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Anotace  

Hlavní částí práce je kvalitativní výzkum sociálního projektu uskutečněného ve dvou 

městech. Projektů se zúčastní děti ve věku 9-15 let, které zažívají nepříznivé životní situace 

ohrožující jejich výchovu a práva. Projekty zabezpečuje nezisková organizace, jejíž činnost a 

poslání je zaměřena na pomoc znevýhodněným, ohroženým dětem a jejich rodinám. 

Metodami výzkumu jsou zúčastněné pozorování v rámci tříměsíčního dobrovolnictví při 

sobotních pobytech a v nízkoprahových zařízeních v průběhu týdne a rozhovory. Zamýšlím se 

nad otázkou, jak účast v projektu ovlivní život dětí. Chci získat rovněž pohled na projekt ze 

strany zúčastněných dětí. Literaturu jsem čerpal z oblasti studií mládeže. 

Klíčová slova  
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Title  

Projects of Social Prevention: Formation and Functioning 

Annotation  

Main part of the work will consist in qualitative research of social project which will 

takes place in two cities. Projects include children aged 9-15 who are passing through 

unfavorable life situations threatening their education and rights. Projects are provided by non 

profit-making organization whose activity and mission is focused to help disadvantaged 

people, children in danger and their families. Reseach methods are participant observation on 

Saturdays during three months of volunteering and in low-thresold institutions during the 

week and interviews. I think about a question how participation in project can affect life of 

children. I also want to get the view on project from the side of involved children. This project 

is inspired by literature from studies of teenagers. 
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0 Úvod  

Hlavním tématem mé bakalářské práce jsou projekty sociální prevence, jejich vznik a 

fungování. „Sociální prevencí můžeme označit činnost, která je orientována na potenciálního 

či skutečného pachatele nebo na oběť trestných činů, a to prostřednictvím přímé práce s nimi. 

Projekty sociální prevence napomáhají k odstranění kriminálně rizikového chování v cílových 

skupinách, případně ke změně kriminálně rizikového chování a jednání členů cílových 

skupin“ (Polák 2013). Tyto projekty mohou být zaměřeny na různé cílové skupiny, např. na 

děti a mladistvé, rodiny nebo oběti trestných činů. Pro svou práci jsem si vybral skupinu děti a 

mladiství. V práci se zaměřuji především na hodnocení projektu očima zúčastněných dětí a 

dále zhodnotím, zda projekt přinesl očekávaný efekt v podobě zlepšení chování dětí. Program 

v projektu se zaměřuje „na rozvoj sociálních dovedností (schopnost čelit sociálnímu tlaku 

vrstevníků, komunikativní dovednosti, posilování sebevědomí a možnosti efektivního řešení 

problémů). Dílčí aktivity a zvolené metody jsou přizpůsobeny dané cílové skupině a jejím 

specifikům a potřebám“ (Žáková 2015). 
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1 Metodologie 

Jako metodu výzkumu jsem si zvolil výzkum kvalitativní, který se provádí většinou 

v menší skupině aktérů a při kterém se lépe zjišťují důvody jejich jednání. Na začátku své 

bakalářské práce, bylo důležité zvolit si dobrou výzkumnou otázku. Má otázka zní: „Jak účast 

v projektech ovlivní život dětí?“ Ve výzkumu jsem se zabýval tím, jak děti reagují v oblasti 

komunikačních dovedností, chování v týmu, řešení konfliktů a přijímání zodpovědnosti za 

důsledky svého chování apod. Získal jsem také pohled na projekty ze strany zúčastněných 

dětí. Postupně jsem také načítal literaturu k danému tématu. 

Během výzkumu v terénu jsem použil metodu zúčastněného pozorování, kdy jsem 

v nízkoprahových klubech mohl pozorovat aktéry a porozumět dění v klubu. Chtěl jsem také 

použít utajené pozorování, když jsem navrhl pracovnicím neziskové organizace, kde jsem 

výzkum prováděl, jestli by mě vzali například přímo do rodin a představili by mě jako kolegu. 

Tato myšlenka vzbudila negativní reakci, protože podle sociálních pracovnic by nebylo 

vhodné jít do rodin, které jsou na tom většinou špatně a vyptávat se na různé nepříjemné věci.  

Po jejich vysvětlení jsem naprosto souhlasil, protože jsem si uvědomil, že by to bylo velice 

nevhodné a neetické. Bylo mi řečeno, že tyto rodiny už jsou zvyklé na „své lidi“. Proto mi 

pracovnice sdělily pár příkladů a informací bez toho, abych šel přímo do rodin. 

Samozřejmostí je, že názvy měst a jmen, které jsem uvedl ve své práci, jsou 

anonymizované i společně s dalšími citlivými údaji, které se v práci vyskytují. Pracovníci 

organizace i pomocníci v nízkoprahových klubech souhlasili, že mi s výzkumem pomohou a 

dali mi informace o všem, co jsem potřeboval a přislíbili i diskrétnost o mém výzkumu, 

protože při výpomoci v nízkoprahových klubech bylo nevhodné dětem říkat, že tam jsem jen 

kvůli tomu, abych je zkoumal, ale byl jsem tam jako dobrovolník, který jim pomůže a poradí, 

což byla pravda. Když se však dívám zpětně, přemýšlím, jestli bylo vhodné dětem říkat, že 
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jsem „jen“ dobrovolník. Kdybych jim řekl, že píši bakalářskou práci a oni v ní budou 

figurovat, tak by se určitě chovaly jinak. Mladší děti by se asi předváděly a starším by to bylo 

asi nepříjemné, že píšu o jejich problémech. Můžeme se však jen dohadovat, jaké by to bylo, 

ale vůči dětem jsem se zachoval do jisté míry neeticky, ovšem po domluvě s pracovníky 

organizace jsme se rozhodli, že to tak bude nejlepší. 

Další metodu, kterou jsem použil při sbírání informací, jsou rozhovory či dotazování, 

které je spjato většinou se zúčastněným pozorováním. Snažil jsem se během výzkumu použít 

jak polostrukturovaný rozhovor, který „může produkovat méně komplexní data, ale zato 

v intenzivnější míře, neboť výzkumník má částečně pod kontrolou jeho průběh a zaměřuje se 

v něm na konkrétní témata, která ho s ohledem na cíle výzkumu zajímají“ (Hirt a kol. 

2012:64), tak i rozhovor nestrukturovaný: „Výzkumník má malou či vůbec žádnou kontrolu 

nad jeho průběhem, a tedy de facto i nad daty, která z něho vzejdou. Z toho plyne, že 

nestrukturovaný rozhovor je extrémně časově náročný, ale poskytuje velmi validní data, 

neboť informátor (u tohoto typu dotazování nelze hovořit o respondentech) je spolu 

s etnografem vytváří ve více či méně přirozeném a širokém (kulturním) kontextu“ (Hirt a kol. 

2012: 63). 

V závěru projektu jsem použil dotazník (Příloha č. 2), který byl rozdán sociálními 

pracovníky dětem, aby vyjádřily své pocity a napsaly svá hodnocení na jednotlivé aktivity 

v projektu, tzn. co se jim líbilo, s čím nebyly spokojeny nebo co by chtěly změnit. 

Během výzkumu jsem se snažil vše zapisovat na papír, hlavně při zúčastněném 

pozorování, kdy jsem si zapisoval své postřehy a dojmy. Popřípadě jsem si dělal i audio 

nahrávky, které jsem si natáčel se sociálními pracovnicemi, protože měly spoustu práce a 

audio nahrávky bylo nejrychlejší řešení. Největším problémem však bylo, že rozhovory 

s pracovníky organizace byly velmi stručné a pracovníci mě spíše odkazovali na knížky, 
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případně na bakalářské práce, a neřekli mi svůj názor, který jsem potřeboval. Proto je má 

práce v tomto ohledu velmi omezená. 
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2 Jak se dívá antropologie na mládí 

Antropologové mají na mládí různé názory. Jedna skupina se přiklání spíše 

k individuálnímu vývoji jedince v období dospívání jako např. Robinson (1997), jiná skupina 

zohledňuje vliv kultury, společnosti a doby na období mládí. Sem patří např. Rohrer (2014). 

Mládí je flexibilní a sporná sociální kategorie, dospívání je však kulturně univerzální. 

Jak Schlegelová poznamenává: „Sociologové nesprávně tvrdili, že kulturní kategorie 

dospívání je příznačná moderní době,“ avšak podobná kategorie existuje v „nejrůznějších 

kulturách, od neprůmyslové po postindustriální. Z tohoto srovnávacího pohledu jsou 

antropologické studie o dospívání průzkumem kulturního zobecňování a variacemi 

biologických, psychologických a sociálních charakteristikách této univerzální kategorie“ 

(Schlegel 1995: 9-10). 

