočené spirále se třemi fázemi:
• fáze vzrůstajícího napětí,
• fáze násilí,
• fáze usmiřování.

Na počátku vztahu mají partneři pozitivní emocionální vazby, které se s ustálením vzorců 
násilného chování narušují a kladné emoce se postupně vytrácejí. Ohrožená osoba je 
v počáteční fázi zaskočena projevy nepřátelství ze strany blízkého člověka. Otevřená zášť 
a zloba ze strany násilné osoby v ní vyvolávají strach, zlost, úzkost, bezmoc a další negativní 
pocity. Do vztahu se dostává trvalá přítomnost napětí a zcela mizí přirozená radost 
ze společných prožitků. 

Vztahy, kde je přítomno domácí násilí, se z počátku vyvíjejí jako všechny ostatní. V jednání 
budoucí násilné osoby se mohou objevit určité znaky signalizující rizikový vztah, ale ohrožená 
osoba těmto signálům zpravidla nepřikládá význam. Mnohdy např. žárlivost, rozhodování 
o všech věcech týkajících se obou bez ohledu na názor druhého partnera, nadměrnou 
kontrolu apod. považuje za projev velké lásky. 

Ohrožená osoba si zpočátku partnera idealizuje a často na oltář velké lásky přinese jako 
důkaz dobrovolné popření svých potřeb a přizpůsobení se požadavkům násilné osoby. Svět 
začne vnímat jeho očima. Tím si ji násilná osoba postupně připoutává k sobě, získává nad 
ní nadvládu, paralyzuje ji a psychicky doslova spoutává. V této chvíli se rozložení sil mění, 
ohrožená osoba přijímá závislé postavení a vztah začíná být asymetrický. 

První fáze cyklu je příznačná přetrvávajícím napětím, které stále vzrůstá. Objevuje se verbální 
agrese, kritizování, zastrašování, zesměšňování, nadávky apod. Ohrožená osoba se snaží 
situaci uklidnit, odvrátit další slovní útoky, proto ustupuje a snaží se ve všem vyhovět. Explozi 
násilí se jí však nepodaří zastavit. V této fázi se jedná především o masivní manipulaci osoby 
násilné s osobou ohroženou, kdy osoba násilná útočí na lidskou důstojnost osoby ohrožené.

Druhá fáze je charakteristická zjevným fyzickým násilím, vyznačujícím se ztrátou sebekontroly 
násilné osoby a přenesením verbální agrese do roviny brachiálního útoku. Jedná se o relativně 
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krátkou fázi odehrávající se v rozmezí několika minut až hodin. Ohrožená osoba se snaží zabránit 
výbuchu násilí nebo zmírnit jeho následky, proto si vytváří poměrně složité strategie chování. Násilí 
však nemá logické zdůvodnění, je nepředvídatelné, protože přichází nečekaně a bez zřejmého 
vnějšího podnětu. Ohrožená osoba nikdy nedokáže odhadnout, co dokáže násilí vyprovokovat. 
Ve druhé fázi je oběť nejvíce motivována od násilné osoby odejít a svoji situaci radikálně řešit. 

Myšlenky na radikální řešení se ohrožená osoba vzdává s přechodem cyklu násilí do třetí fáze, 
kterou lze označit za fázi usmíření a relativního klidu. Marvánová-Vargová10 ji nazývá fází „líbánek“. 
Jde o fázi, kdy násilná osoba projevuje nad svým jednáním lítost a omlouvá se. Samotný násilný 
incident však zlehčuje a odpovědnost za něj přenáší na oběť tvrzením, že ho vyprovokovala, chovala 
se hystericky apod. Ohrožená osoba takovému zdůvodnění věří, snaží se partnera neprovokovat, 
podřizuje se a doufá, že už se násilí nebude opakovat. V tomto momentě sice došlo k usmíření, 
avšak cyklus násilí pokračuje, protože nadále trvá nerovnost ve vztahu, moc a kontrola je v rukou 
násilné osoby. Postupně opět dochází ke vzrůstání napětí a roztáčení spirály domácího násilí nabírá 
na rychlosti. Bez pomoci přicházející z vnějšího prostředí je velmi těžké tento proces zastavit.

Nutno si však uvědomit, že míra úspěchu pomoci osobě ohrožené je závislá na míře její 
připravenosti problém řešit a na kvalitě nabízené pomoci. Pokud se tyto dva základní faktory 
(vnitřní a vnější) nesejdou, pomoc je velmi málo účinná, nebo není vůbec možná.

Osoba ohrožená domácím násilím
Prožívané násilí má nesporný vliv na psychiku i zdravotní stav ohrožené osoby a zasahuje 
téměř do všech oblastí jejího života. 

Čírtková11 hovoří v souvislosti s psychickým stavem osob ohrožených domácím násilím 
o syndromu týrané ženy, který popisuje jako „soubor specifických charakteristik a důsledků 
zneužívání, které vedou ke snížené schopnosti ženy efektivně reagovat na prožívané násilí“. 
Symptomy tohoto syndromu rozděluje do tří kategorií:
• příznaky posttraumatické stresové poruchy,
• naučená bezmocnost,
• sebezničující (neboli sebedestruktivní) reakce.
Posttraumatická stresová porucha je u osob zažívajících domácí násilí velmi častá a znamená 
pro ně výrazné ovlivnění kvality života negativním směrem. Vzniká jako opožděná nebo 
protrahovaná reakce na závažný stres nebo traumatickou událost, která přesahuje běžné 
zkušenosti člověka a je zpravidla spojena s intenzivními pocity úzkosti, bezmoci a zděšení.

Mezi symptomy posttraumatické stresové poruchy patří:
• flashbacky,
• ustrnutí neboli zamrznutí,
• zvýšená dráždivost.
Flashbacky znamenají automatické znovuprožívání traumatu se všemi tehdejšími emocemi 
a tělesnými reakcemi dlouho potom, co nebezpečí pominulo. Emoční a tělesné reakce jsou 
stejně intenzivní jako v době traumatické události, objevuje se např. iracionální strach, bušení 
srdce, pocení, zrychlený dech, zvýšená hladina adrenalinu. Spouštěče, které tyto reakce 
vyvolají, se vyskytují v různých senzorických formách, např. vizuální dojmy, čichové vjemy, 
zvuky, tělesné vjemy apod., které něčím připomenou traumatickou událost. 
10 Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová (2008).
11 Čírtková (2001).

Mezi příznaky ustrnutí zařazujeme vyhýbání se okolnostem, které jsou třeba vzdáleně spojené 
se stresorem, přičemž před vznikem traumatické události se toto vyhýbání neprojevovalo. 
Oběť se vyhýbá lidem, odvrací se od běžných sociálních kontaktů a má zcela zablokované 
emoce, tzn. že není schopna prožívat radost ani ventilovat vztek. Její mimika je nevýrazná 
a mnohdy neodpovídá závažnosti sdělovaného obsahu. Často si nedokáže vybavit některé 
důležité momenty traumatické události. V této souvislosti hovoříme o amnézii.

Zvýšená dráždivost se projevuje vnitřním nastavením obranného systému do stavu neustálé 
pohotovosti, jako by se nebezpečí mohlo každým okamžikem vrátit. Chybí základní úroveň 
uvolněnosti, tělo je stále ve střehu a vždy připraveno zareagovat. Oběť se snadno vyleká a i na malé 
podněty reaguje nepřiměřenou vzrušivostí. Je velmi úzkostná a mohou se u ní objevit různé fobie, 
např. z uzavřené místnosti, tmy, prostoru uvnitř auta, psů apod. Tělesné projevy zahrnují napětí 
v těle, strnulost, pocity na zvracení, dýchací potíže, mravenčení v prstech, studené končetiny, stavy 
bolesti bez lékařských nálezů a další. Zvýšená dráždivost přetrvává nejen v bdělém stavu, nýbrž 
i ve spánku, což se projevuje jeho poruchami a následnou zvýšenou únavou.

Užívaný termín naučená bezmocnost není zcela přesný, protože evokuje představu člověka 
zcela pasivního. To rozhodně není každá osoba ohrožená domácím násilím. Zkušenost, že 
násilí nemůže kontrolovat, a zjištění, že nemá moc ho zastavit, že jakýkoli pokus o změnu jejího 
postavení končí zpravidla nezdarem, vede ke ztrátě aktivity potřebné k řešení. Protože vidí, že nad 
násilím nemá žádnou kontrolu, útoky přicházejí bez logického zdůvodnění, cokoli udělá, násilný 
partner kontroluje a záhy její aktivity zmaří, na možnost změny přestane věřit a rezignuje. 

Velký význam má také fakt, zda je ohrožená osoba odloučena od sociálního prostředí. 
V případech, kdy násilná osoba drží oběť v izolaci a ona nemá možnost konfrontovat svoje 
prožívání s viděním nestranného člověka, ztrácí cit pro normalitu partnerského vztahu. 
Normou se tak stává to, co denně prožívá.

Naučená bezmocnost v tomto pohledu představuje snížení schopnosti převzít vládu nad svým 
životem, rozhodovat o budoucnosti a nést za to odpovědnost. Ohrožená osoba zažívající 
násilí je fyzicky i psychicky vyčerpaná, nemá dostatek životní energie potřebné k řešení své 
situace, nevidí cestu ze svého trápení a nevěří v účinnou pomoc. 

Za sebedestruktivní reakce je považováno takové chování, které je zdánlivě nelogické 
a neodpovídá dané situaci. Do této kategorie můžeme zařadit tzv. Stockholmský syndrom, 
který se projevuje vytvořením emocionální vazby oběti k násilné osobě. Obecně se tento jev 
objevuje u obětí jakéhokoli týrání, např. u válečných zajatců, obětí únosu apod.

Stockholmský syndrom získal svůj název v roce 1974, kdy při přepadení banky ve Stockholmu 
byli jako rukojmí zajati čtyři lidé. Během šesti dnů zajetí si vytvořili k útočníkům specifický 
citový vztah a při příchodu policie se chovali ke svým zachráncům nepřátelsky.
Tento syndrom vzniká tehdy, je-li oběť zcela bezmocná, subjektivně se cítí ve velkém ohrožení, 
je izolovaná od vnějšího světa a její trýznitelé se k ní dočasně chovají laskavě. Tím získává 
pocit, že útočník není jen zlý, a to jí dává vnitřní naději na záchranu.

Sociální kurátoři, kteří se setkají s osobami ohroženými domácím násilím, by měli vědět, že 
tento specifický jev se objevuje často v jejich výpovědích, kdy sdělují, že násilného partnera 
chápou, rozumí jeho pohnutkám a obhajují jeho chování. S tím úzce souvisí další paradoxní 
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reakce, které se projevují popíráním viny násilníka, bagatelizací násilí, minimalizací následků 
napadení, zamlčováním důvodu zranění a manipulací s realitou.

Manipulace s realitou znamená vytvoření si vlastního světa, kde násilí má své logické důvody. 
V rámci této nově vytvořené reality ohrožená osoba věří, že násilí na ní páchané má své 
opodstatnění a zaslouží si ho. Je přesvědčena o tom, že násilí vyprovokovala a je za něj 
vinna. Manipulace s realitou je jedním z důležitých indikátorů domácího násilí, protože 
u smyšleného násilí se sebeobviňování neobjevuje.

Jedním z dalších ukazatelů domácího násilí je víra ohrožené osoby ve všemocnost násilného 
partnera, který ji v tomto vnímání jeho osoby utvrzuje. Oběť se bojí, že partner má moc 
připravit ji o děti, bydlení, finance, zaměstnání nebo dokáže zařídit její doživotní umístění 
v psychiatrické léčebně a zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Jako reakce na prožité násilí se může u ohrožených osob projevovat také sklon ke zneužívání 
návykových látek nebo sebepoškozování, které souvisí se záporným sebehodnocením 
a negativním vztahem k vlastnímu tělu. Osoby, které prožívaly domácí násilí, trpí často 
depresemi a psychosomatickými onemocněními. Časté jsou bolesti hlavy, žaludeční potíže, 
ekzémy, astmatické reakce, bolesti pohybového aparátu apod.

Mnoho ohrožených osob se za domácí násilí stydí. Věří tomu, že ho způsobují samy. Nechtějí 
přiznat sobě ani nikomu jinému existenci a vážnost domácího násilí, které dennodenně 
prožívají. Proto se může stát, že když ohrožená osoba chce z násilného vztahu odejít, setká se 
s neporozuměním, nedůvěrou a odmítnutím pomoci ze strany blízkých osob i institucí.

Někdy se stává, že osoby ohrožené domácím násilím pocházejí z nefunkčních rodin, kde 
zažívaly jako děti násilí ze strany jednoho nebo obou rodičů. To se negativně odráží v jejich 
dospělém životě a signalizuje vyšší riziko jejich viktimizace. Pokud se u nich domácí násilí 
rozvine, často tvoří pouze jednu část jejich multiproblémů. Tato osoba pak nevidí řešení 
domácího násilí jako prioritu, protože takový způsob partnerské komunikace přijala v dětství 
za normu. Tento fakt dokladuje následující kazuistika:

Milena (27 let) pochází ze čtyř dětí, narodila se jako nejstarší dítě matce alkoholičce. Každé 
z dětí mělo jiného otce. Milena byla nechtěné dítě, její otec byl Rom a matka ji podle jejího 
vyprávění právě pro tento fakt zapudila, protože prý „neměla ráda cigány“.

U matky se střídali partneři, někteří z nich ji týrali, resp. nepřiměřeně fyzicky trestali. 
Milena vzpomíná na otčíma, který ji v jejích pěti letech zbil železnou tyčí tak, že musela být 
hospitalizována v nemocnici.

Milena měla v dětství jediný pozitivní citový vztah k prarodičům, kteří jí však záhy zemřeli. 
Dědeček jí umíral v náručí, což je pro ni velmi traumatická vzpomínka. Od té doby se bojí, aby 
jí neumřela i matka, se kterou však má problematický vztah.

Ve dvanácti letech začal přítel matky, který s nimi tehdy žil, Milenu sexuálně zneužívat. Když 
se s tím matce svěřila, nevěřila jí. Ve třinácti letech utekla ke svému biologickému otci, avšak 
ten ji nechtěl, proto se vrátila zpět. V té době matka odešla ze společné domácnosti za jiným 
partnerem a všechny děti zůstaly s otčímem, který nadále Milenu zneužíval. 

V patnácti letech Milena utekla a žila v partě na ulici. Na tuto dobu vzpomíná jako na období, 
kdy zažila přijetí, lásku, pocit soudržnosti a sounáležitosti. Poprvé v životě někam patřila. Parta 
získávala prostředky trestnou činností a z této doby má Milena zkušenost s drogami. 

Záhy ji jeden kluk z party začal prodávat k prostituci a Milena nějakou dobu chodila „na trasu“, 
tedy nabízet se na ulici. Z ulice ji ukradli a prodali do nočního klubu, kam za ní začal docházet 
otčím, který ji v dětství zneužíval. Když se snažila ho odmítnout, pasáci ji násilím donutili ho 
uspokojit, protože „zákazník jako zákazník“ a ona si nesmí vybírat.

Z nočního klubu ji dostal pryč jeden kluk z party, se kterým pak žila u jeho rodiny. S tímto 
partnerem má dvě děti. On ji od počátku bil, často měla modřiny po těle a jednou jí zlomil nos. 
Agresivní byl i na děti, např. syna popálil. Přesto se Milena k tomuto partnerovi opakovaně 
vrací, protože je to jediný člověk v jejím životě, který jí kromě ran a ponížení dokázal dát alespoň 
nějaké zázemí, pocit, že někam patří, že na ní někomu záleží.

Milena má základní vzdělání, je důvěřivá a nerozpoznává rizikové životní situace. Jako by stále 
zůstala tou malou holkou, kterou nemohla být v dětství. Opakovaně vyhledává otce svých dětí, 
který o ni nestojí a při každém setkání ji zmlátí. K životu svému i svých dětí Milena přistupuje 
nezodpovědně, nedokáže ani v minimální míře plánovat své kroky a domyslet důsledky svého 
chování. Žije pouze přítomným okamžikem, důležité je pro ni to, co je „tady a teď“. Co bude 
zítra, nedokáže domyslet a řešit. 

Zastavit násilí, a to nejen domácí, u výše popsaných osob s tolika mnohočetnými problémy, 
které vznikly v důsledku patologického rodinného prostředí, je velmi obtížné.

Osoba ohrožená domácím násilím si vytváří určité strategie, které jí pomáhají v tomto vysoce 
ohrožujícím rodinném prostředí přežít. Osoba ohrožená žije často mnoho let v patologickém 
prostředí, kde vztahy a jednání mezi jednotlivými členy stojí mimo běžnou normu. 
V důsledku této skutečnosti bývají reakce a strategie ohrožené osoby rovněž mimo normu. 
Míra negativní odchylky jejího jednání od normy je závislá na osobnosti této osoby a délce 
a intenzitě domácího násilí.

Jednou z častých strategií je vyhýbavé chování, kdy se osoba ohrožená snaží vyhnout 
konfrontaci s realitou domácího násilí. Velmi často se uchyluje k nadužívání návykových látek, 
jako jsou léky, alkohol apod. Nezřídka se vyskytuje také autoagrese ve formě sebepoškozování 
nebo úvahy o bilanční sebevraždě.

Setká-li se sociální kurátor při osobním kontaktu s osobou, která zažívala těžší formu 
domácího násilí, měl by také vědět, s jakými neverbálními reakcemi se může setkat. Jedná 
se o projevy, které nepatří k našim sociokulturním vzorcům. Oběť týrání neudržuje oční 
kontakt, má úspornou mimiku, její obličej působí jako by byl bez výrazu, má jednotvárnou 
intonaci hlasu a minimální gestikulaci. Její prožívání není odhadnutelné, protože neprojevuje 
ani smutek, ani radost. Většinou působí submisivně, nejistě a nerozhodně. Pokud se k těmto 
vnějším projevům připojí symptomy posttraumatické stresové poruchy, jako je např. 
neadekvátní reakce na sebemenší podnět jako projev zvýšené dráždivosti, zvyšuje se riziko, 
že okolí tyto reakce špatně vyhodnotí a bude se k ní chovat necitlivě. 

Neodpovídající neverbální reakce a patologické vyhýbavé strategie vedou často ke stigmatizaci 
ohrožené osoby ze strany okolí i pomáhajících institucí. Proto je třeba mít neustále 
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na paměti, že úkolem sociálního kurátora, resp. sociálního pracovníka obecně, není soud, 
do jaké míry je na situaci domácího násilí vinna osoba ohrožená nebo osoba násilná, ale 
především profesionální poradenství. V situaci, kdy se osoba ohrožená ocitne u sociálního 
pracovníka, je třeba vzít na vědomí všechny popsané skutečnosti a projevy jejího chování. 
Právě tyto navenek ne příliš sympatické reakce patří k charakteristice osoby, která zažívala 
domácí násilí. Proto je důležité, aby především sociální pracovníci, resp. sociální kurátoři, 
tato specifika projevů oběti domácího násilí znali a mohli jí účinně pomoci.

Pachatel domácího násilí – násilná osoba
O pachatelích domácího násilí toho víme méně než o obětech, protože dosud nebyla 
zpracována žádná teorie o těchto osobách, která by byla podložena empirickým výzkumem. 
Pramenem informací o pachatelích domácího násilí jsou především samy oběti a jejich 
výpovědi, ze kterých vycházíme. Popsány byly také psychologické aspekty agresorů obecně 
a jejich rysy osobnosti.

Pachatelé domácího násilí se rekrutují ze všech společenských vrstev. Není výjimkou, 
že násilná osoba je vysokoškolsky vzdělaný a uznávaný odborník, který navenek působí 
důvěryhodně, zatímco v privátním prostředí se mění v rafinovaného tyrana. To je pro oběti 
další stresující faktor, protože při zveřejnění násilí působí nevěrohodně ony samy.

Z výpovědí obětí lze sestavit kategorie pachatelů domácího násilí, které korespondují 
s kategorizací agresorů stanovenou Čermákem.12

Jedním z častých typů násilných osob je emocionálně reaktivní typ. Jde zpravidla o člověka 
s nižší úrovní vzdělání, který se vyznačuje zvýšenou impulzivitou a vznětlivostí. Špatně ovládá 
své emoce a navenek působí, jako by byl neustále v psychické nepohodě a špatné náladě. 
Je netrpělivý, přecitlivělý na kritiku a stále připraven k agresi. Snadno se nechá kýmkoli 
vyprovokovat a jeho násilné výpady nemají selektivní povahu. Násilné chování vzniká jako 
reakce na vnější podnět, který vyhodnotí jako útok nebo ho subjektivně vnímá jako křivdu. 
Tento typ je velmi nebezpečný, neboť nemá morální zábrany a nad svými reakcemi zcela 
ztrácí kontrolu. Jeho chování je z obecného hlediska nepřijatelné a partnerský život s ním je 
vysoce rizikový, protože potřebuje mít nad osobami blízkými bezmeznou kontrolu a moc.

Dalším typem je instrumentální násilník, který má většinou vyšší vzdělání. Nezřídka spadají 
do této kategorie vysokoškoláci. Oběti domácího násilí tento typ popisují jako muže „dvou 
tváří“, kteří jsou navenek vyhledávanými a zábavnými společníky a v uzavřeném soukromém 
prostoru se z nich stávají nevyzpytatelní tyrani. Své chování dovedou podle potřeby ovládat 
a násilné jednání zaměřují úzce výběrově pouze na členy domácnosti, zatímco v zaměstnání 
o jejich násilných projevech nevědí. Násilí používají jako nástroj (instrument) sloužící k tomu, 
aby dosáhli svého cíle a upevnili své mocenské pozice. Mají zvýšenou potřebu ovládat druhé. 
Členy rodiny považují za svůj majetek a takto s nimi nakládají. Jakýkoli projev jiného názoru 
považují za útok proti své osobě a trestají ho. Jejich cílem je ublížit, ale navenek si zachovat 
tvář bezúhonného člověka, proto jednají s rozmyslem a násilí směřují do tělesných oblastí, 
které nejsou běžně vidět, např. na prsa, hýždě, stehna apod.

Mezi pachateli domácího násilí se vyskytuje také člověk nadměrně kontrolující své emoce 
a násilné sklony, který nedokáže negativní emoce odreagovat společensky přijatelným 

12 Čermák (1999).

způsobem. Tyto emoce se v něm mohou dlouhou dobu hromadit a on dokáže skrývanou zášť 
v sobě potlačovat. Za určitých okolností nahromaděné emoce eskalují a následuje exploze 
potlačované agresivity, která je nečekaná, náhlá a velmi silná. Po skončení agrese se tento typ 
násilné osoby vrací ke svému původnímu chování a za svůj výbuch agrese se stydí. Také tento 
člověk je svým okolím vnímán jako slušný a bezproblémový.

Méně častým typem pachatele domácího násilí je sadisticky zaměřená osoba, přičemž 
sadismus zde chápeme jako sexuální deviaci. Sadisticky zaměřený člověk dosahuje rozkoše 
a uspokojení pouze tehdy, vidí-li druhého trpět. Má živočišnou radost z krutosti a utrpení 
jiných lidí. V popisech sexuálního života některých obětí domácího násilí lze tento typ 
jednoznačně identifikovat.

Mnoho pachatelů domácího násilí vykazuje znaky poruch osobnosti, oběti často popisují 
takové rysy chování, které vykazují příznaky hraniční poruchy osobnosti. Tito lidé se projevují 
jako nespolehliví, mají nadměrný a neodůvodněný strach, že je oběť opustí, a úporně se tomu 
snaží zabránit. Jsou podezíraví, emočně nestálí a oběť soustavně kontrolují. Jejich partnerské 
vztahy oscilují mezi zbožňováním a nenávistí. Mají zkreslené vnímání sama sebe, často jsou 
navztekaní a zlostní. 

Nezřídka bývá domácí násilí spojeno také se zneužíváním návykových látek, které urychlují 
nastartování domácího násilí tam, kde jsou k násilnému jednání sklony. Pod vlivem alkoholu 
či jiných drog ztrácí člověk zábrany. Zároveň zastřené vědomí vznikající pod vlivem těchto 
látek mu může sloužit jako omluva a alibi pro násilné chování. 

Někdy se stává, že partner nebyl primárně agresivní a násilí odstartovala nějaká nepříznivá 
životní situace. Takovou negativní změnu může přinést sociální stres spojený např. se 
ztrátou zaměstnání, vysokými dluhy, krachem apod., kdy člověk může ztratit schopnost 
řešit problémy ve vztahu sociálně akceptovatelným způsobem. Agrese je pak způsobena 
neschopností ovládat své emoce nebo funguje jako kompenzace neuspokojených potřeb.

Násilní partneři také často používají jako nástroj vydírání oběti vyhrožování sebevraždou 
a bohužel se i stává, že svoji výhružku splní. 

Z praxe Psychosociálního centra Acorus, které se zabývá pomocí osobám ohroženým domácím 
násilím, je znám případ, kdy násilný manžel opakovaně volal klientce centra, která od tohoto 
násilného muže odešla, a žádal ji, aby se vrátila. Zároveň vyhrožoval sebevraždou, pokud jeho 
žádosti nevyhoví. Klientka jednoznačně odmítla návrat do společné domácnosti. Rozhovor byl 
přerušován zvuky, které připomínaly silný vítr. Asi půl hodiny po ukončení rozhovoru telefonovala 
do zařízení policie a klientce sdělila, že její manžel skočil ze střechy výškového domu. Podle zvuku 
větru a krátkého času mezi ukončením hovoru s násilným manželem a telefonem policie usuzujeme, 
že manžel klientce telefonoval ze střechy tohoto domu těsně před spácháním sebevraždy.

Důležitý vliv na rozvoj domácího násilí má orientační rodina, ve které násilná osoba vyrůstala 
v dětském věku. Pokud v této rodině je násilí běžným komunikačním prostředkem, dítě 
se naučí dosahovat své potřeby násilnou cestou. Mluvíme tak o transgeneračním přenosu 
násilného chování, které je velmi hluboko zakořeněno. 

Jakmile se začne roztáčet spirála domácího násilí, je těžké bez pomoci zvenčí cyklus násilí 
zastavit. Tak jako u osoby ohrožené je k úspěšné intervenci nutná také nastavenost osoby 
násilné k řešení situace domácího násilí.
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Ze zahraničí jsou známy terapeutické programy pro pachatele domácího násilí, které se 
realizují např. v Německu, Rakousku, USA. V České republice je práce s pachateli domácího 
násilí zatím na počátku, resp. ve stadiu pilotních programů. Kontakty na organizace, které se 
programy určenými násilným osobám zabývají, uvádíme na konci této kapitoly.

Problémem je, že většina násilných osob necítí za své jednání vinu, proto není motivována 
k docházení do terapeutických programů a k práci na změně svého chování.

Pokud násilná osoba kontaktuje organizaci, kde vyhledala pomoc oběť, je to většinou 
z následujících důvodů:
• vybít si agresivitu vůči zařízení, které pomohlo ohrožené osobě,
• vysvětlit svoji verzi domácího násilí, ospravedlnit se a pomluvit oběť,
• požádat o pomoc s dohodou týkající se styku s dětmi,
• získat s pomocí organizace oběť zpátky.

Pouze minimální část z násilných osob uznala nevhodnost svého chování a byla ochotna 
na sobě pracovat.

Děti jako účastníci domácího násilí
Vzhledem k tomu, že děti nejsou primární cílovou skupinou sociálních kurátorů, zmíníme se 
o nich pouze okrajově. Důvodem této zmínky je skutečnost, že domácí násilí není jev, který 
by se dotýkal jen dospělých členů rodiny. I když násilí není primárně zaměřeno na dítě, je 
podle Světové zdravotnické organizace takové dítě považováno za týrané.
Domácí násilí narušuje jistoty dítěte, které nevnímá rodinu jako bezpečné místo. Vyrůstá 
v atmosféře strachu, napětí, úzkosti a stresu. Situaci kolem sebe nerozumí, nedokáže ji 
pojmenovat a od rodičů se mu nedostane adekvátního vysvětlení. V takovém prostředí se 
dítě buď na násilí adaptuje a přijme ho za normu, nebo si vytvoří vlastní obraz světa, kde 
násilí má svoji logiku, např. cítí se za ně vinno, protože zlobí a špatně se učí, nebo přejímá 
názor násilného osoby a hledá vinu u oběti. 

Vnímání rodičovské role u nejbližší osoby, která se stala obětí násilných výpadů druhého 
rodiče, je u dítěte narušeno. Pokud oběť přijme negativní hodnocení své osoby násilným 
partnerem za realitu, zpravidla se s tímto hodnocením ztotožní také dítě. Takový rodič mu 
pak nemůže být emocionální oporou, ani poskytovat zdroj jistoty. Dítě přejímá roli dospělého, 
a buď se snaží oběti pomáhat a chránit ji, nebo se ztotožní s násilnou osobou a zkouší samo 
vůči rodiči, jenž se stal obětí, uplatňovat mocenské strategie.

V systému domácího násilí je dítě spolu s dospělou obětí fyzicky napadáno, nebo zastává roli 
svědka, proti němuž násilí primárně není zaměřeno. Avšak i v tomto případě hrozí nebezpečí 
jeho zranění v situaci, kdy se dítě omylem dostane mezi násilnou a ohroženou osobu nebo 
když jsou v rámci násilných incidentů vrhány do okolí předměty apod. V rodinách, kde je 
přítomno domácí násilí, je vyšší pravděpodobnost, že bude zraněno dítě, které nedokáže 
situaci reálně vyhodnotit a bránit se.

Děti vyrůstající v rodině, kde je domácí násilí běžným způsobem partnerského soužití, 
přijmou agresivní jednání jako normu. V průběhu vývoje se dítě identifikuje s osobami pro 
ně významnými a přebere jejich vzorce chování. Dochází tak k transgeneračnímu přenosu 
chování, kdy chlapci se často ztotožní s chováním násilné osoby a dívky spíše přejímají roli 

oběti a agresi zaměří proti sobě. V praxi se u nich více setkáváme se suicidiálními pokusy 
nebo sebepoškozováním. Častěji se u nich objevují také psychosomatická onemocnění 
a deprese.

Deprese může vznikat jako přímá reakce na prožité traumatické události, nebo se může 
rozvinout v důsledku dlouhodobého nepřiměřeného stresu a neřešených intrapsychických 
konfliktů. Depresivní epizoda či prožívání je pro dítě vnitřně velmi bolestivé a beznadějné. 
Navenek se projevuje především ztrátou energie, zvýšenou únavou, ztrátou zájmu o sebe 
i okolí a obtížným zvládáním běžných denních úkonů. 

Domácí násilí narušuje zdravý vývoj dítěte a má devastující účinek na jeho budoucí fungování 
v partnerských vztazích. Je proto důležité citlivě vést ohroženou osobu k rozhodnutí, jež by 
vedlo k ochraně bezpečnosti nezletilých dětí, za které, pokud soud nerozhodne jinak, nesou 
zodpovědnost oba rodiče. 

Zásady jednání s osobou ohroženou domácím násilím 
Práce s osobou ohroženou domácím násilím má svá specifika, která je nezbytné dodržovat, 
pokud chceme získat její důvěru a navázat pro ni bezpečný kontakt. Tato specifika musí 
vycházet z chování a jednání ohrožené osoby a respektovat zvláštnosti jejího prožívání. 

Je důležité, aby sociální kurátoři znali základní zásady jednání s osobou ohroženou domácím 
násilím a nejčastější chyby, kterých je nutno se při vedení rozhovoru s ní vyvarovat.

Bednářová13 shrnuje nejdůležitější zásady do následujících bodů, které je třeba při jednání 
s obětí dodržet:
(Vzhledem k tomu, že na instituce, které pomáhají osobám ohroženým domácím násilím, se 
obracejí především ženy, je pro zjednodušení v tomto textu dále užíván ženský rod.)   
•  dát prostor, aby mohla o prožitých traumatech hovořit, ve vyprávění ji nepřerušovat,
•  postupovat citlivě, být trpělivý, nepospíchat, ohrožená osoba potřebuje čas na formulování 

problému, těžko se jí o prožitých traumatech hovoří,
•  vnímat její potřeby, nevymáhat detailní informace v době, kdy není připravena o nich hovořit,
•  ujistit ji, že věříme tomu, co říká, i když to může znít nepravděpodobně,
•  ocenit ji, že vyhledala pomoc,
•  potvrzovat emoce, např. nechat ji vyplakat, ujistit ji, že může plakat, dát najevo pochopení,
•  projevit zájem, a to na verbální úrovni (podporovat ve vyprávění, doptávat se, parafrázovat, 

shrnovat slyšené apod.) i neverbální úrovni (otevřené posazení, oční kontakt, natočení těla, 
výraz tváře apod.),

•  nedotýkat se ohrožené osoby, výjimečně lze navázat fyzický kontakt pouze s jejím svolením,
•  pojmenovat domácí násilí a jeho neakceptovatelnost,
•  ujistit ji, že za násilí nese odpovědnost vždy jeho pachatel, ona je v žádném případě 

nezavinila, i když násilná osoba tvrdila opak,
•  neudílet rady, aktivizovat k nalezení vlastní cesty,
•  nabídnout jí možnosti řešení, ale nenutit ji k rychlému rozhodnutí,
•  respektovat její rozhodnutí i v případě, že s ním nesouhlasíme,
•  pravdivě informovat o složitosti řešení, nedávat plané naděje, neslibovat nesplnitelné,
•  zajistit bezpečnost její a jejích dětí, vypracovat tzv. bezpečnostní plán,

13 Bednářová, Macková, Wünschová, Bláhová (2009).
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•  orientovat se na budoucnost,
•  navrhovat malé cíle vedoucí ke změně, velké vypadají nedosažitelně a mohly by od řešení 

spíše odradit,
•  při jednání se ženou ohroženou domácím násilím ze strany partnera hraje roli i pohlaví 

pracovníka, zejména při prvním kontaktu, někdy i později, je vhodnější, aby s takovou 
osobou pracovala žena.

Nejčastější chyby, kterých je naopak třeba se vyvarovat, jsou:
•  utěšování („to se spraví, bude to dobré…“) vyvolává pocit nepochopení,
•  litování („je mi vás líto, co jste musela prožít…“) ukazuje ohrožené osobě, že se stává 

politováníhodnou, což ještě více snižuje její sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, 
•  vyčítání, obviňování („proč jste si to nechala líbit, už jste mohla dávno odejít, neprovokujete 

ho náhodou, on je takový slušný…“) prohlubuje pocit viny za situaci, ohrožená osoba se 
uzavírá nebo brání,

•  pseudodiagnostický komentář („to vypadá hrozně…“) může vyvolat panický strach,
•  milosrdné lži („ujišťování, že dítě je v pořádku v situaci, kdy je po napadení 

v nemocnici…“),
•  plané sliby („policie zasáhne a nic se nestane, násilníka brzo potrestáme…“) prohlubují 

nedůvěru,
•  spěch, neklid, hektičnost pracovníků vyvolává pocit, že nikdo na ni nemá čas, asi to není 

tak závažné, musí to vydržet,
•  používání cizích slov („abyste nebyla viktimizována, měla jste amnézii…“) vyvolá pocit 

zmatku, obav,
•  patologizování projevů oběti („to není normální, takhle se chovat…“) prohlubuje pocity 

viny a zvyšuje nízké sebehodnocení oběti,
•  nucení k aktivitě („to dítě tam nemůžeme ponechat, musíte odejít…“) vyvolává pocit 

nepochopení, strachu, obav z odebrání dítěte, vyvolává odpor oběti.

Při jednání s ohroženou osobou je důležité připravit si prostor tak, aby se cítila bezpečně 
a pracovník se mohl na rozhovor plně soustředit. Někdy je těžké zajistit pro jednání klidné 
a bezpečné prostředí bez přítomnosti dalších osob, rušivých zvuků zvenku, zvonění telefonů 
a příchodu kolegů. Protože často je ohrožená osoba úzkostná a má obavy z neznáma, je 
vhodné rozhovor předem strukturovat, seznámit ji s tím, co bude následovat a co může 
očekávat, např. vymezit předem délku konzultace, domluvit se na ní a dodržet ji.
Na začátku by měl pracovník navázat důvěru a zmapovat celkovou situaci, tzn. zjistit, kdy násilí 
začalo, jak se projevuje, jaký je jeho vývoj, jak často k němu dochází, zda je předvídatelné, co 
předchází násilnému ataku apod. 