Z pohledu biologických výzkumů je puberta nejvíce zjevným postupem ve vývoji 

fyzické vyspělosti. Drastický fyzický vývoj se shoduje s vývojem psychickým a s dosažením 

větší emocionální nezávislosti od kmenové rodiny. Vzhledem k těmto biologickým a 

psychickým změnám psychologové vidí etapu mládí, jako období nejistoty, křehkosti a 

zmatenosti (Rohrer 2014: 38). Mládí je proto vnímané jako období krize, proto je potřebné 

vedení, dávání pokynů a rad. Rohrer píše, že ne všechny společnosti mají určenou věkovou 

hranici dospělosti, a proto podle něj nelze mládí přesně určit. Věková hranice se liší 

společnost od společnosti a stejně tak definice vymezení vyspělosti a samostatnosti. To 

znamená, že pojem mládež nezávisí na individuálním rozvoji, ale na definici dané společnosti 

(Rohrer 2014: 39). Aspekty jako je nejistota, zmatenost a křehkost jsou velice dobře viditelné 

u dětí, které se účastnily projektu a jsou popsány dále v práci. 

Worthman píše, že západní psychologové, kteří chápou dospívání především jako 

přípravu na dospělost, mají teorii o tomto období jako o období potencionální krize, které 
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přináší psychické nejistoty a sociální přechody mezi fázemi života. Podobný fyziologický a 

psychologický model dospívání byl silně ovlivněn antropologickými výzkumy o mladých 

lidech, hlavně ve druhé polovině 20. století. V návaznosti na západní psychologické teorie o 

mladistvých vědci navrhují obecné procesy, které by měly být sdíleny jednotlivci v této 

životní fázi bez ohledu na kulturu, ačkoli mohou být ovlivněny specifickými kulturními 

okolnostmi. Například Robinson (1997) popisuje dospívání obecně jako období individuace 

(získávání relativně nezávislé osobní identity) a krize, ale to, díky kulturním změnám, 

představuje zvláštní problémy pro mládež (Worthman 1987: 528 a Robinson 1997: 528 in 

Bucholtz 2002: 528).  

Chci také zmínit knihu Dospívání na Samoa od Margaret Meadové (Mead 2015). Tato 

kniha byla poprvé vydána v roce 1928 a je považována za klasiku antropologie. Obsahuje 

první diskusi na téma „mládež v různých kulturách“. Rohrer ve své knize Cohesion and 

Dissolution (2014), zmiňuje toto nejslavnější antropologické dílo týkající se mládeže, které 

patří celkově mezi nejznámější antropologická díla. Píše, že toto dílo poukazuje na to, že 

uvažovat o období dospívání v rámci antropologie není novým fenoménem, ale že je toto 

uvažování hluboce zakořeněno v dějinách disciplíny. V knize Cohesion and Dissolution 

(2014) se klade důraz na seskupení mladých lidí, často označených jako „subkultura 

mladistvých“, což je oblast bádání, která byla mnohem více projednávána sociology než 

antropology. Velká část literatury hovořící o těchto kulturách, je založena na bádáních 

vytvořených evropskými či americkými společnostmi, a proto se o nich bude diskutovat 

zejména s ohledem na tuto okolnost (Rohrer 2014: 37). 

Bucholtz píše že, studium mladistvých hraje poměrně důležitou roli v antropologii 

v první polovině 20. století. Především klade důraz na mezikulturní vývoj adolescence jako 

životní etapy. Důležitý je také vývoj adolescence a začlenění do komunity dospělých. 

Antropologie mladistvých je charakterizována zájmem o agency mladých lidí, zajímá se o 
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zaznamenávání ne-jen viditelných kultur mládeže, ale všech kulturních praxí mladých. Zajímá 

se především o to, jak vznikají identity v nových kulturních formacích, které kreativně 

kombinují prvky kapitalismu, transnacionalismu a místní kultury. Základní je etnografie 

Meadové (2015) a Malinowského (1987), kteří zavedli pojem adolescence jako důležité téma 

antropologického výzkumu. Témata spojena s touto fází života, např: přechodové rituály, 

dvoření, manželské zvyky a mezigenerační vztahy, byly dlouho v centru pozornosti 

antropologů. Výzkumy však často přemýšlely o mládí z perspektivy dospělých, ignorující 

interakci mezi mladými na úkor důrazu na přechod k dospělosti. Antropologie se primárně 

nezaměřovala na mladistvé, jako kulturní kategorii, ale na adolescenci jako biologické a 

psychologické studium. Dnes se však výzkum rozšiřuje právě o výzkum kulturních praktik 

mládeže. Antropologie mládeže byla zastíněna rozsáhlejšími projekty sociologie mládeže. 

Právě v ní byly tyto kultury a praktiky nejvíce studovány, i když hlavně v rámci západních 

společností, především v USA a Velké Británii. Americká tradice zkoumá deviaci a její 

následky. Britská tradice vysvětluje viditelné identity dělnické mládeže s použitím 

marxistické teorie kultury (Bucholtz 2002: 525-526). 

Můj náhled na mládí je takový, že je to etapa života každého jedince, každý ji prožívá 

jinak, a proto je třeba se jí zabývat velmi individuálně. Než ale nastane období mládí, 

předchází mu období dětství. 
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3 Dětství, mládež, rodina 

Každé dítě je individualita, je proto třeba k němu podle toho přistupovat. V průběhu 

projektu jsem se setkal s mnoha dětmi, a i když pocházely z rodiny, kde jich bylo třeba pět, 

každé dítě se chovalo jinak, měly různé názory, každé bylo jinak šikovné.  

Definovat děti je prakticky nemožné díky jejich rozdílnosti. Univerzální definice je: 

„Osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak“ (zákon č.40/2009 §126). 

Tato definice však může být problematická s ohledem na kulturní rozdílnosti. Jiné společnosti 

vnímají dětství jiným způsobem než my (Uchytilová 2016: 15). 

„Dětství, děti“ tato slova používáme v různých situacích a používáme je v mnoha 

případech. „Často se na tato slova odkazujeme nebo něco zdůvodňujeme těmito pojmy (nejím 

svíčkovou, ve škole mi ji znechutili). Ale jak bereme tyto pojmy vážně, nebereme dětství a 

děti jenom jak říkají Bloch, Caputo, James a Prout, Schwartz, Toren jako ,přívěsek 

společnosti‘“ (Bloch 1991; Caputo 1995; James a Prout 1990; Schwartz 1981; Toren 1993 in 

Hirchfeld 2002: 613)? „Bereme děti jako vědoucí aktéry anebo jenom jako loutky, které jen 

čekají na to, až některý z dospělých se ujme jejich lanek a povede jejich činy?“ (Uchytilová 

2016: 14). 

Antropologie zkoumá dětství poměrně dlouho, ale je o něm velmi málo literatury, ve 

srovnání s literaturou o dospívání. Na socializaci se nahlíželo s důrazem na dětství, které 

skončilo v pubertě. Dospívání, když už bylo vůbec uznáváno, se zanedbávalo. Nepomohla ani 

kniha od Meadové, kterou jsem zmiňoval „Dospívání na Samoa“. Ani ta však neinspirovala 

následovníky mezi kolegy antropology. Antropologové se začali na dospívání zase zaměřovat 

až na konci 70. let 20. století, kdy probíhaly dva projekty (Schlegel, Hewlett 2011: 281-285). 

Autorky o těchto projektech krátce píší: „Projekt s názvem the Harvard Adolescence Project, 

pod vedením Johna a Beatrice Whitingových, vyústil v několik procesních studií 
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publikovaných v 80. letech 20. století. Hlavní příspěvek s názvem The Adolescent 

Socialization Project, který vedly Alice Schlegel a psycholog Herbert Barry, byl zveřejněn v 

roce 1991. Několik dalších procesních studií o dospívání se také objevilo v 80. letech 20. 

století, z nichž nejznámější je The Sambia: Ritual and Gender in New Guinea od Herdt, G.“ 

(Schlegel, Hewlett 2011: 286-289). 

Od dětství je možné plynule přejít k mládí. Mládež se také vyskytuje v mém výzkumu, 

proto se touto skupinou zabývám. Mládež je možno označit jako „přechodovou“ skupinu mezi 

dětstvím a dospělostí. Toto také uvádí Rohrer ve své publikaci, že: „Nejčastějším věkovým 

rozmezím pro období mladistvých je životní etapa, která se nachází mezi stavem být dítětem a 

být dospělým“ (Rohrer 2014: 37). V této době hledá každý sám sebe, svoje místo ve 

společnosti. Většinou se vyskytují problémy s uznáváním autorit, ať už je to doma ve vztahu 

syn (dcera) vs. rodiče, nebo studenti vs. učitelé. Mnozí mladí lidé začínají pracovat a 

„přebírají“ odpovědnost sami za sebe. Seznamují se s partnery a zakládají rodiny. 

Rodina je jedním z témat, kterými se zabývám ve své práci. Zajímalo mě, jak které 

rodiny fungují, jaké mají priority, jak se starají o své děti. Pro svou práci jsem získal ale jen 

základní informace, jelikož mi nebylo umožněno rodiny navštívit osobně. Rodinu většinou 

tvoří dva dospělí jedinci, kteří se starají o jedno nebo více dětí. Každé dítě by si jistě přálo 

vyrůstat v úplné rodině, kde je máma a táta, kteří ho mají rádi a podporují ho.  