Pro názornost uvádíme příklady možných otázek: Kdy vás poprvé napadl? Jak násilí začalo? 
Co předcházelo napadení? Co jste dělala po prvním útoku? Jak dlouho domácí násilí trvá? Jak 
často se děje? Kdy jste byla naposledy napadena? Jaké bylo nejhorší napadení? Máte (měla jste) 
po napadení nějaké obtíže? Byla jste u lékaře? Zasahovala policie? Byl násilník někdy vykázán 
ze společného obydlí? Co se stalo, že jste teď vyhledala pomoc? Jak se násilný partner choval, 
když se dozvěděl, že jste vyhledala pomoc?

Někdy je důležité nahlas pojmenovat domácí násilí a jednoznačně ho odsoudit. Zároveň je třeba 
ohroženou osobu ujistit, že v žádném případě za ně nenese vinu. Pokud je zraněná a pociťuje 
bolestivé následky zranění, je důležité zajistit lékařské ošetření a přesnou dokumentaci zranění 

či jiných následků násilí. Poté je třeba nabídnout konkrétní pomoc a předat nebo zprostředkovat 
kontakt na specializovaná pracoviště, která se domácím násilím zabývají.

V případě, že je riziko dalších útoků ze strany násilné osoby, je nezbytné ohrožené osobě 
pomoci vypracovat bezpečnostní plán. Jedná se o případy, že oběť:
•  nadále zůstává ve společné domácnosti s násilnou osobou,
•  plánuje odejít od násilné osoby odejít,
•  ukončila vztah s násilnou osobou.
Tyto tři uvedené případy znamenají z hlediska pokračování násilí nejčastější riziko. 

Bezpečnostní plán
Bezpečnostní plán znamená zmapování zdrojů ohrožené osoby a vytvoření účinných strategií, 
které může v případě nebezpečí eskalace domácího násilí využít. Při jeho sestavování se ptáme 
na vznik a formu útoků, únikové cesty, možnosti pomoci v bezprostřední blízkosti apod. 
Z těchto zjištěných skutečností pak vychází bezpečnostní plán.

Zůstává-li ohrožená osoba nadále ve společné domácnosti s osobou násilnou, při vedení 
rozhovoru se doptáváme na následující skutečnosti:
•  Existuje nějaký varovný signál předcházející napadení? Co útok vyvolává? Dá se předvídat? 
Doporučujeme všímat si specifik, která napadení předcházejí. Může to být např. opilost, křik 
dětí, hádka apod. Stanovit preventivní kroky, co by ohrožená osoba měla udělat, pokud všechny 
signály nasvědčují tomu, že dojde k napadení. Nejlepší je odejít z dosahu násilné osoby. 
•  Jaké strategie se již osvědčily v případě ohrožení? Co nejvíce pomáhá k zastavení násilí?
Doporučujeme vědomě tyto osvědčené strategie používat, může to být např. pasivita, 
nekladení odporu, podřízení se, útěk apod.
•  Kde jsou v bytě uloženy nebezpečné předměty? Nacházejí se v bytě zbraně?
Doporučujeme vyhnout se nebezpečným místům, mezi které často patří kuchyň, koupelna, 
dílna, garáž apod. Blíží-li se útok, snažit se násilnou osobu od těchto míst odlákat.
•  Na koho se lze v případě ohrožení obrátit o pomoc? 
Doporučujeme vytvořit si podpůrnou síť kontaktů, kterým může oběť důvěřovat a kam se 
může v případě ohrožení schovat.
•  Je zajištěn kdykoli volný přístup k telefonu? Je možnost telefonovat v případě napadení, před 

napadením nebo po něm?
Doporučujeme zjistit si možnost přivolání telefonické pomoci, zapamatovat si důležitá 
telefonní čísla nebo je mít uložena v rychlé volbě, naučit děti, komu mají v případě ohrožení 
zatelefonovat. Pokud přístup k telefonu není možný, je vhodné domluvit se sousedy signál, 
podle kterého poznají, že je oběť ve velkém ohrožení, a proto mají zatelefonovat na policii.
•  Jak lze z domu nebo bytu utéci? 
Doporučujeme naplánovat únikovou cestu, mít zjištěno, kterými dveřmi či okny lze 
z nebezpečného prostoru utéci, kterými dopravními prostředky lze odjet, a to i uprostřed 
noci apod. 
•  Kam se může po útěku ukrýt?
Doporučujeme mít v bytě alespoň jedny dveře uzamykatelné a mít od nich klíč, ke kterému 
nemá násilná osoba přístup, nebo dopředu naplánovat, kam by ohrožená osoba mohla jít 
v případě akutního nebezpečí. Zjistit, kde jsou v okolí bydliště místa, kde může kdykoli 
požádat o pomoc, např. policie, krizová centra, nemocnice, hotel apod. Adresy a telefonní 
čísla na tato místa je vhodné si zapamatovat nebo mít uložena či zapsána na bezpečném 
místě, aby se nedostaly do rukou násilné osoby. 
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•  Ví ohrožená osoba, co by potřebovala při náhlém odchodu z domova mít s sebou? Má uložené 
příruční zavazadlo pro případ nutnosti okamžitého odchodu z domova?

Doporučujeme mít sbaleno příruční zavazadlo, resp. mít uloženy na bezpečném místě (např. 
u známých, v práci apod.) následující věci: 
- rodné listy (svůj i dětí),
- občanský průkaz,
- pasy, příp. imigrační dokumenty,
- řidičský průkaz, příp. technický průkaz od auta, 
- kartičky zdravotní pojišťovny,
- oddací list,
- bankovní karty, kreditní karty, vkladní knížky, číslo účtu,
- doklady, které mohou prokázat váš podíl na společném majetku,
- lékařské předpisy, léky, brýle,
- lékařské záznamy, záznamy z policie a další důkazy o násilí,
- důležitá telefonní čísla (příbuzných, známých, lékařů atd.),
- nájemní smlouvu k bytu, doklady o podílu na společném majetku,
- klíče,
- důležité adresy a telefonní čísla,
- záznamy o školní docházce dětí,
- oblíbenou hračku nebo knížku dětí.
Plánuje-li ohrožená osoba odchod ze společné domácnosti s násilnou osobou, při vedení 
rozhovoru se soustředíme na následující skutečnosti:
•  Zveřejnila svůj úmysl odejít? 
Doporučujeme před násilnou osobou o odchodu nemluvit, protože to většinou vyvolá 
zvýšenou eskalaci násilí a jeho brutalitu.
•  Na jakou dobu naplánovala odchod?
Doporučujeme plánovat odchod na dobu, kdy je násilná osoba mimo domov a nehrozí její 
neočekávaný návrat.
•  Kdo bude přítomen při odchodu?
Doporučujeme zajistit si přítomnost další osoby, např. kamarádky, příbuzných apod. Ti 
mohou později být důležitými svědky.
•  Má možnost při odchodu z domova s sebou vzít děti?
Doporučujeme děti zahrnout do bezpečnostního plánu, protože i ony mohou být ohroženy. 
•  Jsou o domácím násilí informovány pracovnice sociálně právní ochrany dětí?
Doporučujeme v případě, že děti jsou svědky nebo objekty násilí, informovat o situaci 
v rodině také oddělení sociálně právní ochrany dětí příslušného úřadu v místě bydliště.
•  Jak je zajištěna finančně?
Doporučujeme našetřit si určitý obnos peněz na zajištění základních potřeb po odchodu 
z domova, založit si vlastní bankovní účet apod.
•  Je zajištěno zasílání pošty do místa nového bydliště?
Doporučujeme zajistit na poště posílání pošty na jinou adresu, zřídit p. o. box apod.
•  Udělala kroky k neprozrazení nového místa pobytu?
Doporučujeme změnit telefonní číslo, nezveřejňovat ani před příbuznými a známými místo 
plánovaného pobytu po odchodu apod.
•  Jak informuje partnera o odchodu?
Doporučujeme nemluvit s násilnou osobou o odchodu přímo, ale zanechat mu zprávu, např. dopis.

Po odchodu ze společné domácnosti s násilnou osobou se bezpečnostní plán orientuje 
na následující kroky:

•  Jak lze minimalizovat kontakty s násilnou osobou?
Doporučujeme vypnout mobilní telefon a změnit telefonní číslo. Neprozradit nikomu adresu, 
kde se ohrožená osoba dočasně skrývá.
•  Kde hrozí možnost setkání s násilnou s osobou?
Doporučujeme nechodit na místa, kde hrozí setkání, nekontaktovat společné přátele 
apod. V případě, že oběť dochází do zaměstnání, domluvit na vrátnici, aby násilnou osobu 
nevpouštěli do budovy, ze zaměstnání odcházet společně s kolegy, měnit trasu z a do práce.
•  Vyhrožuje nebo pronásleduje ji násilná osoba? Existuje riziko sledování jí nebo dětí? Snaží se 

násilná osoba oběť omezovat nebo si klást nepřiměřené podmínky?
Doporučujeme informovat policii.

Do bezpečnostního plánu je třeba zahrnout také děti. Pokud byly soudem svěřeny do výchovy 
ohrožené osobě, je třeba kopii rozhodnutí předat školskému zařízení, kam docházejí, 
a písemně jeho zaměstnance požádat, aby děti nevydávali jiným osobám. Děti by měly být 
poučeny, jak se mají zachovat v případě setkání s násilnou osobou.

Zpracování bezpečnostního plánu představuje pro ohroženou osobu větší jistotu a ukazuje 
jí možnosti, jak násilí zamezit a bránit se mu. Zároveň ji posiluje také vědomí toho, že 
o domácím násilí ví nestranná organizace a v případě potřeby u ní může vyhledat pomoc.

Možnosti pomoci osobám ohroženým domácím násilím
Při řešení problematiky domácího násilí je důležitý interdisciplinární přístup, protože na vyřešení 
situace osob ohrožených domácím násilím se podílí více subjektů. Jako první bývají po napadení 
v kontaktu s obětí lékaři a policisté. Obě profesní skupiny mají význam při identifikaci domácího 
násilí, zejména v případech, kdy oběť popírá násilné napadení i příčiny viditelných zranění. Umění 
je doptávat se tak, aby získané informace byly co nejpřesnější a relevantní. 

S platností od 1. 1. 2007 identifikuje-li policie domácí násilí, může násilnou osobu na dobu 
10 dní ze společného obydlí na místě vykázat a současně s tím jí zakázat vstup do tohoto 
obydlí a jeho bezprostředního okolí. Desetidenní lhůtu nelze zkrátit, i kdyby s tím ohrožená 
osoba souhlasila. Toto opatření má preventivní charakter a směřuje k ochraně oběti. 
Důležité je domácí násilí nepodceňovat, ale na druhou stranu ani nepřeceňovat. Při 
identifikaci domácího násilí pomáhá policistům standardizovaný dotazník SARA DN, který 
je zacílen jak na násilnou, tak i na ohroženou osobu a sleduje rizikové faktory signalizující 
násilí ve vztahu. Tyto faktory se zvažují z pohledu současné situace a jsou pro policisty 
strukturovaným vodítkem při rozhodování o vykázání.

Významnou roli při práci s osobami ohroženými domácím násilím hrají intervenční centra, 
jež jsou zřízena v každém kraji. Intervenční centra jsou sociální službou, která je uvedena 
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o službu sociální prevence, která je 
bezplatná.

Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím, jež spočívá 
v aktivním kontaktování oběti do 48 hodin od doručení úředního záznamu o vykázání 
a nabídce pomoci. Intervenční centrum může pomoci ohrožené osobě sepsat návrh 
na předběžné opatření, jímž může soud prodloužit vykázání na dobu až jednoho roku. 
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Dále poskytují intervenční centra pomoc na základě žádosti osoby ohrožené násilným 
chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí, tzn. osobám, které se cítí být ohroženy 
domácím násilím, ale k vykázání nedošlo. Intervenční centra mohou také kontaktovat 
ohroženou osobu poté, co se o jejím ohrožení ze strany násilné osoby věrohodně dozví. 

Kromě pomoci zaměřené na zpracování návrhů k soudu spočívá pomoc intervenčního 
centra v krizové intervenci, sociálně právním poradenství, odborném právním poradenství, 
zprostředkování dalších návazných služeb apod. 

Součástí práce intervenčního centra je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi 
organizacemi a institucemi, které jsou zaměřeny na pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím. Koordinace služeb určených uvedeným osobám spočívá zejména v sestavování 
a svolávání tzv. interdisciplinárních týmů. Do těchto týmů jsou delegováni zástupci subjektů, 
které do pomoci osobám ohroženým vstupují. Pilíř týmu tvoří zástupci policie, soudu 
a intervenčního centra. Dále následují orgány sociálně právní ochrany dětí a relevantní 
neziskové organizace. Složení týmů není zákonem určeno, je závislé na ochotě subjektů a jejich 
jednotlivých zástupců spolupracovat na řešení problematiky domácího násilí v součinnosti 
mezioborového týmu.

V rámci interdisciplinárního přístupu se do práce s protagonisty domácího násilí nejčastěji 
zapojují tyto služby:
telefonické krizové linky,
intervenční centra, 
Policie ČR,
soudy,
městská policie,
Probační a mediační služba ČR,
orgány sociálně právní ochrany dětí, 
přestupkové komise,
advokátní kanceláře,
specializované poradny, např. občanské poradny, poradny pro ženy apod.,
poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy,
krizová centra,
azylové domy pro matky s dětmi,
azylové domy pro matky s dětmi s utajovanou nebo neveřejnou adresou,
zdravotnická zařízení,
školská zařízení,
pedagogicko-psychologické poradny.

Podle Marvánové-Vargové14 by účinná pomoc obětem partnerského násilí měla zahrnovat 
následující kroky:
•  identifikaci rizikových faktorů (pojmenování problému),
•  vypracování bezpečnostního plánu,
•  aktualizaci bezpečnostního plánu,
•  následnou dlouhodobou práci s obětí zaměřenou na překonání traumatu.

První tři kroky směřující k zajištění bezpečnosti oběti by měly zabezpečovat všechny 
organizace, na které se ohrožená osoba obrátí, tzn. i sociální kurátoři. Dlouhodobou pomocí 

14 Marvánová-Vargová, Pokorná, Toufarová (2008).

ohrožené osobě se zabývají organizace specializované na práci s oběťmi domácího násilí, 
např. azylové domy s utajovanou adresou, specializované poradny pro osoby ohrožené 
domácím násilím apod.

Ve všech případech řešení domácího násilí je důležité:
•  sjednotit postup všech subjektů (zejména policie, intervenčního centra, justice, orgánů 

sociálně právní ochrany, specializovaných zařízení pro pomoc osobám ohroženým 
domácím násilím, lékařů a dalších),

•  nepodceňovat případy domácího násilí, nevyhodnocovat je automaticky jako přestupek,
•  nekriminalizovat pachatele, ale snažit se zajistit mu speciální terapeutický program,
•  ohrožené osobě nabídnout specializovanou komplexní pomoc (sociální, právní, 

psychologickou, pedagogickou).

Při koncipování komplexní pomoci osobám ohroženým domácím násilím je třeba dodržovat 
zásady posloupnosti a návaznosti pomoci, které vycházejí z teorie potřeb. V praxi to znamená, 
že musíme nejprve zabezpečit základní fyziologické potřeby a teprve poté se zaměřovat 
na potřeby vyšší. Pokud nejsou nižší potřeby dostatečně uspokojeny, nemá uspokojování 
vyšších potřeb naději na úspěch.
Mezi nižší fyziologické potřeby patří potřeba potravy, vody, spánku, kyslíku, ochrany před 
nepohodou, zbavení se bolesti. Nejsou-li tyto potřeby uspokojeny, soustředí se všechny 
schopnosti člověka na jejich naplnění. Pokud ohrožená osoba musí náhle utéci z domova 
sdíleného s násilnou osobou, zpravidla utíká bez prostředků, často pouze v oblečení, které 
má na sobě, bez zásoby jídla a pití, fyzicky velmi unavená a v důsledku násilí aktuálně 
rozbolavělá. To znamená, že rozhodně nemá zajištěny základní fyziologické potřeby, protože 
nemá finanční prostředky na jídlo, často přichází vyčerpaná, nevyspalá, mnohdy s bolestivými 
následky po napadení. Zde je nenahraditelná role sociálního kurátora, případně pracovníka, 
v jehož agendě jsou dávky v hmotné nouzi. Promptně přiznaná mimořádná okamžitá pomoc, 
např. na cestu do intervenčního centra či azylového domu, na bydlení apod. může podpořit 
další krok k odpoutání se oběti od osoby násilné.  

Práce s ohroženou osobou se v tuto chvíli musí soustředit na zajištění okamžité krizové 
intervence a zabezpečení dostatečného času na zklidnění a spánek. Dále je třeba zajistit 
lékařské vyšetření, případně medikaci na zmírnění bolesti, pomoc při vyřízení sociálních 
dávek či jiné finanční pomoci. V některých případech je třeba poskytnout ohrožené osobě 
také ošacení, hygienické potřeby apod.

Když jsou zabezpečeny základní potřeby oběti, lze přejít k další úrovni, kterou je zajištění 
bezpečného bydlení. To znamená vytvořit prostor pro bydlení bez osoby násilné. Toho lze 
dosáhnout buď vykázáním, které provádí policie, nebo podáním předběžného opatření, 
kterým soud zakáže osobě násilné pobyt v obydlí s osobou ohroženou a následným podáním 
žaloby vůči osobě násilné na vyklizení bytu. Tato podání zajišťuje pro osobu ohroženou 
intervenční centrum nebo další specializované organizace. 

Pokud se ohrožená osoba necítí v místě, kde pobývá, bezpečná, nebo chce zcela opustit 
společnou domácnost, je třeba pomoci jí se zajištěním jiného bydlení např. v azylovém domě. 

V případě přetrvávajícího vysokého stupně ohrožení spočívá pomoc v nabídce ubytování 
v azylovém domě s utajovanou nebo neveřejnou adresou. Kontakty na vybrané azylové domy 
s utajovanou nebo neveřejnou adresou uvádíme na konci této kapitoly.
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Dále je třeba začít pracovat na podání příslušných návrhů k soudu, např. na svěření dítěte 
do péče, a řešit otázku trestního oznámení, společného bydlení, majetku, školy dětí a další 
opatření na zvýšení bezpečnosti. Při naplňování potřeby bezpečí je prioritní především 
zajištění bydlení bez možnosti dalšího pokračování domácího násilí a sociálně právní 
poradenství, příp. právní pomoc.