Je možné konstatovat, že když jsou děti a následně mladí vychováváni s láskou a 

trpělivostí a rodiče jim věnují svůj čas a energii v předávání zkušeností a znalostí, nedochází u 

nich k vyhledávání různých „aktivit“ typu kouření, drogy apod. Naopak když rodiče nemají 

čas na své děti, ty potom hledají „pochopení“ v nízkoprahových klubech, kde tyto děti najdou 

zázemí a kamarády. 



19 

 

4 Sociální prevence a socializace 

Pojem sociální prevence není antropologickým pojmem, ale já se ve své práci zabývám 

sociálními projekty, proto je třeba objasnit i pojem sociální prevence a socializace. 

Pro vysvětlení pojmu sociální prevence jsem použil citaci autorů Bednářové a Pelecha: 

„Sociální prevence je soubor aktivit ovlivňujících proces socializace a sociální integrace, jež 

se orientují na změnu nepříznivých sociálních, případně socioekonomických podmínek 

vedoucích ke vzniku a šíření poruch sociálních procesů a institutů, které jsou příčinou 

negativních jevů života jedince. Sociální prevence slouží k ochraně společnosti před 

negativními jevy, jež ohrožují její základní hodnoty“ (Bednářová, Pelech 2003: 90). 

Ve svém projektu ukazuji, jak je důležité dobře připravit aktivity pro děti, aby na konci 

projektu bylo možno konstatovat, že se proces socializace zdařil. Podle Eriksena je 

socializace „proces, během něhož se jedinec stává plně kompetentním členem společnosti, 

kdy získává znalosti a schopnosti nezbytné pro svou existenci v rámci společnosti“ (Eriksen, 

2008: 82). 

Když jsem se ptal pracovníků organizace, jak by oni definovali sociální prevenci a 

socializaci, abych zjistil, jaký je jejich pohled, tak mi odpověděli všichni podobně, jak tato 

citace. Bylo mi to trošku divné, tak jsem se zeptal, jestli to mají všichni tak naučené? Oni mi 

však ukázali úplně stejnou knihu, jako mám já – Bednářová, Pelech 2003. Potom mi bylo 

všechno jasné, protože mi řekli, že každý sociální pracovník v organizaci měl číst tuto knihu. 

Další názor na sociální prevenci jsem našel na webových stránkách Prevence a 

kriminality v České republice, kde Gjuričová píše: „Sociální prevence představuje aktivity 

ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu 

nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové 

příčiny páchání trestné činnosti“ (Gjuričová 2013). Tato autorka je ředitelkou Odboru 
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prevence a kriminality na Ministerstvu vnitra a spolupracuje také s místí koordinátorkou 

prevence a kriminality v našem okrese Hanou N., se kterou se velmi dobře znám a měl jsem 

štěstí, že jsem byl přítomen u telefonátu, když jí zrovna volala a poradila mi právě tuto 

webovou stránku, kde sociální prevenci popisuje. Tato definice viditelně souvisí s pracovní 

pozicí autorky a je více začleněna přímo pro prevenci páchání trestné činnosti. 

Díky tomu, že se znám velmi dobře s paní Hanou N., která je koordinátorka prevence a 

kriminality v okrese, tak jsem měl trochu jednodušší vstup do terénu, protože mi poradila, 

jakou organizaci si vybrat a také mi dala kontakty na zakladatele organizace, abych si 

domluvil praxi. 

4.1 Historie sociální prevence 

Ze začátku bych chtěl zmínit český seriál: Bylo nás pět. Chování dětí je úplně jiné než v 

dnešní době. Proč tomu tak je? Přístup k cigaretám nebo alkoholu byl omezenější a tvrdé 

drogy se v této době nikde nevyskytovaly. Děti měly pravidla, kdy se vrátí domů, co mohou 

dělat a musely vykonávat domácí práce. Když tato pravidla nedodržovaly, tak přišel tvrdý 

trest, což znamená tělesný trest nebo určité zákazy. Všichni byli naučení, že musí pozdravit 

pana učitele nebo jiného významného činitele. Morálka byla úplně na jiné úrovni a sociální 

prevenci v této době zastávala škola, rodina a u některých například i církev. Tato pravidla se 

v dnešní době už vyskytují jen zřídka a děti mají více času na „hlouposti“. Proto bych 

doporučil všem, kdo mají takové problémy, aby se podívali na tento seriál a viděli, jak to 

fungovalo dříve. 

Navštívil jsem oficiální webové stránky pro sociální prevenci a kriminalitu, abych zjistil 

základní informace o historii sociální prevence. Na těchto webových stránkách je zkrácený 

popis vývoje sociální prevence od roku 1960 až do současnosti. 
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„Institut pro sociální prevenci vznikl jako spolupráce Ministerstva vnitra, Ministerstva 

spravedlnosti a Generální prokuratury jako Vědeckovýzkumný ústav kriminalistiky v roce 

1960. Roku 1966 se se tento institut přejmenoval na Výzkumný ústav kriminologický a od té 

doby se výhradně zabývá kriminologií a sociální prevencí. V roce 1990 přijal Výzkumný 

ústav kriminologický současný název a v roce 1994 přešel pod Ministerstvo spravedlnosti“ 

(Institut pro kriminologii a sociální prevenci: nedatováno). 

Bednářová se zmiňuje ve své knize, že před rokem 1989 se sociální prevence rozvíjela 

hlavně na Západě, avšak u nás se nerozvíjela, protože v socialistickém Československu 

železná opona neumožňovala průnik informací. Za socialismu byla idea, že když se nastolí 

rovnost a všichni se budou mít stejně, tak se tím vymýtí společenské problémy. Tato idea však 

nebyla potvrzena a Bednářová ve své knize uvádí: „S rozvojem a upevňováním beztřídní 

společnosti měla automaticky mizet nejen nezaměstnanost a chudoba, ale i kriminalita, 

alkoholismus, prostituce, drogové závislosti a všechny ostatní negativní jevy. Tato hypotéza 

však nebyla v praxi nikdy potvrzena“ (Bednářová, Pelech 2000: 12). 

Po roce 1989 padly všechny zábrany a mohla přijít změna. Když měl člověk představu a 

dokázal ji správně podat, přesvědčil lidi na vysokých pozicích a tak nápad prosadil. Byla tedy 

správná doba pro vznik nových funkcí. Jednou z prvních myšlenek bylo vytvoření preventivní 

terénní práce zaměřené na mládež. Jednalo se o děti z rodin sociálně slabších vrstev, které 

trpěly sociálním vyloučením. V tuto dobu vznikají nízkoprahové kluby a sociální asistenti 

(Čechlovský 2006). 

4.2 Druhy sociální prevence  

V bakalářské práci několikrát zmiňuji pojmy, primární a sekundární prevence. Co však 

tyto pojmy znamenají? Sociální prevence se dělí na tři druhy. 



22 

 

4.2.1 Primární prevence  

Primární prevence má za úkol, aby chod celé společnosti byl bez problémů. Zaměřuje se 

především na pozitivní ovlivňování dětí a mládeže, které jsou zasaženy negativními jevy ve 

společnosti. Proto se primární prevence snaží děti nasměrovat, jak mají využívat volný čas. 

Nejvíce se doporučuje sportovní vyžití. (Bednářová, Pelech 2003: 91).  

4.2.2 Sekundární prevence  

Sekundární prevence se zabývá jedinci nebo skupinou mládeže, která se může stát 

nebezpečnou pro společnost nebo pro sebe. U těchto jedinců je zvýšená pravděpodobnost, že 

spáchají trestnou činnost nebo naopak budou oběťmi trestné činnosti. Může u nich dojít k 

drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, vandalismu nebo dlouhodobé 

nezaměstnanosti. (Gjuričová 2013). 

4.2.3 Terciární prevence  

Terciární prevence se zajímá o osoby, u kterých už došlo k sociálnímu selhání, a ty 

v mém výzkumu nejsou zahrnuty. 

Zeptal jsem se sociálních pracovníků na primární a sekundární prevenci z jejich 

pohledu. Opět jako v minulém případě, když jsem se jich ptal na sociální prevenci, tak mi 

odpověděli jako kniha. Teď si však museli knížku i otevřít, protože si přesné definice 

nepamatovali a přečetli mi je. Mrzelo mě, že se nerozpovídali o své praxi. 
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5 Volnočasová zařízení 

Mezi volnočasová zařízení, o kterých píši v projektu, patří zejména nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež, která se zřizují ve městech za účelem „stáhnutí“ dětí a mládeže 

z ulic. Nízkoprahové zařízení jsem navštívil a zajímalo mě, jaké děti a mládež se tam schází a 

co tam dělají. 

5.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahová zařízení jsou určená rizikovým dětem a mládeži, které mohou v klubech 

trávit čas. Kluby vždy nabízí různé specifické programy o možnosti najít pomoc nebo o 

sociální intervenci. Základní činnosti a nabídka programů jsou vždy upravované podle 

potřeby či lokality klientů. Hlavním posláním nízkoprahových zařízení podle zakladatelky 

organizace, ve které jsem působil, je „Usilovat o to, aby se děti sociálně začlenily. Abychom 

jim poskytli informace, ukázali jim, že jim opravdu chceme pomoci.“ 

Dále jsem nahlédl do Zákona o sociálních službách, kde se uvádí, k čemu Nízkoprahová 

zařízení jsou. „Zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.“ „Cílem služby je 

zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situaci“ (Parlament České 

republiky 2006). 

5.2 Streetwork 

Chci zde také zmínit skupinu terénních pracovníků (streetworkeři), kteří se v mé práci 

neobjevují, jsou však důležití pro nízkoprahové kluby. Pracují hlavně ve velkých městech, 

jako je Praha, Brno, Pardubice apod. Ve městech, kde jsem dělal výzkum já, streetworkeři 
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nejsou, jelikož jsou města malá. Veřejnost má dostatečnou povědomost o existenci 

nízkoprahového zařízení ve městech a jeho fungování. Streetworkeři se snaží „přilákat“ děti 

do klubů tak, že kontaktují děti, které chodí za školu a dělají různé aktivity, které jim 

neprospívají. Streetworkeři kontaktují děti v místech, kde se často zdržují a tráví volný čas (na 

ulicích, diskotékách, v rockových klubech, hernách, na fotbalových stadionech, v parcích) a 

informují je o nízkoprahových klubech, kde mohou řešit své problémy. Spojitost mezi 

streetworkem a nízkoprahovými kluby je v tom, že ačkoli streetworkeři pracují v terénu, musí 

mít nějaká zázemí, což jim kluby poskytují. Další věc je, že někteří potencionální klienti 

nemusí o klubech vědět a právě streetworkeři jim tuto informaci poskytnou. Mohou být 

s klienty v jejich přirozeném prostředí a časem je můžou nasměrovat právě do těchto zařízení. 

(Bednářová, Pelech 2000: 7). 

Nízkoprahová zařízení mají svoje opodstatnění, zejména pokud jsou využívána dětmi a 

mládeží „z ulice“. 
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6 Občanské sdružení Palma 

Občanské sdružení Palma, ve kterém jsem dělal svůj výzkum, je nezisková organizace, 

která sídlí ve městě, které budeme nazývat Město S. Stará se zde o dva nízkoprahové kluby. 

V druhém městě, které budeme nazývat Město M má tato organizace další jeden 

nízkoprahový klub. Organizace byla založena roku 2004 manželi Lenkou B. a Lubošem B. 

Díky rozhovoru, který jsem s paní zakladatelkou Lenkou B. měl, jsem se dozvěděl že: „Tuto 

organizaci jsme založili kvůli nedostatečné úrovni prevence kriminality v regionu a také si 

dali za cíl pomoci svému okolí prostřednictvím vlastní práce s koňmi.“  Byl vypracován 

projekt, který propojuje práci s koňmi s metodami výcviku sociálních dovedností. Když jsem 

se zeptal jakou činnost a poslání má organizace, tak mi paní zakladatelka řekla, že: „Činnost a 

poslání organizace je zaměřena na provozování jezdeckého sportu a má služby pro rodiny 

s dětmi. Tedy pomáhá sociálně znevýhodněným dětem prostřednictvím specifických metod 

práce výcviku sociálních dovedností a léčebného pedagogicko-psychologického ježdění. 

Činnost je zaměřena hlavně na výchovu mladých jezdců, aby se o koně starali, a také jde o 

rozšiřování zkušeností členů organizace.“ Toto byl první projekt, který tato rodina „rozjela“. 

Následovaly další roky, organizace se rozrostla o další projekty, které probíhaly a probíhají 

v nízkoprahových klubech, jež organizace založila. 

6.1 Historie organizace 

Díky paní zakladatelce Lence B., jsem získal přesnou historii organizace. Za rok 

založení se považuje rok 2004, kdy manželé koupili statek a začali zde chovat koně. Z okolí 

se začaly scházet děti a chtěly jezdit na koních. Město S v roce 2005 hledalo organizaci, která 

by poskytovala sociální služby v oblasti primární a sekundární prevence. Manželé se toho 

ujali, i když měli oba svou vlastní práci a založili OS Palma. Vzali si za cíl pomoci svému 

okolí prostřednictvím vlastního hobby, tedy skrze koně. Dále Lenka B. vzpomínala, že: 
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„V roce 2007 bylo sdružení (statek) registrováno jako nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, další roky jsme otvírali další nízkoprahové zařízení. V roce 2008 vznikl další 

nízkoprahový klub ve Městě S a v roce 2012 pak nízkoprahový klub ve Městě M. S manželem 

jsme nestíhali se starat o kluby a zároveň pracovat, tak jsme dali oba výpověď ve svých 

pracích a plně jsme se věnovali jen organizaci a pomoci dětem.“ Při otázce, jestli by něco 

udělala jinak mi Lenka B. odpověděla: „Nic bych neměnila, protože pomáhám dětem a nikdo 

jiný v okrese to neudělá. Jsem šťastná, že mám takovou práci a snažím se ji pořád vylepšovat, 

aby naše organizace byla lepší a lepší.“ 

6.2 Cíle organizace 

Základním cílem organizace je řešení problematiky dětí a mládeže a dosáhnout snížení 

ohrožených dětí a mládeže v místním regionu. Dalším cílem je u klientů samotných podpořit 

sociálně příznivé chování, upevnit sociální návyky, rozvíjet jejich sociální kompetence a 

dovednosti. Je také třeba, aby si vybudovali a podpořili zájem o přírodu a rozvíjet své 

schopnosti.  

6.3 Spolupráce s institucemi 

Organizace je od roku 2006 součástí systému, který řeší způsob práce a komunikace 

v různých oblastech, jako je například: právní ochrana dětí, v oblasti prevence kriminality. 

Dále spolupracuje s Policií ČR a městskou policií. Zapojují se i nestátní organizace, které 

pomáhají dětem a jejich rodinám. 

Organizace se snaží stále rozvíjet spolupráci s organizacemi, které se věnují práci 

s dětmi a mládeží v oblasti sociálních služeb. Tyto organizace, jako jsou mateřská centra či, 

dětské domovy využívají metodu léčebné jízdy na koni, kterou je organizace, ve které jsem 

měl výzkum proslulá. 
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6.4 Financování organizace 

Financování organizace zajišťuje většinou zakladatelka Lenka B., která podle lidí, se 

kterými jsem se bavil, dokáže peníze pro svou organizaci sehnat. Můj názor je stejný, protože 

při rozhovorech bylo poznat, že to je žena, která ví, co má dělat a chce pro děti udělat vše. Při 

otázce, kde bere peníze na chod organizace, mi bylo řečeno: „Peníze sháním hlavně od 

sponzorů, ale nejvíc peněz dostáváme od měst, kde jsou nízkoprahové kluby, ale i od menších 

měst a vesnic z regionu, protože do klubů nechodí jen děti z měst, ale máme i dodávku, která 

jezdí pro děti i mimo město, takže do klubů mohou dojíždět i děti z blízkého okolí. Dále nás 

podporují úřady práce a také kraj, od kterého máme dotace a samozřejmě se snažíme využívat 

granty a občas se najde i dobrá duše, která nám daruje nějaké peníze. Máme i vlastní zdroje. 

Třeba různé akce, které pořádáme, tak celý výtěžek z těchto akcí jde do organizace.“ 

Všechny tyto informace o spolupráci a cílech organizace mi sdělil syn zakladatelů Jan 

B., který je nyní na pozici šéfa organizace Palma. 

Vím však, že na začátku projektů, děti vozila do klubů městská policie, což je z pohledu 

dítěte možná zážitek, ale může se to brát i tak, že děti jsou za něco potrestány, když je 

policisté vezou do klubů, kde jsou děti, které mají stejné problémy jako ony. Jsem rád, že už 

se tímto způsobem děti nevozí a policisty nahradila dodávka s „normálním“ řidičem. Pro 

upřesnění ve Městě M je jen jedno vozidlo městské policie. Kdyby se něco stalo ve městě ve 

chvíli, když by policisté vezli děti do nízkoprahového klubu (statku s koňmi) vzdáleného 20 

km, měli by problém vrátit se včas k zásahu do města. Naštěstí se podle informací co mám, 

nic takového nestalo. 

6.5 Práce sociálních pracovníků 

Pracovníci působí v oblasti primární a sekundární prevence. Nabízí nejrůznější pomoc, 

od trávení volného času až po poskytování okamžité rady nebo pomoc v krizových situacích 
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(Jíra 1997). V organizaci byly celkově tři sociální pracovnice, všechno ženy. Při působení 

v organizaci jsem si všímal, co všechno dělají a snažil jsem si zapisovat jejich náplň práce. 

Nejčastější práce byla, že jezdily na terénní práci přímo k rodinám, kde podle toho, co mi 

řekly (já do rodin nejezdil, protože by to bylo nevhodné), provozují různé výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti. Je určitě dobré, že schůzky probíhají u rodin doma, kde se 

děti cítí lépe a určitě se jim mluví ve „svém“ prostředí lépe než v kanceláři organizace. 