Potřebu lásky a sounáležitosti může zajišťovat společenství lidí se shodnými problémy, v němž 
jednotliví členové mají stejné starosti, spoluprožívají drobné radosti a sdělují si svoje životní 
příběhy. Tuto fázi může dobře naplnit terapeutická skupina nebo komunitní společenství 
ohrožených osob, např. v azylovém domě specializovaném na pomoc těmto osobám.

Sebeúctu, která je v hierarchii potřeb na dalším stupni, má ohrožená osoba drasticky 
narušenou. V důsledku dlouhodobého soužití s násilnou osobou má narušené sebevědomí, 
neváží si sama sebe a nevidí svoji hodnotu. Součástí terapeutické práce je mimo jiné vytvoření 
pozitivního sebehodnocení a posílení sebevědomí oběti. Je třeba jí ukázat, že je potřebná, 
ostatní ji oceňují a má pro ně hodnotu. Důležité je posílit její víru v to, že dokáže vlastními 
silami zabezpečit sobě i dětem další život.

Poslední potřebou je seberealizace, ke které lze přejít teprve po naplnění potřeb předcházejících. 
Seberealizace znamená nabídnout ohrožené osobě možnost provozovat své zájmy, jakými 
může být sport, kultura, kreativní činnosti, vzdělávání apod. Pokud po ní požadujeme účast 
na podobných akcích v době, kdy nemá vytvořen pocit bezpečí a neví, zda bude mít druhý 
den co jíst, zpravidla nespolupracuje.

Při práci s osobou ohroženou domácím násilím, ale i s jinými klienty sociálních služeb je 
nezbytné hierarchii lidských potřeb respektovat, jinak se setkáme s neúspěchem a nepodaří 
se nám poskytnout účinnou pomoc.
Vlastní přímá práce s osobou ohroženou domácím násilím zahrnuje následující formy 
víceúrovňové pomoci: 
•  Telefonická krizová linka 
představuje nepřetržitou službu na lince, kdy speciálně vyškolení pracovníci poskytují 
oběti krizovou intervenci a předávají konkrétní informace o možné pomoci a kontakty 
na specializované služby. Tato služba je anonymní, volající nemusí uvést své jméno ani jiné 
identifikační údaje.
•  Internetové poradenství 
je částečně anonymní služba, kde se pisatel může dozvědět konkrétní informace týkající se 
řešení domácího násilí. Tuto službu často využívají nejen oběti, nýbrž i lidé z jejich okolí, 
jako jsou příbuzní, přátelé, kolegové z práce apod. Zároveň je zde riziko, že informace pod 
záminkou získá také násilná osoba.
•  Krizová pomoc 
obsahuje okamžitou neodkladnou pomoc v akutní krizové situaci, která může být spojena 
s možností krátkodobého využití krizových lůžek. 
•  Terénní kontaktní sociální práce 
je orientována na kontaktování ohrožených osob přímo v místech, kde se nacházejí nebo 
kde cítí bezpečí pro kontakt s odborným pracovníkem, tj. v domácnostech, zaměstnání, 
nemocnicích apod. 
•  Ambulantní poradenství
představuje dlouhodobou práci s ohroženou osobou nebo krátkodobou intervenci 
poskytovanou zpravidla v intervenčních centrech. Především dlouhodobá pomoc je určena 

pro ty osoby, které potřebují odborné poradenství, podporu, terapii, právní nebo jiné služby. 
Ambulantní poradenství je určeno také osobám, které nejsou rozhodnuty odejít od násilné 
osoby, potřebují zmapovat situaci a posílit v rozhodnutí směřujícím k řešení. Ambulantní 
služby mohou také představovat následnou pomoc po službách pobytového charakteru, jako 
je azylový dům, krizové centrum, lůžkové oddělení psychiatrie apod. 
•  Pobytový program v azylovém domě s veřejnou nebo utajovanou adresou
zahrnuje dlouhodobou intenzivní práci s osobou ohroženou domácím násilím a jejími dětmi, 
která je spojena se zajištěním bezpečného bydlení na dobu určitou, zpravidla až jeden rok.
•  Následná pomoc
je služba navazující na pobytový program v azylovém domě a je určena pro ty osoby, které 
nadále potřebují k vyřešení své sociální situace odbornou pomoc, avšak bydlení v azylovém 
domě by pro ně již bylo kontraproduktivní. V tomto případě je ideální zajistit pro ně sociální 
bydlení s nabídkou další následné pomoci. 
Uvedené formy pojímají pomoc osobám ohroženým domácím násilím komplexně 
od anonymního poradenství přes jednorázovou pomoc až po intenzivní dlouhodobou 
individuálně zaměřenou práci a pomoc s následným začleněním do společnosti bez 
přítomnosti násilí. 

Kontakty na některé organizace specializované na problematiku 
domácího násilí
Organizace zaměřené na práci s násilnou osobou:

•  Název poskytovatele: Česká církev evangelická
SOS centrum Diakonie České církve evangelické, 
Služba:    Program pro osoby s násilným chováním ve vztazích
Kontakt:   Belgická 22, Praha 2
telefon: 222 51 40 40, 222 521 912, 777 734 173, 728 047 416

•  Název poskytovatele: Centrum sociálních služeb Praha
Služba:    Informační a poradenské centrum Viola
pro muže a ženy, kteří mají konfliktní vztahy se svými blízkými
Kontakt:   telefon: 222 580 697 – nonstop, 773 666 784 

Organizace zaměřené na poskytnutí bydlení s utajovanou adresou:

Název poskytovatele: Acorus, o.s.
Služba: azylový dům s utajovanou adresou
Kontakt: Psychosociální centrum Acorus – azylový dům
telefon: 283 892 772 – nonstop linka
e-mail: info@acorus.cz
http://www.acorus.cz

Název poskytovatele: občanské sdružení Magdalenium
Služba: azylový dům s utajenou adresou
Kontakt: Zařízení Helena
telefon: 776 718 459
e-mail: magdalenium2@centrum.cz
http://www.magdalenium.cz 
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Název poskytovatele: občanské sdružení Spektrum Vysočina
Služba: azylový dům s utajovanou adresou
Kontakt: telefon: 569 626 405, 777 266 503
e-mail: Spektrum-vysocina@razdva.cz

Název poskytovatele: Rosa – centrum pro týrané a osamělé ženy
Služba: azylový dům s utajenou adresou
Kontakt: telefon: 241 432 466
e-mail: info@rosa-os.cz
http://www.rosa-os.cz 

Název poskytovatele: Na počátku, o.s. 
Služba: domov pro dětský život   
azylový dům pro těhotné ženy v tísni a ženy ohrožené psychickým a fyzickým násilím ze 
strany partnera
Kontakt: telefon: 548 221 405
e-mail: info@napocatku.cz
http://www.napocatku.cz 

Název poskytovatele: Česká katolická charita – projekt Magdala
Služba: telefonická linka pomoci a zprostředkování utajeného ubytování v azylovém domě
Kontakt: telefon: 224 246 519, 224 246 573, 603 558 440, linka bezpečí: 737 234 078
http://www.charita.cz 

Název poskytovatele: Centrum J. J. Pastalozziho
Služba: pobytový program na utajené adrese
Kontakt: telefon: 469 623 083, 602 405 484
e-mail: pestalozzi@pestalozzi.cz
http:// www.pestalozzi.cz 
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RŮSTOVÁ SUPERVIZE
Michal Horák

Tento text, pojednávající o růstové supervizi, vychází z mé osobní zkušenosti supervizora 
získané na supervizích sociálních kurátorů i jiných pracovníků v pomáhajících profesích. 
Na počátku si definujme pro tento text růstovou supervizi jako takovou, která akcentuje 
v procesu supervize téma profesního růstu pracovníka. V rámci pomáhajících profesí se často 
setkáváme s názorem, že profesní růst pracovníků je víceméně paralelní s jejich individuálním 
osobním růstem. Tento pohled je logický z toho důvodu, že základním nástrojem pro intervenci 
sociálních kurátorů je právě kurátor sám. Naše vědomosti a dovednosti nám synergicky 
umožňují efektivně jednat a jejich rozvoj je jedním z důležitých cílů růstové supervize.

Pojetí profesionality dříve a dnes
Na supervizích a na odborných seminářích často narážíme s účastníky na dřívější pojetí 
profesionality a současné pojetí profesionálního jednání pracovníka a považuji za důležité 
toto téma na tomto místě otevřít. Zjednodušeně můžeme říci, že staré pojetí zahrnovalo 
tzv. profesionální odstup a nadhled. Profesionál byl ten, který byl schopen v jakékoli situaci 
s klientem udržovat stejnou emoci (nebo spíše skrýval své emoce) tak, aby klient nezaznamenal 
jakoukoli změnu v emočním naladění pracovníka. Ke všem klientům přistupoval zcela a úplně 
stejně (tzv. ke všem měl stejný „vztah“). Profesionální nadhled se vyznačoval odstupem 
od čehokoli, co se děje, přičemž nic se pracovníka nemohlo dotknout, a to jak v pozitivním, 
tak negativním smyslu. Někde dodnes přežívají tyto v podstatě pokrytecké a neupřímné 
přístupy vedoucí k potlačované agresi v pracovníkovi „zmodernizovány“ v jednání v duchu 
amerického „keep smiling – vždy s úsměvem“. 
Všem bohům díky, že současný trend směřuje k pravdivému a upřímnému jednání s klientem 
bez přetvářky a ponižování všech zúčastněných. Jak klient, tak i pracovník jsou lidské bytosti 
se svými starostmi a radostmi. Jsou to emoční bytosti, které díky účinné sebereflexi pracovníka 
mohou spolu dovedněji komunikovat a jednat. Právě dovednost reflektovat a činit emoční 
reflexi součástí otevřené komunikace je jedním z důležitých témat růstové supervize. 

Dva základní účely supervize
Při představování supervize často uvádím dva základní účely supervize, které je výhodné 
mít na mysli. Prvním je profesní růst, který můžeme dále rozdělit na část vědomostí a část 
dovedností. Vědomosti jsou souhrnem všech teoretických znalostí, kterými disponujeme 
pro naši práci. Jsou to vědomosti nabyté studiem na školách, vědomosti zprostředkované 
na odborných seminářích a kurzech, ale také vědomosti od našich známých, spolupracovníků, 
z odborných publikací atd.
Dovednosti jsou souhrnem našich jednotlivých schopností jednat určitým, předem zvoleným 
způsobem. Je to vše, co umíme, tím způsobem, že to dokážeme kdykoli víceméně obdobně 
zopakovat a použít ve správný čas na správném místě. Dovednosti v oblasti naší profese 
získáváme konkrétním nácvikem a opakovaným používáním. Supervize by měla vytvářet 
další prostor k reflexi a rozvoji našeho osobního potenciálu, a to jak v rovině teoretické 
(vědomosti), tak praktické (dovednosti).
Druhým základním účelem supervize je profesní podpora pracovníka v jeho práci. Hned 
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na začátku je třeba znovu zdůraznit, že profesní podpora současně zahrnuje podporu osobní 
a naopak. Supervizor, když dává a vyjadřuje podporu pracovníkovi, především jej podporuje 
jako člověka, který podporu potřebuje primárně pro sebe a sekundárně také pro svoji práci 
s klientem. Zmiňme alespoň na okraj, že nepřítomnost podpory pro sebe a moji práci je 
častým vlivným faktorem pro vznik syndromu vyhoření. 

Čtyři oblasti témat na supervizi
V praxi se setkávám s množstvím témat, která jsou probírána v rámci supervizních setkání. Pro 
přehlednost je rozděluji do čtyř oblastí. První je případová oblast (kazuistická), druhou je oblast 
metodická (systémová), třetí je týmová (interpersonální) a poslední je oblast osobních přesahů.   
Častá je skutečnost, že v případě individuální i skupinové supervize se na počátku spolupráce 
mezi supervizorem a supervidovanými spontánně otevírají témata z oblastí ve sledu uvedeném 
výše. Tato následnost se neděje v případě, že je nějaký závažný problém výrazně aktuálnější 
a dostane přednost před vším ostatním. Jedním z důvodů, proč je tato posloupnost často 
nevědomě dodržována (případová – metodická – týmová – osobní přesahy), je fakt, že 
v tomto pořadí supervidovaný postupuje od bezpečnějších témat k osobně více ohrožujícím 
tématům. Pro většinu pracovníků není problém hovořit o svém klientovi a o tom, co by 
on měl změnit, ale pouze ti, kteří mají dostatek sebejistoty a důvěry k supervizorovi, jsou 
ochotni hovořit o sobě a o změně vlastní.
Toto je samozřejmě situace, kdy je supervize pojata coby otevřený prostor pro jakékoli téma, 
na kterém se supervidovaní se supervizorem shodnou. Odlišné pojetí, které je často užíváno, 
je supervize, která předem určuje své zaměření na konkrétní oblast (např. metodická 
supervize). 

Předpoklady úspěšného supervizora a úspěšného supervidanta
Úspěšný supervizor je podle mého názoru ten, který vytvoří pro supervidanta takové podmínky, 
aby supervize mohla být zúčastněnými považována za přínosnou. Začněme podrobněji 
u supervizora. Supervizor musí být schopen vytvořit na supervizi takovou atmosféru, aby bylo 
možné otevřeně komunikovat o tématech, uzavírat a posouvat diskusi mezi všemi zúčastněnými 
tak, aby byla efektivní (tzn. důkladná, ale nikoli nekonečná či povrchní). 
Supervidovaní musí k tomu, aby jejich supervize byla úspěšná, být především ochotni témata 
přinášet, otevírat a mít důvěru v možnost posunu v řešení. V opačném případě na supervizi 
nejsou témata, anebo jsou to témata, ke kterým zaujímají supervidovaní postoj, že dělají 
to nejlepší a jediné možné, či naopak se podle nich nic dělat nedá a jsou zahlcení pocity 
bezmoci a rezignace.
Obecně se dá říci, že v určitém pohledu supervizor odpovídá za proces a podmínky supervize, 
supervidant za její obsah a výsledek. A. K. Hess pojímá supervizi jako: „nejčistší mezilidskou 
interakci, jejímž obecným cílem je, aby se osoba, supervizor, setkávala s další osobou, 
supevidovaným, v úsilí o to, aby mohl supervidovaný účinněji pomáhat lidem“.1 
Úspěšná supervize je tedy taková, která přináší posun v řešeném tématu od prostého sdílení 
až po nalezení nových, alternativních možností intervence. 

Zrání supervize
Proces zrání supervize má z mého pohledu stejné kvality jako jakékoli zrání jiného 
druhu. Důležitým faktorem je především čas. K tomu, aby supervize mohla metaforicky 

1 Hess (1980).

řečeno zrát, musí být pravidelná a dlouhodobá. V počátečním stádiu užívání supervize 
se supervidovaní učí, co supervize vlastně je a jak ji využívat pro prospěch svůj i klientů. 
V tomto období velmi často nejsou témata na supervizi (velmi častá iluze o neexistenci témat 
na supervizi), supervidovaní chtějí znát především názory supervizora, anebo dokonce 
požadují od supervizora „zaručené rady“, co dělat. Což velmi často vede k požadavku na co 
největší možný interval mezi jednotlivými supervizními setkáními, popřípadě požadavku 
na supervizora, aby sám přinášel témata na supervizi či hodnotil práci supervidovaných.
Zralá supervize má často celé spektrum témat a vyznačuje se výraznou aktivitou 
supervidovaných při hledání nových možností řešení a spontánního sdílení. 
V počátku supervize je supervizor velmi aktivní, a to jak při hledání a řešení témat, tak 
i v samotném supervizním procesu. Po dosažení určité míry zralosti supervize ale ustupuje 
do pozadí a jeho aktivita se zaměřuje především na držení bezpečného supervizního 
prostředí. Supervizor umocňuje svoji čistě kolegiální, neexpertskou roli.
Tento vývoj je v podstatě paradoxní, pracovníci, kteří supervizi neumí využívat, mají často 
dojem, že ji nepotřebují (výroky: Nemám témata na supervizi. Nemám žádné problémy 
v práci. Dělám tak, jak je to nejlepší a jediné možné…), a ti, kteří supervizi využívat umí, ji 
vyžadují a pokládají za nepostradatelnou součást práce (výroky: Jak bych to mohl dělat lépe? 
Jak mohu pracovat se svým postojem v určitých situacích? Jaký smysl má to, co dělám a jak 
to dělám?).
Dalším faktorem, ukazujícím na zralost supervize, je zaměření od obecného ke konkrétnímu, 
nebo také z celkového obrazu na jeho detail. Příkladem může být posun od supervize 
prvního kontaktu mezi pracovníkem a klientem k supervizi dynamiky interakce v rámci 
klíčových sdělení a možnosti jejího uchopení a využití pro co nejefektivnější porozumění 
mezi pracovníkem a klientem. 
Další posun, ukazující na zralost supervize, je autochtonní zaměření v rámci supervize 
primárně na sebe samého (tedy pracovníka) a hledání možností změny, a teprve poté 
na klienta. Což už je téma následujícího odstavce.

Osobní přesahy
Téma formulované na počátku supervize, kdy pracovník reflektující interakci s klientem 
zaměří svůj pohled v prvé řadě na sebe a začne aktivně prozkoumávat svá individuální 
omezení a možnosti jejich zvládnutí, posouvá značným způsobem kvalitu své práce. Zde 
je to onen na počátku zmíněný synergicky se podporující a umocňující osobní a profesní 
růst. Supervize je bezpochyby vhodným místem k mapování osobních přesahů, tedy situací, 
kdy pracovník svůj osobní příběh, své životní zkušenosti a postoje nereflektovaně vnáší 
do interakce s klientem a vlastní intervence. 

ilustrativní supervizní kazuistika:
Pracovnice přichází na supervizi s tématem agresivního a nespolupracujícího klienta, který 
pouze využívá a možná podle ní přímo zneužívá jakoukoli její snahu mu pomoci z problémů. 
Popisuje, co vše pro něj v minulosti udělala, přitom z jeho strany sklízí pouze nevděk a pohrdání. 
Spolupráce s ním vyvrcholila ve chvíli, kdy opět nedodržel dohodu, kterou podle jejího názoru 
svobodně uzavřeli, a ona na něj zvýšila hlas a zahrnula jej výčitkami. Supervize se v první části 
zaměřila na mapování případu v celé jeho šíři. Při exploraci pracovnice reflektuje návaly vzteku 
a bezmoci. Po zaměření se na tyto pocity a na zmíněnou konfrontaci je převedena supervizorem 
ke svému osobnímu příběhu a přichází ke zjištění, že v kanceláři křičela a vyčítala nikoli tomuto 
klientovi, ale mladšímu bratrovi, který v ní vyvolával identické reakce. Právě díky fenoménu 
osobního přesahu zareagovala neadekvátně, jelikož si nebyla vědoma nečekaného propojení 
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situace s bratrem a situace s klientem. Závěrečná část supervize byla věnována možnostem 
další intervence s klientem a možnostem posunu v osobním příběhu.