Pracovnice dále mapují nepříznivé sociální situace a vyhledávají to, co rodina potřebuje, a ze 

všech informací, vytváří individuální plán. Náplň práce sociálních pracovníků dále zahrnuje 

vedení a zpracovávání dokumentace klientů a práci v informačním systému. Pracovníci 

vytvářejí i různé prezentace a propagují služby organizace. Komunikují s OSPOD v celém 

okrese a spolupracují se školskými zařízeními a také s místními organizacemi (krizová centra, 

azylové domy pro matky s dětmi, charity v celém okrese, úřady práce apod.). 

Popsal jsem „chod“ organizace Palma, aby bylo zřejmé, jak vznikla, jak je financována, 

jaké má cíle a co vlastně nabízí. Tato organizace mi umožnila setkání s dětmi během projektu 

a dělání si poznámek. Dovolila mi také účastnit se aktivit s dětmi a já jsem mohl napsat svou 

práci. 
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7 Práce s dětmi 

Cílem výzkumu je zjistit, jak účast v projektech ovlivní život dětí a mladistvých, kteří 

dochází do nízkoprahových klubů, a představit pohled dětí na projekt, kterého se zúčastnily. 

Snažím se v textu uvádět dostatek přepisů nahraných rozhovorů pro ilustraci svého výzkumu. 

7.1 Děti a jejich rodiny 

Děti je třeba posuzovat samostatně, nejen jako „přívěsky“ svých matek. Každé dítě 

pochází z jiného prostředí, návyky jednotlivých rodin jsou rozdílné.  Každopádně ale rodina 

utváří osobnost dítěte, jeho další projev na veřejnosti, v kolektivu, chování ke spolužákům a 

následně i v dalším například partnerském životě, zkrátka – v rodině všechno „začíná“. 

Ke svému výzkumu jsem si vybral pět dětí, které mě zaujaly, a dozvěděl se o nich více 

informací. Nebylo možné, abych zkoumal každé dítě, které se projektů zúčastní, protože by 

má práce byla velmi obsáhlá. 

Do svého výzkumu jsem nejprve zahrnul Radima, kterému je 10 let, ale už má problémy 

s chováním a se svými sprostými výrazy nejen doma, ale i ve škole. Jeho dalším „nešvarem“ 

je i povyšování nad ostatní děti. Radim se rád a často chlubí, jaký má mobil, počítač, jaké má 

oblečení. Ze začátku jsem byl z něho „šokovaný“ a nedalo mi to, abych se ho nezeptal: „Co 

mu to vlastně přináší, to jeho chování.“ A jeho odpověď mě dostala „do kolen“: „No přece 

jsem boss, mám všechno nejlepší, tak můžu šéfovat, ostatní mě poslouchají.“ Přemýšlel jsem, 

jak na něj, aby pochopil, že takhle – tedy po jeho to vždycky nepůjde. V průběhu výzkumu 

jsem pozoroval, jak se vyvíjí jeho chování vůči ostatním a v souvislosti s jeho rodinou jsem si 

jist, že hlavní podíl „viny“ mají jeho rodiče. Nemají na Radima čas a snaží se mu společné 

chvíle nahradit drahými dárky. 

Mezi další „zkoumané“ děti byly zařazeny Mário (7 let) a Erik (12 let), dva romští 

bratři. Oba mají velké školní absence, hádají se s rodiči, se sourozenci. Rodiče, i když se snaží 
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na oba dohlížet, aby chodili do školy, nejsou důslední v tom, aby je potrestali, když hoši ze 

školy odejdou, nebo tam vůbec nedorazí. Chtěl jsem vědět, co dělají, když nejdou do školy 

„Jsme v parku, v obchoďáku nebo tak.“ dozvěděl jsem se. Když byli Mário a Erik pospolu 

s Radimem, měli lektoři „co dělat“, aby je „zvládli“. Nakonec se našlo řešení - bratři byli 

rozděleni - každý do jiné skupiny a opravdu nastalo částečné zlepšení chování. Myslím si, že 

by kluci za podpory rodiny, hlavně je důležitá důslednost, mohli být dobří. I v tomto případě 

je znát „absence“ rodiny v přeneseném slova smyslu. Pokud rodina není schopna splnit 

požadavky, které se kladou na péči o dítě, musí zasáhnout stát a následuje ústavní výchova.  

Ale to je až to „nejposlednější“ řešení. 

Rodina další klientky Žanety (13 let) se potýká hlavně se vznětlivou povahou dívky. 

Žaneta se se svými mladšími sourozenci nejen hádá, křičí na ně, dokonce se s nimi pere. Má 

za sebou také „zkušenost“ s krádeží, policie ji dovezla až domů. Když jsem se Žanety ptal, 

proč a co vlastně ukradla, řekla mi: „Chtěla jsem se vytáhnout před kámošema, byla to 

blbost.“ zhodnotila dodatečně svůj „prohřešek“ Žaneta. Snad pobyt na policii pro ni byl 

dostatečně poučný, aby ji už nikdy nic podobného nenapadlo. Jinak její chování ani zdaleka 

nepřipomíná chování vychované slečny. Vzhledem k tomu, že se se Žanetou známe (jsme ze 

stejné vesnice), nabyla dojmu, že se mi může svěřit s různými věcmi. Musím říci, že jsem se i 

já „svěřoval“ kolegům v projektu, abychom společně našli pro Žanetu řešení v jejím „trápení“ 

a mohli jí pomoci. V průběhu účasti v projektu se ale „ukázala“ jako nekonfliktní, byla ráda, 

když ji lektoři chválili za každou maličkost, bylo vidět, že její sebevědomí zdravě „roste“. 

Poslední „účastnicí“ výzkumu je Michaela (14 let). Michaela je z dětského domova. 

„Do dětského domova jsou umisťovány děti od 3 do 18 let (v mimořádných případech i starší) 

bez rozdílu pohlaví, kterým byla soudem nařízena ústavní výchova. Děti se mohou z dětských 

domovů vrátit ke svým rodinám nebo příbuzným a může také nastat zřízení náhradní rodinné 

péče, která má dva typy: adopce a pěstounská péče“ (Uchytilová 2016: 18). Když jsem 
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hovořil s Michaelou, měl jsem dojem, že mluvím s dospělou osobou. Říkala, že: „Jsem ráda, 

že můžu pomoci lektorům s mladšími dětmi s psaním domácích úkolů, s přípravou na 

vyučování nebo při udržování klidu a pořádku u jednotlivých aktivit.“ Připadala si užitečná, 

samostatná, bylo na ni spolehnutí. Musím říci, že oproti ostatním dětem se jevila jako 

samostatná „jednotka“. V tomhle případě rodina „nefunguje“, ale Michaela se snaží „odnést 

si“ ze společných zážitků s dětmi to nejlepší. 

7.2 Výzkumné prostředí  

Svůj terénní výzkum jsem realizoval po dobu tří měsíců ve dvou městech, které od sebe 

jsou přibližně 15 km vzdálené od začátku června do konce srpna roku 2016. Nezisková 

organizace sídlí ve vzdálenějším městě od mého bydliště. Tato organizace má jednoho šéfa a 

tři sociální pracovnice, které mi byly nápomocny vždy, když jsem potřeboval. Každá 

pracovnice má na starost jeden nízkoprahový klub, tedy každá se stará o jeden projekt. 

Záměrně v celé své práci neuvádím název organizace ani opravdová jména aktérů výzkumu a 

jména měst jsou anonymizovaná, jak již bylo zmíněno a vysvětleno v metodologické části. 

V této organizaci jsem byl jako dobrovolník, který pomáhal v nízkoprahových klubech. Má 

přítomnost v těchto klubech byla vítaná, protože dobrovolníků moc není a lidé nemají čas a 

možná ani náladu pomáhat dětem a mladistvým, kteří se ocitli v těžkých životních situacích. 

Občas se však objeví studenti z vysokých škol, kteří si u této organizace „dělají“ praxe a 

pomůžou tak hlavně organizaci a dětem a jejich pomoc se vždy využije. Dva tyto kluby se 

nachází ve městě, které budu nazývat Město S, a jeden nízkoprahový klub se nachází ve 

městě, které budu nazývat Město M, tento klub se nachází asi 5 km od mého bydliště. 

7.3 Popis zázemí nízkoprahových klubů 

Začal bych popisem nízkoprahového klubu, který se nachází ve Městě M a je nejblíže 

k mému domovu. Je to jediný klub v tomto městě. Podle mě je důležité zmínit, že přibližně 
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před rokem zastupitelé Města M schválili demolici budovy, kde tento nízkoprahový klub sídlil 

a na jeho místě nechali vybudovat malé parkoviště pro 10 automobilů, které bylo vybudováno 

pro obchodní centrum a je postavené hned vedle parkoviště. Nemusím říkat, že toto 

parkoviště je naprosto zbytečné, protože je pořád plné a místa zde zabírají jen zaměstnanci 

obchodního centra. Před demolicí jsem se byl v této budově podívat a bylo vidět, že je stará, 

ale byla využívána na sto procent, protože mimo nízkoprahového klubu zde byl i kroužek 

hudební výchovy. Hlavně se tento klub nacházel na klidné ulici, kde děti mohly dojít a nic je 

neohrožovalo. Město však nemělo náhradní místo pro tento klub, ale po několika týdnech 

přece jen jedno našli. Jedná se o místo, které leží přímo u hlavní silnice tohoto města, tedy je 

zde i možné ohrožení pro děti z důvodu možné srážky s automobilem. 

Toto místo se nachází v budově, kde sídlí Městská policie Města M a do tohoto klubu se 

chodí zadním vchodem. Když jsem šel poprvé do tohoto klubu, nebyl jsem si jistý, jestli 

zastupitelé města přemýšleli nad tím, že do tohoto klubu chodí děti, které mají různé 

problémy a chodí okolo hlavního vchodu do městské policie, kde se mohou setkat s lidmi, 

kteří spáchali trestnou činnost, což na jejich psychiku nemůže mít dobrý vliv. Ale je možné, 

že opravdu jiné místo pro klub nebylo, ale dle mého názoru je toto místo naprosto nepřijatelné 

z důvodů, které jsem již uvedl. Do klubu se tedy jde zadním vchodem do budovy Městské 

policie, kde vedle vstupních dveří je grafitti, které oznamuje, že se vchází do klubu. Když se 

vstoupí do budovy, první místnost slouží k odložení oblečení a bot a je zde i malý stolek se 

čtyřmi židlemi, které využívají hlavně sociální pracovnice a dobrovolníci, kteří mají tento 

klub na starost. Z této místnosti vedou dvoje dveře. Jedny dveře vedou do malé místnosti, 

která slouží jako kancelář a je vybavena jen regály a stolem s počítačem. Druhé dveře vedou 

do velké místnosti, kde děti tráví veškerý čas, když přijdou do nízkoprahového zařízení. 

V této místnosti je malá kuchyň, kterou může využívat každý, kdo do klubu přijde. Je 

vybavena židlemi, gaučem, skříněmi, kde jsou uloženy stolní hry i hudební nástroje a 
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uprostřed místnosti je velký kulatý stůl, ke kterému si může sednout i 10 dětí a hrát společně 

hry. Zeptal jsem se, proč do místnosti nedali větší stůl, třeba ve tvaru obdélníku, protože místo 

na stůl by byl a vešlo by se k němu i více dětí. Paní Zuzana, která se stará o tento klub mi 

řekla, že měli zkušenost, když byl obdélníkový stůl, že se děti „prali“ o místa v čele stolu. 

Myslím si, že ty děti si potřebovaly dokázat nadřazenost nad druhými a mít pocit „vládnutí“ 

v čele stolu. Dále se v místnosti nachází šipky a dva stolní fotbálky a všechny tyto věci slouží 

k zábavě dětí. Dále je zajímavé, že stěny klubu jsou pomalované jako graffiti a většinou je 

pomalovaly právě děti, které v klubu pobývají. Na tyto malby jsem měl otázku na sociální 

pracovnici: jestli se nebojí, že děti budou malovat graffiti i mimo klub. Paní Zuzana mi 

odpověděla: „Dětem je často kladeno na srdce, že tyto grafity mohou kreslit jen tady v klubu, 

že kdyby to třeba nakreslily někomu na fasádu domu, tak se to bere jako trestný čin a můžou 

za to jít do vězení.“ Trochu jsem se pousmál, protože jsem si myslel, že trest za malování 

graffiti je jen přestupek, který se řeší finanční pokutou. To však není pravda, protože podle 

„Zákonu č. 40/2009 Sb. § 228 Poškození cizí věci, může pachatel jít do vězení na dva až šest 

let, poškodí-li cizí věc. To znamená i postříkání, malování či popsání cizí věci barvou nebo 

jinou látkou.“ (Komůrková 2015). 

Zatím jsou však děti malé, ale bojím se toho, že až budou starší, tak i přes opakované 

rady, aby nemalovaly na veřejné budovy, tak to nakonec jednou zkusí. Možná by bylo lepší, 

aby se děti s grafity setkaly jen na zničených fasádách budov a opakovat jim, že to je špatné, 

než aby si to mohly zkoušet nanečisto v nízkoprahových klubech. Vybavenost klubu je však 

dostačující k tomu, aby zde mohly děti a mládež chodit a bavit se nebo dělat úkoly. Kdyby 

bylo po mém, tak bych změnil jen lokalitu a nedovolil bych dětem, aby kreslily graffiti (ani 

v nízkoprahovém klubu, kde to mají dovolené). 

Ve Městě S se nachází dva nízkoprahové kluby, jak jsem zmiňoval dříve. První klub, je 

vybaveností skoro úplně stejný jako ten, který se nachází ve Městě M. Má však lepší lokalitu, 
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která je daleko od hlavní silnice a stěny jsou vymalovány na bílo, hlavně bez graffiti, které mi 

připadá nevhodné pro děti a mládež. Jinak je zázemí vybavené od hracích nástrojů až po 

stolní hry, stejný kulatý stůl jako v klubu ve Městě M. 

 Druhý klub se nachází na okraji Města S., ale není to klub jako předešlé dva kluby, ale 

je to statek, kde se pořádají různé akce a projekt neziskové organizace „Drž se na koni“, 

kterému jsem věnoval nejvíce času. Statek je vybavený pokoji, kde mohou děti přespávat o 

víkendech, kdy toto místo navštěvují. Je zde kapacita pro 15 dětí. Jsou zde i stáje s koňmi a 

tento projekt je v regionu velmi známý a oblíbený. Jinak je to normální statek, který je 

čtvercového tvaru a uprostřed je zrekonstruované nádvoří, které je nově vydlážděno a 

opraveno. Toto nádvoří bylo opraveno nedávno partou dobrovolníků z Německa, kteří 

pomáhají podobným projektům. Všude jsou truhlíky s květinami a má to vše příjemnou 

atmosféru. Okolo statku je velká louka, kde děti jezdí na koních a mohou si užívat čerstvého 

vzduchu a krásné okolní přírody. 
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8 Výběr do projektu 

Organizace, která se projektem zabývá, je zaměřena na pomoc sociálně znevýhodněným 

nebo rizikovým dětem a jejich rodinám. Bylo mi řečeno od sociálních pracovnic, že se často 

setkávají s tím, že když se řekne sociálně slabí, většina lidí si představí romskou komunitu. To 

však není pravda, protože tyto kluby navštěvuje jen 15-20% romských dětí, takže je vidět, jak 

lidé mají mylnou představu o tom, kdo tyto nízkoprahové kluby navštěvuje. 

Jak se vlastně děti do projektu vybírají? Každé dítě může do projektu vstoupit 

samostatně, když si myslí, že má problém s učením, chováním nebo může mít i problémy 

doma. Děti do projektu doporučují také učitelé, kteří s dětmi tráví hodně času, a když se 

vyskytnou problémy s učením nebo školní docházkou, právě oni kontaktují nízkoprahové 

kluby, kde projekty probíhají. V klubech se jim snaží pracovnice pomoci s tím, co dětem 

nejde. Když to je nad rámec jejich vědomostí, kontaktují lektory nebo pomáhají dobrovolníci. 

Byl jsem přítomen takovému „doučování“ a tak jsem se hned „informoval“, zda dětem tahle 

forma doučování vyhovuje. „Jsme rádi, když nám někdo látku ze školy vysvětlí jinak.“ dostalo 

se mi odpovědi od jedné doučované. 

8.1 Metoda SMART 

Děti do projektu doporučuje také Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a 

Střediska výchovné péče (SVP), dále krizová centra a domy na půl cesty. Organizace tedy na 

doporučení kontaktuje rodiny a nabízí jim své služby. S rodinou konzultují, co má dítě za 

problém a pracovníci pak řeší, jak dítěti nejlépe pomoci. 

Stanoví se cíle podle metody Smart. „Je to zkratka anglických termínů pro různé oblasti 

definice cíle: S-Specific (specifický), M-Measurable (měřitelný), A-Accepted (akceptovaný), 

R-Realistic (reálný), T-Timed (časově ohraničený). Tato metoda definuje cíl plánování nebo 

obecně jakéhokoliv projektu“ (Prukner 2014). 
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9 Nízkoprahové kluby ve Městech M a S 

Projekt ve Městě S byl realizován od roku 2007. Zaměřuje se na oblast primární 

prevence. Jeho cílem je začleňovat děti a mládež k smysluplnému trávení volného času. 

Nízkoprahový klub ve Městě M byl vytvořen v roce 2012 a je nejnovějším projektem 

organizace. Projekt byl vytvořen kvůli problému v oblasti drog u mladistvých. Organizace 

poskytující terénní služby uživatelům drog se s těmito problémy částečně vypořádaly, ale 

myslím si, že je nutné, aby i nadále zůstaly obezřetné. Podle koodinátorky prevence 

kriminality Hany N. je třeba, aby se ve městě stále rozšiřovaly volnočasové aktivity pro děti a 

mládež a tím se zamezilo „vymýšlení“ aktivit ve formě kouření nebo užívání drog. Přínos 

projektu vidím také v tom, že návštěvy dětí jednotlivých klubů se prolínají a tím navazují a 

posilují kamarádství i dále od svého bydliště. 