Obrany naší mysli
Naše mysl vytváří řadu obran, kterými brání vhledu do souvislostí jejího fungování, a proto 
je i v rámci supervize využívána řada technik, které umožňují tyto obrany obejít. Důležité 
je zmínit, že tyto obrany v naší mysli mají mimo jiné důležitou roli nás chránit. Pokud je 
zvolena v rámci intervence strategie rozboření těchto obran, může to vést k následnému 
zhoršení celé situace, a nikoli ke vhledu do ní. Nyní si ukážeme dvě možné cesty, a to jsou 
projektivní techniky a psychodramatické techniky.

Projektivní techniky v supervizi
Projektivní techniky mají za cíl nahlédnout pod povrch jevů, které se navenek mohou jevit 
zcela jinak, než jaké skutečně jsou (jak jsme si ochotni připustit). Projekce je schopnost naší 
mysli bez našeho vědomí promítat/projikovat to, co se děje v ní samé do jevů, které vnímáme 
zvenčí. Tím, že přeneseme popis a řešení supervidované situace či tématu z reálné podoby 
do podoby symbolické (pohádkové postavy, filmové postavy, zvířata, předměty atd.), se 
nám může podařit obejít obrany mysli, což může vést k novému pohledu na situaci. Pro 
supervizora může být v některých situacích výhodné mít ve své dovednostní a znalostní 
výbavě několik takových technik využitelných v rámci supervizního setkání. 

Praktická ukázka projektivních technik
Zvířata
Tato technika patří mezi nejčastěji používané projektivní způsoby práce. Je založena 
na přenosu kvalit jednotlivých účastníků supervidované situace na zvířecí kvality, a stejně 
tak je založena na přenosu vztahu mezi zúčastněnými na vztah mezi konkrétními zvířecími 
protagonisty. Při využití této techniky můžeme postupovat v následujících krocích:

1. Verbalizace zakázky a popis supervidované situace.
2. Jaké zvíře by v této situaci mohl být pracovník a jaké klient.
3. Otázka na kvality jednotlivých zvířat, popřípadě na prostředí, ve kterém je pracovník „vidí“.
4. Jak by se dala popsat interakce mezi těmito zvířaty?
5. Co je třeba změnit v jejich interakci, aby se situace zlepšila?
6. Jak tato zjištění převést do konkrétní roviny interakce s klientem?

ilustratrativní kazuistika
Na supervizi sociální kurátor popisuje svoji práci s klientkou, se kterou se mu nedaří, dle jeho 
slov, najít „společnou řeč“. V rámci setkání má dojem, že klientce rozumí, hledá s ní možnosti 
řešení její situace, ale poté zjistí, že to, na čem se dohodli, klientka vnímá zcela jinak než on. 
Sám sebe v intervenci vidí jako zmateného a neustále překvapovaného. Na otázku, kdyby měl 
klientku popsat jako nějaké zvíře, se zamyslí a odpovídá, že ji vidí jako myšku. Na otázku, jak 
vidí sebe sama v kontaktu s touto klientkou, uvádí slona. Doplňující otázka je na kvality těchto 
zvířat. Myška je dle něj vystrašená a rychle běhá z místa na místo, aby se jí něco nemohlo stát. 
Slon je dobrácký, neohrabaný, neklidný. Dá mu velkou práci myšku uvidět, a jelikož má velké 
nohy, na ni nešlápnout. V rámci dalšího rozhovoru, co je třeba dělat jinak, aby se tato dvě 
velmi rozdílná zvířata domluvila, přichází s podnětem, že myška potřebuje větší bezpečí, aby se 

zbavila strachu a mohla v klidu spočinout, a slon potřebuje víc času a prostoru k zorientování 
se v situaci. Závěrečná část supervize je věnována konkrétním strategiím, které může pracovník 
využít v intervencích s klientkou.

Psychodramatické techniky v supervizi
Psychodrama otevřelo novou možnost prožívání minulých událostí a možnosti 
experimentování s různými variantami minulosti. V rámci supervize může být využíváno 
klasické psychodrama, jak jej učil Levi Moreno,2 anebo různé varianty přehrávání konkrétních 
situací. Hraní tzv. modelových situací není možné zařadit mezi psychodramatické techniky, 
jelikož jsou to většinou zcela hypotetická cvičení, která mnohdy nereflektují žitou realitu ani 
pracovníků, ani klientů. 

Praktická ukázka psychodramatických technik
Sochání (sculpting)3

Je to technika, která vznikla v rámci psychodramatu. Umožňuje vhled do situace s pomocí 
členů supervizní skupiny, kteří se postaví do soch jednotlivých účastníků supervidované 
situace. Zde uvádíme v krátkosti jednotlivé kroky techniky:

1. Verbalizace zakázky a popis supervidované situace.
2. Příprava a zabezpečení settingu pro metodu soch se supervidovaným a členy skupiny.
3. Účastník volí vhodné protagonisty.
4. Předání instrukcí protagonistům.
5. Rozmístění soch v prostoru.
6. Zmražení soch a reflexe emočního působení na supervidovaného.
7. Nahrazení supervidovaného jinou osobou, aby se mohl na situaci podívat „zvenčí“.
8. Vyjadřování pocitů supervidovaného a soch, získání zpětné vazby na danou situaci.
9. Otázka na možnost a záměr změn v situaci na supervidovaného.
10. Přemísťování soch dle předchozího záměru.
11. Reflexe supervidovaného a soch na změnu situace.
12. Reflexe členů skupiny, co cítili a jak vnímali proces „sochání“.

Soucit jako odpověď na lidské utrpení
V rámci zralé supervize se často supervidovaní spolu se supervizorem dostávají do oblasti, 
kterou bychom mohli možná trochu nesrozumitelně nazvat osobním výkladovým rámcem 
nepříjemných skutečností tohoto světa. Myslíme tím fakt, že v pomáhajících profesích 
jsme konfrontováni velkou měrou s lidským utrpením a dříve či později přichází nutnost 
tomuto „světabolu“ nějakým způsobem porozumět a dokázat mu statečně čelit. Pro mnohé 
sociální kurátory to není fráze, ale žitá každodenní skutečnost. Neschopnost zaujmout 
k utrpení takový postoj, který by umožňoval smysluplnou intervenci, často vede k pocitům 
nesmyslnosti vlastní práce, bezmoci, nefunkčnosti systému pomoci a u některých pracovníků 
vede až k syndromu vyhoření. 
Velmi přínosný a v určitém ohledu projasňující pohled na tuto skutečnost nabízí satiterapie 
a její pojetí opravdového soucitu.4 Skutečný soucit nepřemalovává svět na růžovo v duchu 

2 Viz v knize Praktická supervize, kapitola Využití psychodramatu v supervizi, str. 131.
3 Viz Scherpner (1999, str. 119).
4 Kratochvíl (2006).
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hesla: „dívej se na to pozitivně!“, ani jej neodívá do černého: „marnost nad marnost!“. 
Umožňuje vidět skutečnost takovou, jaká je, bez přetvářky a bez zbytečného sentimentu. 
Fakt, že utrpení je nejen bolestné, ale může být někdy i přínosně využívané v motivaci 
ke změně, je důležitým zjištěním mnoha pracovníků. Být schopen opravdového soucitu 
může být odrazovým můstkem ke zvládnutí nelehké situace pro klienta zahlceného bolestí, 
zármutkem, zoufalstvím a dalšími obdobnými stavy mysli. Co tedy máme na mysli, když 
mluvíme o soucitu? Soucit je vnitřní postoj a stav mysli vyznačující se kvalitou plné akceptace 
bolestiplné situace. Je to přijetí toho, jak to je, spolu s aktivním přáním dosažení pokoje 
a klidu trpícího.5 
V rámci teorie vztahující se k rozvoji soucitu se uvádí dvě možnosti nevystředění 
soucituplné mysli, které nastávají ve chvíli našeho nepřijetí situace.6 První možností je, že 
jsme konfrontováni s utrpením a náš vnitřní postoj můžeme nazvat lítostí. Je to lítost, kterou 
provází myšlenky bezmoci, beznaděje, beze smyslnosti a může vést až k pláči a zoufalství 
(nemohu pro něj nic udělat; v jeho životě je jen samé neštěstí; jeho situace je beznadějná…). 
Druhou možností nevystředění v soucitu je postoj krutosti. Je to krutost v konfrontaci 
s utrpením provázená bezohledností, lhostejností, zlostí a agresivitou (dobře mu tak, to má 
za to, co udělal; je mi to jedno; může si za to sám; takových tady máme…). 
Je nutné zdůraznit, že není možné nezaujmout žádný postoj v situaci konfrontace s utrpením 
a je na nás, zda se naučíme zaujmout postoj, který je prospěšný jak nám, tak klientovi.
Vnitřní akceptace utrpení v podobě soucitu nesklouzávajícího do lítostivosti ani do agrese se 
poté stává mocnou lidskou dovedností.

Závěr
Růstová supervize může být výzvou pro sociální pracovníky ke zvyšování jejich osobního 
i profesního potenciálu. V rámci tohoto krátkého textu jsme pohlédli na supervizi jako 
na důležitou součást profesního růstu a na její vývoj od počátečních stádií až k tzv. zralé supervizi. 
Zmínili jsme i témata objevující se na supervizi. Představili jsme si také několik technik, které 
mohou být v supervizi užitečné, a koncept opravdového soucitu, který může napomoci těm, 
kteří se chtějí naučit citlivě reagovat na utrpení prožívané námi i našimi klienty. 
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PSYCHOHYGIENA
Andrea Lásková

Sociální kurátoři  jsou během výkonu své profese denně konfrontováni s mnoha těžkými 
a stresujícími situacemi. Nepracují pouze v bezpečí své kanceláře, ale rovněž v terénu - často 
v rizikových lokalitách. Mimo to musí umět zvládnout případnou agresi klientů, jejich pocity 
bezmoci, zoufalství či další jiné emoce. Obtížné je i to, že výsledky jejich práce  nejsou  téměř 
nikdy viditelné ihned. Klienti i společnost na sociální kurátory kladou značné očekávání a ti musí 
čelit jejich tlaku z obou stran. Je zcela zřejmé, že by pracovník na této pozici  měl být především 
odolný, k čemuž mu mohou pomoci poznatky z psychohygieny (neboli duševní hygieny). Pokud 
se je naučí využívat, mohou se stát jejich důležitou oporou.

Sociální kurátoři se v tomto modulu obeznámí se základy duševní hygieny a s jejím významem 
pro různé oblasti jejich života včetně profesního. Budou seznámeni s  pozitivním a negativním 
stresem  a dále se  dozví, jak jejich práci ovlivňují pracovní stresory a jaká je celková role stresu, 
který je při výkonu profese provází. Součástí modulu je rovněž téma syndromu vyhoření.

Důraz je kladen především na preventivní aspekt duševní hygieny, není v možnostech tohoto textu 
věnovat se psychohygieně v celé její šíři. Podrobněji se text zabývá možnostmi relaxace, která je důležitým  
zdrojem zvládání stresu a  předcházení syndromu vyhoření. V rámci modulu si sociální kurátoři sami 
vyzkouší některé z druhů relaxací (podrobně je rozebrána Jacobsonova progresivní relaxace). 

Co si lze představit pod pojmem psychohygiena  
a její význam

Slovo psychohygiena není zřejmě čtenářům neznámé. Přesto si dovolím tento pojem 
vysvětlit ze širšího pohledu. K tomu je zapotřebí, abych se nejprve věnovala slovu hygiena 
jako takovému.

Slovo hygiena je pojem chronicky známý. Od nejútlejšího dětství nás rodiče učí mýt se a čistit 
si zuby každý den. Tělesná hygiena se jako očista těla  postupně stává každodenní součástí 
našeho života. Hygiena (= zdravověda) je také samostatným vědním oborem medicíny 
a zjednodušeně řečeno se zabývá prevencí před nemocí, nebo jinak můžeme říci, že se zabývá 
zdravím a tím, jak si ho udržet.1

Pro člověka je však důležité nejen tělesné zdraví, ale také zdraví duševní (psychické). Už 
proto, že jde o spojité nádoby. Tomuto se věnuje právě duševní hygiena. Existuje více definic, 
pro nás budou postačující následující:
Duševní hygiena se skládá z pravidel (jasných a určených), která pomáhají udržet, prohloubit 
anebo znovuzískat duševní zdraví a rovnováhu.2

Bedrnová formuluje definici duševní hygieny odlišně – je to: hledání a nalézání efektivního 
způsobu života, optimální cesty pro každého člověka.3

1 Kulhánek (2001).
2  upraveno dle Mička (1986).
3 Bedrnová (1999).
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Pokud máme odpovědět na otázku, co se dá konkrétně ovlivnit, jestliže budeme respektovat 
pravidla duševní hygieny, můžeme věnovat pozornost jejímu významu. Psychohygiena může 
z tohoto úhlu pohledu ovlivnit:

a)  Případný výskyt či intenzitu somatických (tělesných) i psychických nemocí. Mnoho 
nemocí má přímou souvislost s duševní (ne)rovnováhou.  Neurotické potíže jako bolesti 
hlavy, úzkosti, deprese se dají v jejich mírnější podobě dodržováním duševní hygieny dobře 
ovlivnit.

b)  Míru pracovního nasazení (výkonu). Duševní vyrovnanost a pracovní výkon jsou 
navzájem propojeny  a úzce spolu souvisí. Pokud je člověk v napětí, rozkolísaný, roztržitý, 
je jasné, že jeho pracovní výkon bude klesat.

c)  Mezilidské vztahy a jejich kvalitu. Lidé, u kterých můžeme pozorovat neurotické projevy, 
působí negativně a vnáší do svých vztahů problémy a konflikty. Psychohygiena může 
ovlivnit kvalitu všech blízkých vztahů, kam řadíme rodinné vztahy, partnerské soužití 
a dále například vztahy na pracovišti.

d)  Osobní spokojenost.  Životní vyrovnanost velmi úzce souvisí  s uvolněností, s kapacitou 
zvládat psychické napětí a s účelným nakládáním s vlastní energií.

Z předchozího textu vyplývá, že znalosti z oblasti psychohygieny platí  rovněž  pro sociální 
kurátory.  Jestliže je podstatné, aby kurátor vykonával kvalitně svoji práci, je samozřejmě 
podstatné mimo jiné i to, jak se cítí, jak mu je na těle i na duši.. Jestliže má být oporou pro své 
klienty, pak i on sám  musí být v dobrém stavu. 

Cvičení:  Zkuste si představit, že by se někdo z lidí, které máte rádi a  záleží vám na nich –
matka, otec, sourozenec, přítel…,  ocitl v roli klienta sociálního kurátora. Jaké tři nejdůležitější 
schopnosti nebo vlastnosti by měl mít jeho terénní pracovník?           

1………………………… 2……………………………..3…………………………

Porovnejte vlastnosti a schopnosti, které jste napsali s ostatními frekventanty modulu. Které se 
objevují nejčastěji? Myslíte, že podobné vlastnosti a schopnosti od vás očekávájí i vaši klienti? 
Cvičení bude uzavřeno skupinovou diskusí.

Stres

Rovněž pojem stres má návaznost na duševní hygienu, je tedy nezbytné na tomto místě mu   
věnovat  pozornost.  Slovo stres se stalo dnes již frází.4 Pokud něco nefunguje, může být 
stres použit jako dobrá výmluva.  Tím,  jak je tento pojem  často používán bez skutečného 
významu či porozumění, devalvuje a přestáváme ho brát vážně. Na tomto místě bych ráda 
sociálním kurátorům předestřela jeho skutečnou podstatu a pokusila se mu vrátit jeho 
důležitost. Na základě těchto poznatků se mohou naučit stres lidsky i profesně zvládat. 