9.1 Uživatelé klubu 

Do klubů převážně chodí děti, které mají problémy v rodině, ve škole nebo když si 

nevědí rady ve vztazích. Do klubů chodí i děti, které ohrožují svůj životní styl (požívání 

alkoholu, delikventní chování, předčasně sexuální zkušenosti, experimentováni s drogami). 

Děti a mladí chodí do klubů dobrovolně, a když se jim tam nelíbí, přestanou tam chodit. 

Podle pracovnic všech klubů, co jsem se s nimi bavil, tak za poslední 3-4 roky z klubů odešly 

jen 3 děti, kterým se v klubech nelíbilo. Děti jsou rozděleny vždy do skupin podle věku. 

Každé dítě se projektu může zúčastnit vícekrát, ale záleží hlavně na tom, jaký je jeho problém 

a jak dlouho se jeho problém řeší. Je to vždy individuální a stává se, že určití jedinci kluby 

navštěvují i léta. Každé dítě bere návštěvu klubů jinak. Ti mladší si jdou většinou hrát 

s ostatními dětmi a návštěvu klubu berou jako zábavu. Starší děti spíše chtějí řešit svoje 

„problémy“. Jen velmi zřídka se objeví problém mezi dětmi, ale vždy to je jen maličkost, 

například že někdo do někoho strčil. Podle mě to je proto, že do klubů dochází více holky než 
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kluci. Dá se tedy říci, že „vesměs“ do klubu chodí děti hledající pomoc „se školou“, psaním 

úkolů, se vztahy. Klub funguje něco jako „psychoterapeut“. Při návštěvě klubu jsem se setkal 

s Pavlínou, která navštěvuje pátou třídu, a vyptával jsem se jí, co se v klubu děje, když 

neprobíhají přípravy na vyučování? Řekla mi: „Chodíme plavat do bazénu, je to tam super, 

chodíme na procházky a někdy jedem na výlet.“  Pracovnice klubu mi sdělila, že hodiny 

plavání zařizuje a hradí koordinátorka prevence kriminality Hana N. 

9.2 Program v klubu 

Do těchto klubů jsem chodil pomáhat jen velice zřídka, protože tyto kluby jsou otevřeny 

jen v týdnu, kdy jsem byl ve škole nebo na brigádě. Zjistil jsem, že v obou klubech je 

„program“ velice podobný. Klub se otvírá v 11:00 hodin. Jsou zde minimálně dva pracovníci, 

kteří dohlížejí, aby si děti plnily své úkoly. Děti se také připravují na nadcházející písemky a 

pracovníci nebo dobrovolníci je zkouší. Po dokončení úkolů do školy, si děti sedlají do kruhu 

a říkají, jaký měly den a co všechno je čeká dále v týdnu. Většinou děti odpovídaly, že byly 

ve škole a popisují, jaký předmět se jim nejvíce líbil. Podle toho co jsem si zapisoval, vyhrál 

na plné čáře tělocvik. Další děti hovořily o tom, že je čekají písemky a do školy by nejraději 

ani nešly. Následovala volná aktivita, kdy si děti mohly hrát hry nebo odpočívat. Byly však 

naučené, že když je něco trápí a nechtějí o svém problému mluvit před ostatními, tak zajdou 

za pracovníkem a mimo skupinu se pokouší problém vyřešit. Ke mně děti v těchto klubech 

nechodily, protože jsem tam byl krátce a tak ke mně neměly důvěru. Určitě by tomu bylo 

jinak, kdybych tam býval každý den, jako sociální pracovníci. 

9.3 Moje působení v klubu 

Moje „aktivity“ v klubu spočívaly převážně v pomoci a přípravě dětí na vyučování.   

Jednou za mnou přišel starší chlapec, že ho nebaví škola a chce jít do práce. Jmenoval se 

Matěj a měl 18 let. Zjistil jsem, že studuje na střední škole a ve třídě se mu smějí, protože nosí 



38 

 

starší věci a na nové nemá. Chce jít pracovat a podle jeho slov „ Je mu jedno kam, ale ve škole 

už nechce být ani minutu.“ Když jsem mu pomáhal psát motivační dopis a životopis, snažil 

jsem se mu říci, že by pro něj mělo být nejdůležitější, aby dokončil střední školu. Pak si může 

najít dobře placenou práci a bude mít lepší život. Pokoušel jsem se ho také „navnadit“ na 

vysokou školu, ale řekl jen: „To nemá cenu.“ Po tomto rozhovoru, jsem zašel za sociální 

pracovnicí a řekl ji o Matějovi. Říkala, že se několikrát snažila domluvit mu, ale je velice 

tvrdohlavý a nechce si nechat poradit. Matějovi rodiče prý zahynuli při autonehodě. O něj a 

jeho sestru se stará babička. Takže mi Matěj řekl jen polovinu toho, proč chce odejít ze školy. 

Podle pracovnic má Matěj pocit, že se musí postarat o sestru, a proto chce ukončit studium a 

jít pracovat. Nevhodné chování spolužáků ho v jeho rozhodnutí jen podporuje. Tento příběh 

tedy není o nápravě delikventního chování jedince, ale o podpoře a pomoci chlapci, který řeší 

rodinnou situaci. 

Pracovníků jsem se ptal i na jiné děti. S čím se jim například děti svěřují. Jestli jim 

dokážou pomoci a myslí si, že jejich práce vede ke zlepšení a nápravě dětí. Pracovnice Sabina 

mi řekla: „Většina dětí, které k nám chodí, mají problémy se školní docházkou a tak se je 

snažíme přesvědčit, že když budou mít lepší vzdělání, najdou si lepší práci a budou se mít 

v životě lépe. Snažíme se, aby mezi sebou měli trošku té zdravé soutěživosti a nebylo jim 

jedno, co dostanou za známky. Snažíme se chválit všechny za každou maličkost, i ty, kteří 

dostanou třeba trojku. Takže ke zlepšení děti určitě vedeme, ale úplná náprava není podle mě 

možná, protože děti vidíme vždy jen pár hodin.“ Jiná sociální pracovnice Nikola mi řekla: 

„Tady v klubech je to spíše o tom, že jim pomůžeme se vším, co potřebují, ale napravit dítěte? 

To asi ani nejde. Je to hlavně o tom, jak to mají doma. Rodiče by měli děti vést k tomu, aby se 

slušně chovaly, více se jim věnovat, povídat si s nimi, co je trápí a co naopak těší.“ „Rodinu 

,suplovat‘ nemůžeme.“ 
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Když jsem se ptal dětí, jak se jim v klubech libí, tak mi většina odpověděla, že jsou rády 

v klubu, že zde mají kamarády a nemusí sedět doma. Dvě kamarádky, které byly skoro jako 

dvě sestry, Gabriela a Viktorie mi řekly: „Klub se zavírá v šest, takže jsme tu „do zavíračky“, 

jdeme domů, najíme se a jdeme spát. Ráno do školy, pak sem a zase domů. Takže největší 

srandu, co zažijeme je, když tady hrajeme hry a povídáme si s kamarádama.“ 

Do těchto klubů jsem chodil občas v týdnu, jak jsem psal na začátku, ale můj hlavní 

výzkum jsem měl teprve před sebou. Byl to projekt, který je pojmenovaný „Drž se na koni“. 
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10 Projekt „Drž se na koni“ 

Tento projekt je určen převážně dětem a mladistvým, kteří mají různé problémy 

s chováním, emocemi a komunikací. Součástí tohoto projektu je tedy nejen výcvik sociálních 

dovedností, ale i léčebně pedagogicko-psychologické ježdění na koni. 

10.1 Cíle projektu 

O tomto projektu mi nejvíce informací sdělil Jan B., syn zakladatelů organizace. Na 

začátku rozhovoru mi řekl, jaký je cíl a vize u tohoto projektu: 

„Posláním projektu je vyhledávání rodin a dětí ohrožených nepříznivými 

psychosociálními jevy a poskytování odborné pomoci tak, aby se stabilizovalo chování dítěte i 

rodinná situace. Naše vize je, abychom snižovali kriminalitu dětí a mládeže v regionu a 

podporovali rozvoj dítěte.“ 

Dále mi Jan B. sdělil, že má projekt čtyři dílčí cíle. Prvním dílčím cílem je posílení 

psychosociálních dovedností u dětí. Patří sem komunikační dovednosti, emoční inteligence, 

týmová spolupráce, navazování vztahů, přijímání odpovědnosti za své chování a kladný 

přístup k poznávání přírody. Druhým dílčím cílem je navazování užší spolupráce s rodinou 

dítěte, OSPOD a se školou, kterou navštěvuje. Třetí dílčí cíl je pomoc a podpora v rodinách, 

kde je potřeba poskytovat odbornou sociální práci. Poslední čtvrtý dílčí cíl je dlouhodobá a 

intenzivní spolupráce v návazných službách.“ 

10.2 Popis projektu 

Každý blok programu je vázán určitým tématem, které se vybere na základě požadavků 

a poznatků zjištěných z dětské skupiny. Strukturu má většinou stejnou, stává se však, že po 

domluvě pracovníků se občas mění. Jako příklad uvádím obsah jednoho z programů v příloze 

(č. 1). 
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Každou sobotu ráno se sociální pracovníci a dobrovolníci sejdou v 8:00 v kuchyňce ve 

statku a rozdělí si, kdo bude vézt dané aktivity. Většinou jsou přítomni neustále všichni 

pracovníci, ale vždy jeden u dané aktivity je hlavní. Rozdělení trvá asi půl hodiny a poté jeden 

pracovník jede pro děti na určená místa, kde děti čekají. Většinou je to v rámci okresu. Když 

děti přijedou na statek, přesunou se do místnosti, kde tráví hodně času hradním her, 

povídáním apod. Každé dítě, co přijde má svůj kolíček, který zacvakne do papírového kruhu, 

kde jsou napsané pocity, jak se dnes cítí. Poté si sednou do kruhu a všem řeknou, jaký měly 

týden. Většinou se jedná o to, co dělaly, kde byly a jaké známky ve škole dostaly. Po zjištění 

všech těchto informací od každého dítěte, pracovníci sdělují téma a program dne. 