Pozitivní a negativní stres
Slovo „stres“ má svůj původ v latinskému slově „strictus“ , který v překladu znamená 
„přetažený“, „napjatý“.  Slovo stres jsme přejali z angličtiny, v níž označuje tlak, napětí, 
4 Huber, Bankhofer, Hewson (2009).

namáhání. Být ve stresu znamená lidově řečeno „být vystaven různým tlakům“, ”být v tísni”.
Určitá míra stresu je pro život nutná, udržuje organismus aktivní. Dnes již víme, že existují 
dva různé druhy stresu – pozitivní neboli eustres a negativní neboli distres. Pozitivní stres 
nás stimuluje, potřebujeme ho. Každý člověk potřebuje napětí a uvolnění, což je bazálním 
biologickým i psychologickým principem.5 I pro sociálního kurátora některé druhy stresu 
mohou být pozitivní a pracovníka vybudit. Mobilizují jeho energii a připravují ho k akci 
a k vypořádání se s určitou hrozbou nebo krizí.
Do stresu může člověka dostat  mnohé, od úplných maličkostí až po závažné osobní 
problémy. Pokud hovoříme o „maličkostech“, záleží na tom, jak je člověk  momentálně 
duševně rozpoložen, a také na tom, kolik se jich nahromadí za krátkou dobu. Čas hraje velmi 
důležitou úlohu. Jestliže má ten, kdo je stresu vystaven, čas (to bohužel bývá jen někdy), může 
se připravit  na situaci, která v něm vyvolává stresovou reakci. Protože má čas, může nějak 
naložit  s napětím, které při stresu pociťuje. Jestliže však  čas nemá (což platí i pro tyto situace), 
prostě to odloží s tím, že se k tomu jednou zase vrátí. Vzniká v něm tedy jakési pomyslné 
skladiště, ve kterém může být přehršel  nesplněných úkolů, povinností a předsevzetí, ale může 
zde být i mnoho nejrůznějších pocitů. I ty má člověk tendenci často odkládat na jindy, nebo 
se jich prostě zbavuje, ať z pohodlnosti, nedostatku odvahy, anebo prostě pro momentální 
nedostatek času. V době  odpočinku tam alespoň trochu poklidí. Jenomže ze stresu, který 
člověk nemůže odreagovat, vzniká negativní distres. 
V profesi sociální kurátora stresory vznikají příliš často a také se mnohdy stává, že tuto 
energii nelze v nějaké akci zužitkovat. Pracovník musí sedět a prožívat klientovu bolest, nebo 
musí zvládnout pocit zklamání z toho, že nemá dostatek možností mu pomoci, někdy musí 
zvládat situace, v nichž se necítí dostatečně profesně či citově připraven.6

Je tedy potřeba ne se stresu za každou cenu vyhýbat, ale umět s ním zacházet, vyvážit období 
velkého napětí odpočinkem, relaxací, odpoutáním se od problému. 
 Duševní hygiena může být právě tím, kdo učí „poklízet“ nebo lépe tím, kdo učí „nedělat ze 
sebe skladiště pocitů, tlaků, napětí, krizí“.7

Subjektivní vnímání stresu
Ne každý člověk pociťuje stres stejně jako ostatní. Každý člověk je jiný, a proto i stres vnímá 
každý jinak. Je pravdou, že všichni potřebují střídat napětí a uvolnění, ale aby byli lidé 
v pohodě, každý v jiné míře. To, co je pro jednoho příčinou případného zhroucení, protože 
se cítí na pokraji svých sil, je pro druhého tím, co ho naladí do „pracovního tempa“ a podnítí 
ho k většímu výkonu.8

V roce 1967 se výzkumníci9  pokusili na základě výpovědí skupiny lidí vytvořit seznam 
obvyklých stresorů (situací, které jsou zatěžující) a seřadit je podle závažnosti. Každému 
stresoru přidělili určitou zátěžovou hodnotu a domnívali se, že pokud v životě člověka během 
3-5 let přesáhne součet 300, projeví se kumulace radikální změnou zdravotního stavu.
Čtenář může nahlédnout orientačně do tohoto testu, všímat si bodů, které souvisí se 
zaměstnáním, tedy případně i s výkonem  práce sociálního kurátora. 

5 Huber, Bankhofer, Hewson (2009).
6 Hawkins, Shohet (2004).
7  Kulhánek (2001).
8 Huber, Bankhofer, Hewson (2009).
9 Holmes, Rah, in Novák, Capponi  (2004).
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Orientační Test míry životní zátěže v posledním roce 

smrt partnera 100
rozvod 73
rozvrat manželství/dočasný rozchod 65
uvěznění 63
úmrtí blízkého člena rodiny 63
vážný úraz nebo onemocnění 53
sňatek 50
ztráta zaměstnání 47
usmíření nebo jiné závažné změny v manželství 45
odchod do důchodu 45
změna zdravotního stavu člena rodiny 44
těhotenství 40
sexuální obtíže 39
přírůstek nového člena do rodiny 39
změna zaměstnání 39
změna finanční situace 38
smrt blízkého přítele 37
přeřazení na jinou práci 36
závažné neshody s partnerem 35
půjčka vyšší než 100 000 Kč 31
termín splatnosti půjčky 30
změna odpovědnosti v zaměstnání 29
syn nebo dcera opouští domov 29
konflikty v rodině – s tchánem, tchýní, zetěm, snachou 29
mimořádný osobní čin nebo výkon 28
partner nastupuje nebo končí zaměstnání 26
vstup do školy nebo její ukončení 26
změna životních podmínek 25
změna vlastních zvyklostí 24
problémy a konflikty s nadřízeným 23
změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20
změna bydliště 20
změna školy 20
změna rekreačních aktivit 19
změna církve 19
změna sociálních aktivit 18

půjčka menší než 100 000 Kč 17
změna spánkových zvyklostí a režimu dne 16
změny v širší rodině (úmrtí, sňatky, odchody) 15
změny stravovacích zvyklostí 15
dovolená 13
vánoce 12
přestupek (např. dopravní a pokuta) 11
Míra celkové zátěže se kumuluje. 
Více než 300 bodů – hrozí vážnější reakce – deprese, psychosomatická onemocnění (infarkt, 
astma, alergie apod.).

 
Jak se stres projevuje10

Stres se projevuje v několika oblastech, které je dobré vnímat již na počátku a signály se 
nepokoušet ignorovat, zejména pokud se navzájem kumulují.
Tělesné signály stresu lze odhalit snadno: bolesti hlavy, studené ruce a nohy, problémy 
s trávením (průjmy, zácpy), nespavost, napětí šíje a zad, nevolnost, dušnost, poruchy 
srdečního rytmu, skřípání zubů, kožní problémy, nárůst či úbytek hmotnosti.  Stres se objevuje 
i v psychické oblasti – nesoustředěností, nutkavými obavami, nevysvětlitelnou úzkostí, 
zapomnětlivostí, nervozitou, apatií nebo podrážděností, náhlými zvraty v pocitech.  Změny 
lze pozorovat i v chování  člověka. Vztáhneme-li tyto projevy do pracovního prostředí, tak 
můžeme u stresovaného člověka pozorovat, že se například vyhýbá jak klientům, tak svým 
kolegům, ztrácí o klienty zájem, a ten pouze předstírá, nadměrně pije, kouří či zneužívá léky 
či jiné návykové látky, což ovlivňuje jeho pracovní výkon. 
Jestliže se pracovník nenaučí se stresem zacházet, velmi jednoduše se může stát, že přejde 
v chronický stres (trvalý, vleklý). Je vědecky prokázáno, že právě chronický stres ovlivňuje 
vznik nebo propuknutí některých nemocí. Mezi nejčastěji uváděné nemoci, které souvisí se 
stresem, patří:11

1.  rakovina: nezvládnutý stres zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny. Tedy ten, kdo 
je náchylnější ke stresu, strachu a depresi, je ve  zvýšené míře ohrožen onemocněním 
rakovinou

2.  kardiovaskulární onemocnění – infarkt,  nedokrevnost srdečního svalu (angina pectoris)
3.  zvýšený krevní tlak  - řada studií nalezla vysoký krevní tlak například u pracovníků v příliš 

hlučných provozech
4. astma - spouštěčem je často stres (nepříjemná událost i její pouhé očekávání)
5. cukrovka- u těchto lidí byl prokázán vyšší výskyt těžkých životních zážitků
6.  infekční nemoci - byl  prokázán vliv stresu na zvýšení výskytu infekčních  onemocnění 

(nachlazení, chřipka)

K dalším rizikům patří to, že při stresových situacích dochází k vyplavování hormonu 
kortizolu, který zvyšuje chuť k jídlu. Je tedy pravděpodobné, že stres může být příčinou 
tloustnutí a případné obezity. Je také prokázáno, že stres velmi agresivně ničí mozkové 
a nervové buňky, což prakticky znamená, že stres má vliv na předčasné stárnutí.12

10 Hawkins, Shohet  (2004) a Huber, Bankhofer, Hewson (2009).
11 Řiháček (2004).
12 Huber, Bankhofer, Hewson (2009).
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Stres v práci13

Cvičení:
Vzpomeňte si na kolegu, když pracuje pod tlakem, jak to z jeho chování poznáte? A jak poznají 
kolegové na vás, že jste ve stresu? Svoje zjištění porovnejte s teorií, kterou jste si právě přečetli.

Při své supervizní činnosti často narážím s pracovníky v pomáhajících profesích na tlaky (jež 
korespondují s poznatky z literatury), které cítí při výkonu své profese, na stresující situace, 
se kterými se potřebují vyrovnat, aby mohli kvalitně odvádět svoji práci.  
Pracovníci se cítí často přetíženi množstvím práce, kdy objem práce a povinností na ně  
kladených je jednoduše vyšší, než je daný člověk schopen vykonat za čas, který má k dispozici. 
Rovněž je obtížné zvládat časovou tíseň, která podstatně zvyšuje stres a vede k již výše 
zmiňovaným zdravotním obtížím. K dalším tlakům patří nevyjasněnost pravomocí, kdy 
pomáhající neví, jaké jsou přesně jeho kompetence (co může) a také jeho povinnosti (co musí). 
U pracovníků vyvolává nejistoty i  dlouhodobě trvající situace, kdy nedostávají zpětnou vazbu 
na svoji práci, neví, zda jsou s nimi nadřízení a klienti spokojeni či ne, co by mohli zlepšit, 
co  jim naopak  jde apod. U některých bývá vysilující jejich přílišná snaha o kariérní postup, 
kdy pracovníci mají nesplnitelné ambice ohledně jejich produktivity, výdělku apod. Zajímavý 
je i další stresující faktor, kterým je kontakt s lidmi – některé lidi stresuje být v neustálém 
kontaktu s klienty, jiným naopak vadí izolovanost od klientů, pokud převládne v jejich práci 
administrativa. K náročným situacím patří bezesporu nepřátelské, chladné vztahy s kolegy či 
napjaté vztahy s nadřízenými. A konečně, k velmi obtížným situacím patří nezaměstnanost, 
která kromě vážných ekonomických problémů výrazně ovlivňuje i psychiku člověka (ve formě 
depresí, úzkostí, zvýšené nemocnosti, snížení sex. apetence, častější konzumace alkoholu…).

Syndrom vyhoření
Příběh - začátek: Pan Jaroslav pracuje jako sociální kurátor a terénní pracovník asi 6 let. Je mu 
35 let a už půl roku prochází rozvodovým řízením, manželka si našla jiného muže, úspěšného 
podnikatele. Každý den před zaměstnáním chodí pan Jaroslav ke své matce, která je již 3 měsíce  
upoutána na lůžko, aby jí připravil vše potřebné, než dorazí pečovatelka. Jaroslav v poslední době 
cítí velký tlak, sevření kolem žaludku, má strach z toho, že už nebude mít svoje děti u sebe, bojí 
se, jak dál zvládne péči o matku, často se mu nechce ráno vůbec vstát. V práci dostává signály, 
že dělá chyby, za posledního půl roku bere již třetí antibiotika. Stále si však říká: „  musím, tohle 
musím zvládnout. Já jsem odborník na problémy lidí, tak si musím poradit.“  Včera se rozkřičel 
na klienta, že nic nedělá pro to, aby se mu dařilo lépe. To se mu stalo poprvé. 

Syndrom vyhoření neboli Burn-Out Syndrom souvisí s dlouhodobým, tedy chronickým stresem, 
který se objevuje zejména u profesí, kde dochází k nerovnováze emočních stavů a u pomáhajícího 
pracovníka dochází postupně k vyčerpání psychických i fyzických sil.14 S tímto jevem se setkáváme 
v odborné literatuře zhruba od první poloviny 70. let dvacátého století. 
Nejvíce se potkáváme se syndromem vyhoření u profesí, které mají v náplni práce poskytovat 
služby druhým lidem. Patří sem samozřejmě sociální pracovníci, psychologové, lékaři, 
zdravotní sestry apod. Psychoterapeut Hrabal se v rozhovoru, který vedla Kazdová15  zmiňuje 
o tom, že vyhořením může trpět za určitých okolností prakticky každý, a to bez souvislosti 
s věkem, inteligencí, vzděláním či zkušenostmi. Protože syndrom vyhoření postihuje většinou 

13 Řiháček (2004).
14 Zacharová (2008).
15 Kazdová (2009).

hodně schopné pracovníky, kteří chtějí podávat co nejlepší výkony a neselhat, objevuje se 
i u vysoce postavených top managerů.
Sociální kurátory lze označit za velmi rizikovou skupinu v rámci sociální práce, a proto 
je potřeba věnovat se jak prevenci, tak možnostem řešení syndromu vyhoření. Je vysoce 
pravděpodobné, že každého ze čtenářů  z řad sociálních kurátoru mohou čekat příznaky 
vyhoření po určité době jeho působení v této profesi. 
Stav vyhoření signalizuje soubor příznaků: člověk je emocionálně, duševně i tělesně vyčerpaný. 
Potýká se s pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani radost ze života. Celkově se 
cítí velmi špatně. Celou situaci komplikuje to, že pomáhající pracovníci jen obtížně tento stav 
přiznávají a téměř nikdy se s příznaky vyhoření nesvěřují svému okolí. Zdá se jim  nevhodné 
a neprofesionální, že mohou něco takového prožívat a sami si nevědí se sebou rady a svůj stav 
nezvládají. Postupně se však problémy s vyhořením začínají promítat i do rodinného života – 
mění se celková atmosféra, kdy ostatní v rodině vidí, že se s jejím členem něco děje, protože 
do rodiny vnáší konflikty, nepohodu apod. Pracovní stres tedy vyvolává stres v domácím 
prostředí a naopak, vzniká bludný kruh, který pracovníka zasaženého vyhořením ještě více 
vyčerpává. Je však zajímavým faktem, že fungující domácí a rodinné prostředí  může výrazně 
zmírňovat celkovou mohutnost pracovní zátěže. 16

Fáze syndromu vyhoření17

Proces  vyhoření může mít podobu vzestupného objevování se příznaků, který často končí 
i odchodem ze zaměstnání, nebo se může objevovat v pravidelných etapách – tzv. cyklicky, během 
těchto etap pracovník může nalézt řešení svých těžkostí, a posléze se opět propadá do pasivity.18 
Rozeznáváme několik fází vyhoření, přičemž  některé fáze jsou na člověku dobře rozpoznatelné, 
jiné mohou proběhnout celkem nevýrazně a nenápadně. Jestliže dojde k pochopení toho, co 
se děje ve fázi frustrace a apatie, je naděje na jeho úspěšné zvládnutí.  Z poslední fáze, ve které 
je již syndrom vyhoření zcela rozvinut, je možnost nápravy jen velmi malá. V pozdním 
a chronickém stádiu vyhoření může přerůst až do psychického onemocnění různých stupňů 
závažnosti – časté jsou úzkosti, deprese, někdy i úvahy o sebevraždě. 19

Fáze syndromu vyhoření:

NADŠENÍ Pracovník má vysoké ideály a je vysoce angažovaný 
ve své profesi.

STAGNACE (ustrnutí)
Ideály se pracovníkovi nedaří realizovat.
Požadavky klientů, jejich příbuzných či nadřízených 
ho začínají obtěžovat.

FRUSTRACE
Pracovník vidí klienta pouze z negativní stránky, zažívá 
pocity zklamání z pracovního prostředí, z organizace, 
ve které pracuje.

APATIE
Otevřené nepřátelství mezi pracovníkem a klientem,  
pracovník již nechce být přítomen u odborných 
rozhovorů s kolegy a dalších pracovních aktivit.

FÁZE ÚPLNÉHO VYČERPÁNÍ 
(SYNDROM VYHOŘENÍ)

Ztráta smyslu práce, cynismus, odosobnění, odcizení, 
vymizení reflexe vnitřních norem.

16 Tošner, Tošnerová (2002).
17 Tošner, Tošnerová (2002), Zacharová (2008).
18 Matoušek (2003).
19 Kazdová (2009).
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Jestliže se u pracovníků v pomáhajících profesích objeví příznaky syndromu vyhoření či 
s ním již nějakou dobu žijí, existuje několik způsobů, jak k němu přistupují.
Někteří odcházejí ze svého zaměstnání do jiného, mimo dosavadní obor. Často pak prožívají 
pocit osobního selhání. Jiní mění zaměstnání, ale zůstávají v rámci svého oboru. Například 
ten, kdo pracoval s drogově závislými, začíná pracovat se seniory a tak podobně. Zde hrozí 
riziko v tom, že neřešený syndrom vyhoření se objeví po nějaké době i zde. Takže potom 
pracovníci zažívají chronický pocit beznaděje, nespokojenosti a selhání. Jiní odcházejí 
do vyšších pozic, například na vedoucí místa, kde se již tolik nesetkávají s klienty. I zde 
je riziko toho, že nevyřešený problém budou přenášet na své podřízené. Ostatní si berou 
dlouhodobější i neplacená volna nebo zvolí takzvanou pasivní reakci – útěk do nemoci, 
těhotenství.
Syndrom vyhoření však může být brán také jako výzva k osobnímu růstu. V takovém případě 
je  řešen konstruktivně (tvořivě). Při tomto řešení pracovníci  přehodnocují své priority, 
jinak řečeno určují si, které věci mají přednost, mohou se lépe poznat, naučit se rozpoznat 
své silné a slabé stránky, naučí se stanovit hranice svých možností, mohou vybudovat svoji 
sociální podpůrnou síť a vytvoří si postupy, které jim pomohou předejít dalšímu vyhoření. 
V některých případech je dobré navštívit psychologa či psychoterapeuta, tak aby člověk tuto 
etapu lépe zvládl.20

O osobním růstu bychom zde mohli psát ještě dlouho. Na tomto místě se ukazuje jako důležité 
věnovat se podrobněji tomu, co nazýváme sociální podpůrnou sítí neboli sociální oporou.

Sociální opora 21

Cvičení: Vytvoření mapy systému podpory
Na  papír velikosti A4 či A3 doprostřed nakreslete symbol nebo obrázek vaší osoby.  Potom kolem 
ní kreslete obrázky, symboly, slova, které představují všechny věci a lidi, kteří vás podporují při vaší 
práci. Může to být to, že ráno jdete pěšky do práce, nebo knihy, které čtete, kolegové, přátelé…. Je to 
čistě na vás. Výsledek použijte k přemýšlení o svém systému podpory. Je něco, co převažuje, a něco, 
co chybí? Čím se tak stalo? Potřebujete nějakou změnu? A pokud ano, v jaké oblasti?

Odborníci se shodují na tom, že sociální opora má významný vliv při prevenci stresu a syndromu 
vyhoření a také při jejich zvládání. Lze ji  vysvětlit jako pomoc, která je poskytována druhými 
lidmi člověku, který se nachází v zátěžové situaci.
Sociální kurátoři při své práci velmi často hledají sociální opory pro své klienty z jejich okolí 
– v rodině, mezi přáteli, v sousedství, církvi a komunitě. Dobře tedy ví, o čem se na tomto 
místě zmiňuji. V boji proti stresu a vyhoření je velmi důležité, aby i pracovník měl svou vlastní 
oporu. Kromě rodinné opory a opory přátel a blízké komunity, by měl čerpat sociální oporu 
i na profesní úrovní – od kolegů, pracovního týmu, vedení, odborné asociace, supervize.
Mezi konkrétní prvky sociální opory, které pracovník může využívat v rámci svého pracovního 
týmu, patří například: naslouchání, ocenění, uznání, povzbuzování, empatie, emocionální 
vzpruha, dělení práce, kooperace, nezištná pomoc apod. 
Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že sociální opora  se může stát zátěžovým prvkem, pokud 
je nepřiměřená, nevyžádaná, či dokonce poskytovaná sice s dobrým úmyslem, ale s opačným 
výsledkem. Stejné situace se mohou odehrát i ve vztahu pracovník – klient. Jestliže pomáháte 
i tam, kde to klient nechce a zvládá sám, může se z vaší pomoci stát spíše noční můra. 

20  Křivohlavý (1998).
21  Křivohlavý (1998), Zacharová (2008).

Jak zvládnout syndrom vyhoření – postupy a doporučení
Na tomto místě bych ráda stručně shrnula, co dělat, pokud na sobě pociťujete úbytek sil, 
vyčerpání z práce či další příznaky syndromu vyhoření. Nejprve si dopřejte hodně odpočinku, 
i za cenu náhradního volna, vybrání dovolené apod. Zrevidujte, co můžete zlepšit v oblasti 
péče o sebe, o které se zmiňuji o něco dále v textu – pokud jste dosud zanedbávali spánek, 
výživu, pohyb apod., zaměřte se na změnu právě v zanedbávaných oblastech.

Můžete si zkusit popovídat s kolegy, kterým důvěřujete, o tom, co se s vámi děje, ptejte se 
na jejich zkušenosti a na to, co jim pomohlo zvládnout podobný stav u nich. Jestliže vidíte 
na svém kolegovi příznaky vyhoření, mluvte s ním o nich, předejte mu své zkušenosti.
Pokuste se relaxovat cíleně, pravidelně. O technikách relaxace se zmiňuji níže v tomto textu, 
záleží na vás, který typ je pro vás nejvhodnější. Pokud je to možné, využijte supervizních 
konzultací na toto téma, přestože supervizi třeba na pracovišti nemáte. Hledejte možnosti, 
jak změnit organizaci vaší práce k lepšímu, mluvte o svých návrzích s vedoucím, pokud je 
ochotný vám v tomto naslouchat. 
Hledejte podporu v rodině, u přátel, orientujte se na zážitky, které vám dělají radost. Pokud 
potíže přetrvávají, vyhoření začíná nebo už dlouhodobě ovlivňuje vaše zdraví, cítíte častou 
úzkost, strach, nebojte se vyhledat psychologa či psychoterapeuta. Syndrom vyhoření není 
ostuda, je to nemoc, která vzniká v důsledku vašeho povolání. Proto i vy si můžete říci 
o pomoc odborníkovi. 

Příběh pokračuje: Pan Jaroslav byl pozván na pohovor ke svému vedoucímu. Ten mu sdělil, že 
pokud nezlepší svůj pracovní výkon, bude muset svoji pozici opustit. Zatím mu odejmul osobní 
ohodnocení. Pan Jaroslav vyšel z kanceláře vedoucího rozčilený, třásly se mu ruce, bylo mu 
na omdlení. Všimla si ho starší kolegyně, která mu nabídla setkání po pracovní době v kavárně. 
Na tomto setkání se mu svěřila, že prošla podobnou zkušeností jako Jaroslav před třemi lety. 
Práce ji nebavila, zlobila se na sebe i na klienty, zvažovala odchod z práce. Doma měla problémy 
se synem, který odešel ze studií. Náhodou však v té době navštívila seminář, který se věnoval 
syndromu vyhoření. V něm našla chuť něco s tím dělat, krátce navštěvovala terapeuta, práce ji 
znovu uspokojuje… Jaroslav poslouchal, byl rád, že mluví hlavně kolegyně, věděl, že mu někdo 
rozumí. Stále však věřil, že si dovede poradit sám.

Jak o sebe pečovat22

V následující kapitole se dočtete o některých doporučeních, která mohou pomoci obtížnou 
práci sociálního kurátora lépe a kvalitněji zvládat. Jak sami zjistíte, nejde o žádné mimořádné 
objevy, ale o pravidla, která jste již možná mnohokrát slyšeli a které celkově pomáhají 
ke zdravému životnímu stylu. Bylo by ideálem chtít, abyste dodržovali všechna pravidla 
duševní hygieny. Následující řádky mohou být inspirací nebo podnětem k zamyšlení, jak to 
máte s duševní hygienou právě vy. Mohou být i důležitým sumářem toho, co můžete pro sebe 
udělat, když začnete někdy pociťovat, že máte méně sil a chuti do práce než dřív, že vás častěji 
zmáhá únava nebo vás například práce už tolik netěší.
V každém případě platí, co už bylo zmíněno dříve v textu. Jestliže máte jako  pracovníci 
fungovat v péči o druhé, je nezbytné, abyste dobře pečovali také o sebe.
Do péče o sebe patří péče o tělo,  péče o duši (psychiku), péče o sociální složku a péče o složku 

22 Křivohlavý, Pečenková (2004) a Imriš (1996).
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duchovní. Ke každé složce tohoto pečování by se dalo napsat mnohé, proto se na tomto místě 
budeme jen stručně věnovat každé složce a podrobněji si rozebereme vždy jen jednu část. 
Není v možnostech tohoto textu se věnovat všemu dopodrobna. Neznamená to však, že 
ostatní části jsou méně důležité.

Péče o tělo
To, jak pečujeme o tělo, se odráží v tom, co jíme, pijeme, jak se pohybujeme, jak spíme 
a v mnohém dalším. 
Blíže se můžeme věnovat například spánku, oblíbené činnosti většiny lidí. Nejčastěji se uvádí 
6-8 hodin jako přiměřená délka spánku pro dospělého člověka, která umožní kvalitní obnovu 
sil organismu. Nedostatek spánku vede ke snížení tělesné i duševní výkonnosti a k pocitu 
únavy, existují ale také tvrzení, že i nadměrný spánek škodí zdraví (podobě jako přejídání) – 
v jednom výzkumu bylo zjištěno, že lidé, kteří spali v průměru více než 10 hodin denně, umírali 
dříve než lidé s běžně dlouhým spánkem a častěji trpěli srdečními chorobami. Prodloužený 
spánek je třeba považovat nikoliv za příčinu, ale za projev počínající nemoci a jako impuls 
k návštěvě lékaře. Pokud však tráví lidé spánkem více času, než jejich organismus potřebuje, 
může to vést ke stavům utlumenosti, celkově menší aktivitě a výkonnosti.
Velký význam má pochopitelně i pohyb a cvičení. Je zajímavé, že se v dnešní době stále víc 
a víc zdůrazňuje potřeba i význam chůze. Při tomto jednoduchém a přirozeném pohybu 
na čerstvém vzduchu  si  člověk může srovnat vnitřní potíže, dát prioritu svým úkolům, může 
si ujasnit mnohé o svých vztazích či dalších oblastech, které jej zatěžují.

Péče o duši
V této oblasti klademe důraz zejména na aktivní odpočinek, odreagování, umění říci si 
o pomoc, relaxaci atd.
Podrobněji se věnujme relaxaci, která stojí na pomyslné hranici mezi péčí o tělo a o duši. 
Relaxace je stav, kdy se v těle uvolňuje psychické i svalové napětí,. Tohoto stavu uvolnění 
lze dosáhnout několika způsoby. K pasivnímu způsobu řadíme například spánek nebo tzv. 
„nicnedělání“.  Pasivní způsob je však účinný jen při velkém vyčerpání, jinak je vhodnější 
relaxovat změnou činností.
K aktivnímu způsobu patří:
a) nejrůznější zdraví prospěšné a regenerující činnosti: například pohyb, změna prostředí 
(například pobyt v přírodě), používání vonných esencí, umělecké aktivity (poslech hudby, 
tanec, divadlo, četba, výtvarné aktivity)

b) speciální relaxační postupy a techniky:
Na tomto místě uvádím stručný přehled způsobů relaxace, nejde však o vyčerpávající text 
na toto téma.

1. koncentračně relaxační metody:

Autogenní trénink

Je založen na autosugesci, s jejíž pomocí dochází ke svalovému 
uvolnění, prokrvení částí těla, k regulaci dechu a tepu. Užívá se 
především  k nápravě poruch vegetativních procesů, zlepšení 
koncentrace, při  stavech strachu a napětí, při nervozitě, stresu.

Progresivní relaxace

Cílem nácviku je schopnost rozpoznat napětí kosterního svalstva 
a uvolnit ho. Za tímto účelem cvičící úmyslně napíná určité 
svalové skupiny a uvolňuje je. Učí se tím zřetelně vnímat napětí 
a ovládat ho. Později je schopen postřehnout i mírné napětí 
a vědomě ho uvolnit, bez nutnosti záměrně ho vyvolávat.

2. relaxace pomocí dechových cvičení:

Pfeifferova dechová 
cvičení

Soubor dechových cvičení, která ve svém důsledku vedou 
k témuž stavu jako u autogenního tréninku, nepracuje se zde se 
sugescemi, proto je vhodná pro ty, kterým se nedaří navozovat 
představy tíhy, tepla apod. Díky koncentraci pozornosti 
na pravidelný, rytmický pohyb dochází také ke ztišení 
myšlenek.

3. imaginačně relaxační metoda:

Imaginace
Vybavování si obrazů před vnitřním zrakem – jde o využití 
fantazie a obrazotvornosti -  příjemného prostředí (př. moře, 
louka, hora).

Simontonova metoda

Původně vytvořená jako podpůrný léčebný program pro 
onkologicky nemocné pacienty. Těžištěm metody je relaxace 
spojená s vizualizací zdárného průběhu léčby (např. boj bílých 
krvinek, působení léků).

4. technologické postupy:

Bio-feedback (biologická 
zpětná vazba) 

Snímání mozkových vln za pomocí EEG přístroje, zaměřuje se 
na změny kožního galvanického odporu a na změny povrchové 
teploty.

Floatační nádrž Jde o hloubkový odpočinek, při kterém se leží ve slané vodě, 
která  nadnáší, a  tím člověk relaxuje své tělo a mysl.

Psychowalkman

Psychowalkman je přístroj, který po jistý čas působí na zrakové 
a sluchové smysly. Jeho princip je založen na stimulaci 
frekvencemi, které jsou blízké frekvencím měřitelným na EEG 
odpovídajícím různým psychosomatickým stavům. Je tedy 
možné pomocí této stimulace zlepšit koncentraci, spánek, 
zbavit se stresu, lépe relaxovat).

5. pohybová cvičení:

Jóga Zaměřuje se na uvolnění svalů, protahování a natahování svalů, které se 
posilují, dýchání, stravu a myšlení.

Tai-chi Staré bojové umění pocházející z Číny, má velmi silný vliv na ozdravování 
lidského organismu, jedním z nejdůležitějších cílů je ovládnutí mysli.

Čavana 
Technika spočívá v plynule a ladně prováděném pohybu, který vyžaduje 
plnou koncentraci pozornosti. Slouží tak k přeladění a získání pocitu 
uvolnění a stability.
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6. práce s tělem:

Masáže  Je jich nespočetně druhů – relaxační, aktivizační, uvolňující, mobilizační 
apod.

Akupresura Tradiční čínská léčebná metoda založená na stlačování akupresních bodů 
na povrchu těla.

Je třeba si uvědomit, že ne každá relaxační technika či způsob se hodí stejně dobře pro 
každého člověka. Progresivní Jacobsonova relaxace je vhodnější pro lidi, kterým nevyhovuje 
autosugesce, ale je zvláště vhodná pro ty, kteří si dokáží uvědomovat vlastní tělo. Autogenní 
trénink bude vyhovovat lidem, kteří preferují pravidelnost, systém a disciplínu. Nadšenec 
elektrotechniky dá přednost nejspíše psychowalkmanu nebo bio-feedbacku. Za pozornost 
stojí i zjištění, že relaxace se hodí i pro lidi, kteří trpí některými nemocemi. U astmatu pomáhá 
autogenní trénink a jógová meditace. Dobré výsledky byly zaznamenány s progresivní 
relaxací u epileptiků atd.23

Z osobních zkušeností  si dovolím na tomto místě prezentovat názor, že každý pomáhající 
pracovník, tedy i sociální kurátor, by měl mít dobře  zvládnutou  alespoň jednu relaxační 
techniku, kterou může v případě potřeby využít či ji dokonce využívat pravidelně jako způsob 
prevence proti stresu, či dokonce syndromu vyhoření. 

V této kapitole jsem podala přehled některých známých druhů relaxací. Není možné 
v prostoru tohoto textu se věnovat jednotlivým technikám dopodrobna. Pro zájemce nabízím 
bližší představení alespoň jedné z nich, a to progresivní relaxace, které najdete v příloze. 

Péče o sociální složku
Jde o styk s přáteli, společný sport, vztahy v rodině…
Je skoro zarážející, že tak přirozený mechanismus jako osobní setkání s přáteli patří k velmi 
významným momentům duševní hygieny. Stačí se setkávat s lidmi, se kterými je nám 
příjemně. Stejně tak působí i fungující rodinné zázemí – dobré manželství či partnerství, 
radost z dětí. 24

Péče o duchovní složku
Do této oblasti zařazujeme zájem o  kulturu, četbu, umění, cesty za poznáním apod.
Podrobněji můžeme zmínit četbu knih25 – málokdo si uvědomuje, že právě četbou knih 
děláme mnoho pro své duševní zdraví. Na rozdíl například od sledování seriálu se při čtení 
automaticky zapojuje naše představivost, a to je tvůrčí duševní činnost, která má blahodárné 
účinky. V tomto smyslu je zajímavé se zmínit o tzv. biblioterapii, což je léčba nežádoucích 
psychických stavů vhodnou četbou beletrie, která pomáhá lidem v těžké životní situaci tím, 
že jim jsou doporučovány a dávány ke čtení knihy, které by mohly zaměřit jejich myšlení 
nadějným směrem.
Každý z nás je jiný, ne všem vyhovuje četba, stejný účel však plní hudba, divadlo, cestování či 
cokoli dalšího, co osloví právě vás.

23 Nešpor (1998).
24 Křivohlavý, Pečenková (2004).
25 Křivohlavý, Pečenková (2004).

Příběh – dokončení. Jaroslavovi bylo po posledním setkání s klientem zle, už ho nikdy nechce 
vidět.  Následující den  ho navíc čekalo poslední rozvodové stání. Jen obtížně došel domů. Tlak 
kolem břicha a na prsou byl tak intenzivní, že měl pocit, že už to nevydrží a zemře. Špatně se mu 
dýchalo. Stav se pořád zhoršoval, a to natolik, že si chtěl zavolat záchrannou službu. Jak listoval 
ve Zlatých stránkách, narazil na jiné telefonní číslo – linku důvěry. Nepřemýšlel, a zavolal. Muž 
na druhém konci telefonního spojení  jakoby Jaroslava  znal. Pomohl mu odstranit akutní úzkost 
i dechové problémy. Chvíli společně dýchali, teprve potom se Jaroslav zklidnil a začal mluvit 
o svých potížích. Pracovník na telefonu mu naslouchal, podporoval ho a oceňoval. Byl velmi 
trpělivý. Na konci rozhovoru mu nabídl kontakt na terapeuta, se kterým mají dobré zkušenosti. 
Jaroslav si vzpomněl na svoji kolegyni a objednal se, měl velký strach, že se mu dnešní stav vrátí. 
Přes velké počáteční obavy zjistil, že  konečně našel prostor, kde může mluvit o svém rozvodu, 
o své práci, o únavě, vyčerpání. Díky terapii dokázal  ustát rozvod, naučil se zvládat pocity 
úzkosti a paniky. Za nějakou dobu začal navštěvovat hodiny jógy, ve kterých se naučil relaxovat. 
Setkání s dětmi a společné víkendy mu dodávaly energii. Stále pečuje o nemohoucí matku, nyní 
se však střídá v péči s ochotnou sousedkou. Po půlroce má Jaroslav pocit, že zase chodí do práce 
s klidem. K tomu, aby ho zase začala bavit, však ještě potřebuje nějaký čas a možná další změny. 
Na rozdíl od dřívějších chvil však Jaroslav ví, že má sílu pokračovat.

Shrnutí
V tomto textu byl nabídnut čtenářům stručný vhled do duševní hygieny s důrazem na její 
preventivní funkci. Ukazuje, že je téměř nemožné být oporou pro své klienty bez toho, aniž 
by se pracovník cítil dobře a uměl a mohl využívat sociální a profesionální podpory sám. 
Způsobuje to zejména každodenní stres, který je všudypřítomný v pomáhajících oborech 
a který v neřešené formě může způsobit vážné zdravotní i psychické problémy a může 
vést k syndromu vyhoření. Díky znalostem o syndromu vyhoření a podpůrné funkci 
sociální opory mohou frekventanti na základě uvedených informací sami volit způsob jeho 
předcházení, který jim nejlépe vyhovuje. Zvládat snadněji a s energií svoji profesi mohou 
umožnit i informace podané v podkapitole péče o sebe. 
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PŘÍLOHA Č. 1

Progresivní relaxace26

Jejím autorem je E. Jacobson, který zkoumal souvislosti mezi psychickým napětím (stresem) 
a napětím svalů. Člověk, který se cítí pod tlakem, napjatý, ve stresu, má také napnuté 
svaly. U tohoto typu relaxace jde tedy o to, aby se člověk naučil rozlišovat stavy napětí 
a uvolnění ve svalech, a pak ve stále kratší době vědomě navozoval hluboké svalové uvolnění 
v jednotlivých oblastech těla i v celém těle zároveň.

Tuto techniku lze cvičit kdykoliv během dne, mimo bezprostřední čas po jídle; zde se dá 
doporučit hodinový odstup. Důležité je pro cvičení klidné prostředí, volný oděv, přiměřená 
teplota. Nejlépe lze cvičit v leže nebo v uvolněném sedu, například v křesle. Pokud pocítíte 
během nácviku nepohodlí nebo vás něco vyruší, je potřeba se vnitřně od tohoto okamžiku 
odpoutat a znovu se vrátit k nácviku. Někomu vyhovuje při cvičení spíše ticho, jiní dávají 
přednost klidné a tiché relaxační hudbě. Samotný nácvik trvá u začátečníka zhruba 15 
minut, ale než relaxaci zvládne, musí cvičit několik týdnů, někteří i několik měsíců. 
K uchování naučené dovednosti je potřeba cvičit alespoň jednou denně a jen s výjimečným 
vynecháním.

Samotný postup při nácviku
Nácvik urychluje vedení odborníkem, lze jej však zvládnout sám s písemnými pokyny, které se 
cvičící naučí zpaměti, nebo lze využít nahrávku s instrukcemi. Důležité je uvolněné dýchání. 
Napínání svalů by nemělo být křečovité, ale klidné - doporučuje se přibližně pětivteřinové 
napětí, střídané deseti až patnáctivteřinovým uvolněním.Při napínání jednotlivých svalových 
skupin zpočátku dochází současně s tím i k napínání v jiných částech svalstva. Dovednost 
rozlišovat, jak kterou oblast napínat či ponechávat uvolněnou, člověk získá postupně právě 
praktickým procvičováním svalstva a jeho vnímáním. Počáteční nedokonalost v rozlišování 
a v provádění určených cviků proto není nezdarem, ale jen příležitostí k trpělivému 
procvičování.

Pokyny ke cvičení
Pohodlně si sedněte nebo se položte... Nyní sedíte nebo ležíte na zádech. Nohy nechejte ležet 
volně vedle sebe, ruce jsou volně položeny. Zavřete oči a soustřeďte se na plynulé a uvolněné 
dýchání. Necháváte dech volně proudit tělem dovnitř a ven. Pozorujte své dýchání, asi tak 
deset vdechů a výdechů takto sledujete. Pak přecházíte ke cvičení svalových skupin. Začínáte 
od nohou a postupujete vzhůru podle pokynů:

26 Nešpor (1998), Huber, Bankhofer, Hewson (2009).

Chodidla:
Zaměřte se na svá chodidla a kotníky – jemně je napněte tím, že roztáhnete prsty na nohou 
vzhůru. Chvíli vydržte... (pět sekund) ... Nyní povolte prsty a uvolněte chodidla. Vnímejte, 
jak napětí mizí. Ztrácí se, v chodidlech pociťujete měknutí a lehkost ... (pět sekund).

Lýtka:
Soustřeďte pozornost na svá lýtka. Špičky a nárty nohou vzepřete vzhůru, patu prošlápněte, 
jako byste chtěli nohy nadzvednout mírně nad podložku. Napněte svaly v lýtkách a vnímejte 
v nich napětí... Povolte. Napětí se ztrácí a mizí, svaly lýtek jsou uvolněné...

Stehna:
Uvědomte si své svaly ve stehnech. Přitlačte kolena k sobě a uvědomte si, jak napětí ve svalech 
narůstá. Chvíli vydržte … a povolte. Opět cítíte uvolnění. Stehna se uvolní, napětí necháte 
úplně rozplynout... 

Kyčle a kříž:
Nyní přijdou na řadu kyčle a kříž. Sevřete hýždě k sobě a opatrně se prohněte v zádech. 
Pociťujete napětí v kyčlích a kříži ... Uvolněte. Uvědomte si uvolnění ve svalech. Jsou stále 
uvolněnější a uvolněnější, cítíte tíhu v bocích a uvolnění v nohou, napětí vyprchává… 

Břicho a hrudník:
Napněte břišní svaly a svaly hrudníku tak, že se nadýchnete až do břicha a zároveň napnete 
svaly břicha a hrudníku, jako byste se chtěl(a) chránit před úderem zepředu... S výdechem 
hrudník a břicho uvolněte a nechte napětí vymizet...

Paže:
Zaměřte se na své paže a ruce. Zatněte ruce v pěst, ruce předpažte a napněte svaly, pěsti 
nechte stále zaťaté. Uvědomte si napětí v nich... Položte paže a ruce zpátky a uvolněte je. 
Vnímejte, jak napětí ze svalů mizí, jako by skrze prsty odtékalo pryč…

Ramena a krk:
Uvědomte si svá ramena. Svaly jemně napněte tak, že ramena vytáhnete k uším a stlačte 
zároveň dozadu. Cítíte napětí v ramenech a zátylku. Napněte svaly krku tím, že mírně 
zakloníte hlavu, chvíli tak vydržte... Povolte. Spusťte ramena dolů a vnímejte, jak napětí 
z ramen a zátylku mizí…

Obličej:
Svaly obličeje napněte tak, že se hodně zamračíte, stiskněte víčka, rty i čelisti k sobě. Uvědomte 
si napětí ve svalech obličeje... Nyní povolte čelo i čelist a vnímejte, jak napětí z celého obličeje 
mizí pryč...

Uvolnění v celém těle:
Zaměřte se na pocit uvolnění v celém těle, cítíte v něm příjemnou tíhu a uvolnění. Chvíli zas 
pozorujte svůj dech, jeho klidný a pravidelný běh... V těle nyní můžete pociťovat i mírné 
teplo, někdy i mírné brnění v těle, někdy ztěžknutí, jindy až rozplývavou lehkost … Pocity při 
uvolňování mohou být různé, patří k němu.
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Ukončení:
V tomto stavu uvolnění a odpoutání od okolí můžete zůstat podle své chuti. Po čase však 
nejspíš pocítíte zase chuť se protáhnout a rozhýbat. Začněte tak, že zahýbáte prsty na nohou 
a na rukou, ještě v klidu pomalu prohýbáte další části těla. Můžete změnit polohu, zívnout, 
protáhnout se. Můžete si ještě poležet a věnovat se třeba příjemným myšlenkám, představám 
či vzpomínkám. Anebo až budete chtít, několikrát se zhluboka nadechnout a vydechnout, 
znovu se protáhnout, probrat se, otevřít oči a – třeba po mírném rozcvičení, popřípadě 
osvěžení obličeje vodou – se pustit do svých dalších činností.

O  AUTORKÁCH A AUTORECH
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Mgr. Zdeňka Bednářová vystudovala speciální pedagogiku na UK v Praze. Pracovala 
ve výchovném ústavu, později jako metodička pedagogických pracovníků tehdejších ústavů 
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principů buddhistické psychologie a psychoterapie a na toto téma publikuje.
Kontakt: horak_michal@hotmail.com

Ing. Rostislav Chobola působí jako vrchní komisař Odboru obecné kriminality Služby 
kriminální police a vyšetřování Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje 
v Ostravě. Dlouhodobě se zabývá problematikou extremismu (pravicového, levicového, 
hooligans scénou), trestnou činností páchanou na dětech, trestnou činností páchanou 
mládeží, trestnou činností páchanou na mládeži, do roku 2008 pracoval jako styčný důstojník 
pro minority Policie ČR (policejní práce ve vztahu k etnickým menšinám, zejména romskému 
etniku) a na toto téma rovněž  přednáší. 
Kontakt: rostach@seznam.cz

Libuše Kačerová působí jako metodička v oblasti sociálních věcí (dávek pomoci v hmotné 
nouzi, příspěvku na péči a dávek pro zdravotně postižené občany) na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje. Od roku 1977 pracovala na odboru sociálních věcí krajského úřadu, 
následně od roku 1991 do vzniku krajských úřadů na detašovaném pracovišti Ministerstva 
práce a sociálních věcí v Ústí nad Labem, tedy většinu  života se věnuje metodické, kontrolní 
a odvolací činnosti v sociálních systémech. 
Kontakt: kacerova.l@kr-ustecky.cz    

JUDr. Bedřiška Kopoldová  poskytuje právní poradenství pro sociálně znevýhodněné 
občany  v rámci organizací působících v této oblasti (Arcidiecézní charitě,  Odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 6, Armádě spásy apod.). Spolupracuje s věznicemi a externě 
s ISKP při výzkumech týkajících se kriminality. Zabývá se problematikou oddlužení a dále 
rodinným a pracovním právem a bytovou problematikou. Studovala na Právnické fakultě 
UK a v minulosti působila  převážně v oblasti sociální péče (v diagnostickém a výchovném 
ústavu pro mládež, v Městském centru sociálních služeb a prevence Praha, v občanském 
sdružení LATA). Rovněž vykonávala práci sociálního kurátora. 
Kontakt: Beruna.K@seznam.cz 

Mgr. Andrea Lásková vystudovala Filozofickou fakultu  MU v Brně, obory sociální politika 
a práce a sociologie. Od roku 1997 působí jako pedagožka na Vyšší odborné škole sociální 
v Brně, specializuje se na výuku předmětů: metody sociální práce a psychosociální výcvik, 
supervize. Ve svých dalších pracovních aktivitách se věnuje  zejména poradenské, lektorské 
a supervizní činnosti. Absolvovala mimo jiné čtyřletý výcvik v dynamické skupinové 

psychoterapii, kurz rozvojové supervize a výcvik v odborné supervizi. Nyní se zaměřuje 
především na oblast internetového poradenství v sociálních službách.
Kontakt: laskova@oakobrno.cz

Marek Laštovica je absolventem Střední zdravotnické školy v Olomouci a od roku 2008 
má registraci Ministerstva zdravotnictví ČR. Pracuje v Psychiatrické léčebně Bílá Voda 
jako psychoterapeut, externě spolupracuje s Centrem sociálních služeb Darmoděj Jeseník. 
Přednáší a publikuje v oblasti zdravotnictví a adiktologie.
Kontakt: m.lastovica@email.cz

Bc. Rostislav Maceček je absolventem oboru sociální práce na UP v Olomouci a na stejné 
univerzitě dokončuje jednooborovou psychologii. Působí jako krizový pracovník a psycholog 
v Krizovém centru Ostrava. Je inspektorem kvality sociálních služeb.  Absolvoval mimo jiné 
čtyřletý výcvik v integrativní psychoterapii (IPIPAPP) a kurz telefonické krizové intervence 
(RAFAE o. s.).
Kontakt: r.macecek@volny.cz

Mgr. Gabriela Mahrová působí jako vedoucí zařízení terapeutické komunity Fides – Bílá 
Voda na Jesenicku. Dlouhodobě se pohybuje v oblasti psychiatrie a psychoterapie a na toto 
téma publikuje a přednáší zdravotním sestrám, studentům lékařství i příslušníkům jiných 
společenských profesí. Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 
oblast psychoterapie.
Kontakt: gabriela.mahrova@seznam.cz

Mgr. Lucie Mastná je vedoucí sociálních služeb občanského sdružení Vzájemné soužití. 
Zabývá se odborným sociálním poradenstvím a terénní sociální prací v sociálně vyloučených 
lokalitách. Dále také přednáší a věnuje se projektovým činnostem. Je absolventkou Karlovy 
univerzity, katedry sociální práce.
Kontakt: luciemynarova@seznam.cz

Mgr. Jan Matoušek po úspěšném studiu Střední školy sociálně právní v Praze vystudoval 
FF UK v Praze, obor andragogika. V oboru působí od roku 1993, nejprve  jako sociální 
kurátor na Okresním úřadu Praha-západ, kde se posléze stal vedoucím oddělení sociální 
prevence. Tuto funkci po zrušení okresních úřadů v roce 2002 vykonává na Městském úřadu 
Černošice. Nadále zastává funkci sociálního kurátora, poradce pro příslušníky národnostních 
menšin a v případě potřeby i kurátora pro mládež. Má rozsáhlé zkušenosti v organizování 
vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením.
Kontakt: jan.matousek@mestocernosice.cz

MUDr. Ivan Novotný působil jako odborný pracovník na  katedře biofyziky a  nukleární 
medicíny UK v Praze, kde se věnoval nukleárním zobrazovacím metodám. Později ze  
zdravotních důvodů nastoupil jako lékař na oddělení mikrobilogie Fakultní Thomayerovy 
nemocnice a poté na Imunologické pracoviště IKEM.  Od roku 1995  se věnoval sociální 
problematice, nejprve jako asistent spol. DUHA, později pracoval na různých pozicích 
v Arcidiecézní charitě Praha. Od září 2008 působí jako sociální kurátor na ÚMČ Praha 1. 
Dlouhodobě se zajímá o zdravotní stav bezdomovců a otázky s tím související.
Kontakt: ivan.novotny@praha1.cz
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Mgr. Alena Odehnalová vystudovala sociologii spolu se sociální politikou a sociální prací 
na Masarykově univerzitě v Brně. Věnovala se vzdělávání budoucích sociálních pracovníků 
na Vyšší odborné škole sociální v Brně, v současné době působí na Vysoké škole aplikovaného 
práva.  V rámci své profesní praxe se rovněž  věnuje krizové intervenci zaměřené především 
na děti a mládež.
Kontakt: alenaodehnalova@seznam.cz

Mgr. Pavel Pěnkava od roku 1994 pracuje jako sociální kurátor na ÚMČ Praha 1, tamtéž je 
zároveň vedoucím oddělení sociální prevence. Souběžně pracoval v Poradně pro osoby bez 
přístřeší Městského centra sociálních služeb a prevence Praha. Od roku 2006 je předsedou 
sekce sociálních kurátorů při SSP ČR. Vystudoval obor sociální patologie a prevence 
a v navazujícím studiu sociální pedagogiku na UHK. Spolupracuje s českými i mezinárodními 
organizacemi, které se zabývají problematikou bezdomovectví (např. SAD ČR, o. s.,  Notabene 
Bratislava – Slovenská republika,  SMES – Europa – se sídlem v Bruselu, BSDG e.V. / IACPR 
– Spolková republika Německo,  FEANTSA – se sídlem v Bruselu).  
Kontakt: pavel.penkava@praha1.cz

Dr., Mgr.  Jan Procházka působil jako vysokoškolský učitel, sociální kurátor a od roku 1994 
je vedoucím referátu psychologického poradenství a psychoterapie při Odboru sociální 
péče Magistrátu města Brna. Je spoluzakladatelem integrovaného sociálního zařízení, které 
v současné podobě slučuje čtyři sociální služby (azylový dům pro mladistvé 15–18 let, 
azylový dům pro mladé dospělé 18–26 let, dům na půl cesty a nízkoprahové zařízení pro 
mládež) do jednoho synergicky působícího celku. Dlouhodobě se věnuje práci s problémovou 
mládeží, je zakladatelem občanského sdružení DNO, které se zaměřuje na pomoc osobám 
ohrožených sociálním vyloučením.
Kontakt:  janproch1@seznam.cz

Mgr. Hana Sobková se věnuje metodám sociální práce, zejména sociální práci s rodinou 
a individuální sociální práci.V současné době působí jako vedoucí sociálních služeb 
v EUROTOP II Opava, o. p. s. V rámci organizace se zaměřuje především na fundraising 
a metodické vedení nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, poradenského střediska 
a sociálně aktivizačních  služeb pro rodiny s dětmi. Současně je studentkou Ph.D. studia 
na Katedře sociální práce FSS OU.
Kontakt: hana.sobkova@eurotopia.cz 

Mgr. Václav Šaroch je absolventem Policejní akademie ČR ve studijních oborech bezpečnostní 
služby, policejní management a kriminalistika. Pracoval 27 let u Policie České republiky, 
posledních osm let do roku 2007 jako vrchní komisař PČR – Služby kriminální policie 
a vyšetřování správy Severomoravského kraje. Zde pracoval na problematikách nealkoholové 
toxikomanie, extremismu a diváckého násilí. Mimo jiné plnil funkci styčného důstojníka pro 
práci policie s minoritami. Nyní pracuje jako středoškolský učitel právních disciplín. Je držitelem 
druhého mistrovského stupně v bojových uměních. Řadu let provádí přednáškovou činnost, 
a to jak pro mládež, tak pro odbornou veřejnost v problematikách nealkoholové toxikomanie, 
prevence kriminality, sociálně vyloučených lokalit  a romské komunity.
Kontakt: jawara@seznam.cz

Bc. Olga Škvařilová  je vedoucí  Drogových služeb ve vězení při Sdružení Podané ruce, o. s. 
Brno.  Od roku 1993 se zabývá problematikou drogové závislosti, působila v kontaktním centru, 

v terénních programech, terapeutické komunitě, preventivním centru. Studovala speciální 
pedagogiku pro pracovníky nápravných zařízení na Pedagogické fakultě UP Olomouc. 
Vedle řady krátkodobých kurzů a výcviků v oblasti prevence a léčby drogových závislostí 
má absolvovaný výcvik SUR(1996), tanečně pohybovou terapii(1999), výcvik na léčbu, 
doléčování a následnou péči (2001) a dva dlouhodobé výcviky (včetně mezinárodního) 
v oblasti managementu neziskových organizací (v letech 2000–2001). V současné době 
aktivně působí jako sociální pracovnice, speciální pedagožka, terapeutka,  lektorka a člen 
(nebo vedoucí) certifikačních týmů pro akreditaci zařízení poskytujících odborné služby 
osobám závislým na návykových látkách.
Kontakt: skvarilova@podaneruce.cz

Mgr. Petra Vaňková vystudovala střední zdravotnickou a pedagogickou školu v Krnově, poté 
na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě absolvovala obor sociální práce 
se zdravotnickým profilem. Je absolventkou uceleného systematického psychoterapeutického 
výcviku v modelu růstu Virginie Satirové a členkou IVS ČR a mezinárodní organizace 
AVANTA Virginia Satir Network. Od roku 1998 pracuje v neziskovém sektoru v oblasti 
komunitních služeb pro duševně nemocné. Působila jako socioterapeutka, case managerka, 
vedoucí psychosociální rehabilitace a nyní jako metodička sociálních služeb pro duševně 
nemocné. Často přednáší a vyučuje téma psychosociální rehabilitace duševně nemocných, 
jehož je mezinárodní trenérkou. V rámci terapeutické praxe se věnuje pěstounům. 
Kontakt: petra.tiliu@tiscali.cz

Mgr. Adéla Webrová působí od roku 1998 na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě jako 
vyučující metod sociální práce,  dále  působí na katedře sociální práce Fakulty sociálních 
studií Ostravské univerzity v Ostravě jako vyučující metod sociální práce. Na této katedře je 
studentkou Ph.D. studia v programu sociální práce a sociální politika.
Kontakt:  adela.webrova@osu.cz
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