10.3 Používané techniky 

Jako první z technik uvádím aktivizační techniky, které trvají z pravidla 20-30 minut a 

jedná se o krátké hry pro naladění se na téma dne. Příklady popisu dvou her (Prasátko kvikni! 

a Rozesmívání) jsou v příloze. Tuto techniku jsem si „vyzkoušel“ a musím říct, že opravdu 

pozitivně naladila všechny přítomné. Tedy skoro všechny, Radim byl vždy jediný, který hru 

kazil a odcházel pokaždé, když se měl zapojit do hry. Když jsme se ho ptali, proč to dělá, tak 

nám odpověděl: „Protože tady nechci být.“ 

Jako další techniku chci zmínit „Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění“. Tento 

blok začíná aktivitami u koní, předtím je však malá přestávka, kde se děti občerství a 

pracovníci je rozdělí do malých skupin. Každá skupina se stará o jednoho koně. Postup je 

následující. Děti sledují stádo a každá skupina si vybere jednoho koně. Toho si odvedou za 

pomoci pracovníků ke stájím, kde ho čistí, popřípadě sedlají. Dále je potřeba vyčistit stáje. 

Většinou jsou děti u čištění pracovité a chtějí mít práci co nejdříve za sebou, aby mohly jít 

jezdit. Jednou však byly až moc „aktivní“ a házely po sobě hnůj. Za trest všichni dostali, že 

nepůjdou jezdit na koních. Hlavně děvčata to špatně nesla a některá i plakala. Protože jsem 



42 

 

byl celé události účasten, musím se přiklonit k „zásahu“ pracovníků, tady trest přijít musel.  

Pracovníci dětem chtějí vštípit odpovědnost a chtějí, aby se zamyslely nad tím, co udělaly 

špatně a příště se takového chování vyvarovaly. Když jsou děti hodné, následuje ježdění na 

koních a pracovníci jim říkají užitečné informace, které by měly o koních vědět. Řekl bych, 

že to byla pro ně ta nejlepší odměna. Ještě večer jsem viděl, že děvčata to opravdu mrzelo, že 

si nemohla zajezdit na koních. Snad si z toho vezmou ponaučení pro příště. 

Pokud jsou děti příliš aktivní, tak je zařazena zklidňující technika, pokud je tomu 

naopak, zařadí se aktivizační technika. Uklidňující technika může být poslouchání uklidňující 

melodie, u které vám pracovník čte uklidňující text. Čtení textu jsem se „ujal“ sám a během 

20 minutového čtení se více jak polovina dětí uklidnila a některé i usnuly. Po dočtení textu 

měly děti za úkol nakreslit to, co se jim zdálo. Kresby většinou odpovídaly textu. Někdy se 

četlo o koních, někdy o moři a zahradách apod. Děvčata měla vždy pěkné obrázky a bylo 

vidět, že si kreslení užívají. Naproti tomu chlapci (Radim, Mário a Erik) měli „čmáranice“ a 

byl jsem opravdu v šoku, když Radim kreslil neustále sprosté obrázky, které zdůvodňoval 

vždy jinak. Zeptal jsem se ho, jestli ví, co jeho kresba znamená? Odpověděl mi: „Vymyslel 

jsem novej znak Justina Biebera.“ nebo „Toto je symbol, který jsem vymyslel, a je z jiné 

dimenze.“ Sociální pracovníci se Radima vždy pokoušeli dotazy dostat „do kouta“, aby 

nevěděl, co má odpovědět. Ten si však vymýšlel vždy nesmyslné odpovědi, a co mě mrzelo 

nejvíc, že ho občas Erik i Mário podporovali. Stávalo se, že chlapci byli u čtení „nepokojní“, 

tak museli jít uklízet a zametat dvůr, aby ostatní nerušili. 

Aktivizace naopak znamená hraní různých her, u kterých se běhá apod. To chlapcům 

naopak vyhovovalo a bavilo je to. Běhali po dvoře třeba půl hodiny a byli šťastní. Děvčatům 

to naopak nevyhovovalo. Žaneta mi třeba řekla: „Nebaví mě hrát tyto hry, radši bych šla do 

stájí hladit koně nebo si povídat jen tak s holkama.“ Rozdíl mezi děvčaty a chlapci byl, že 
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děvčata hrála všechny hry, i když je to moc nebavilo. Oproti tomu chlapci dělali nepořádek a 

rušili tím ostatní. Na tyto tři chlapce je třeba větší důslednost ve vykonávání aktivit. 

„V každém bloku programu mají své místo tzv. velké a malé techniky,“ které si takto 

označili sami pracovníci. Informace o velkých a malých technikách mi dal syn zakladatelů, 

Jan B1., který mě odkázal na svou bakalářskou práci. „Mezi velké se řadí základní techniky 

každého tématu. Jsou náročnější, mají rozsáhlejší cvičení a rozvíjejí sociální dovednosti.“ 

Patří sem například komunikace mezi dětmi, řešení otázky šikany, dále sem řadíme i chování 

mezi dětmi navzájem. Pro děti je důležité si o problému povídat buď v kolektivu, nebo i 

jednotlivě s pracovníky. „Mezi malé techniky se řadí ty jednodušší, které doplňují působivost 

a podporují účinnost základních cvičení a her relaxačních a uvolňovacích.“ Uvolňovací a 

relaxační techniky mají děti obzvlášť rády, jedná se například o ležení na žíněnkách a 

poslouchání četby nebo relaxační hudby. „Postup při volbě technik se volí především uvážlivě 

a s ohledem na stav skupiny. Je zde také potřeba předpovídat, jak velké napětí může technika 

vyvolat pro jedince nebo celou skupinu.“ 

Další technikou, můžeme ji nazvat velkou, je reflexe. Vždy na závěr si děti sednou do 

kruhu a každé dítě řekne pocity z uplynulého dne. Většinou jsou děti spokojené a den hodnotí 

pozitivně, ale někdy se najdou výjimky, kterým se na statku nelíbilo. Je to divné, když jsem je 

sledoval při práci a aktivitách, tak jsem jim viděl na tvářích úsměv, ale při hodnocení dne 

mluví negativně, jako například u Radima, který se tvářil negativně skoro na všechno. 

Důležité je pro děti i „nějakým způsobem“ ukončit den. Rituál, který si děti samy 

vymyslely, vypadá tak, že vždy při odchodu si potřesou specificky rukama, což je 

doprovázeno originálními gesty, které si zvolily a naučily. Popřejí si pěkný týden a zakřičí 

„Tak džůůůs za týden.“ 

                                                           
1 Z důvodu anonymizaze Jana B., necituji část velké a malé techniky. 



44 

 

10.4 Hodnocení 

Děti hodnotily projekt v dotazníku, který jim byl na konci projektu rozdán, a také se 

vyjádřily k mým otázkám, které jsem jim dal v posledním týdnu projektu. U každého dítěte se 

zmiňuji, v čem se zlepšilo nebo naopak nezlepšilo a proč. 

Jako první jsem se ptal na „dojmy“ z projektu Michaely, protože se mi s ní nejlépe 

povídalo. Na mou otázku, jak se v projektu cítí? Odpověděla: „Jsem tady ráda, jsem ráda, že 

můžu pomoci.“ A máš nějaké plány do budoucna? Michaela odpověděla: „Uvidím, jak mi to 

půjde ve škole, ale chtěla bych jednou pracovat jako vychovatelka.“ U Michaely je viditelné, 

že účast v projektu jí pomůže rozhodnout se o jejím budoucím povolání. Baví ji starat se o 

děti, být s nimi, hrát hry a umí si udržet autoritu. Myslím tedy, že Michaelu projekt postrčí tím 

správným směrem. A to je hlavní přínos pro Michaelu v tomto projektu. 

Druhá v pořadí byla Žaneta, která měla velké problémy se svými sourozenci a dokonce 

byla přistižena při krádeži. Když jsem se jí zeptal, zda se v projektu něco naučila, řekla: „Moc 

jsem se styděla, když jsem mluvila s pracovníky ohledně mojí krádeže. Už to nikdy neudělám.“ 

Na další otázku, co se jí líbilo v projektu nejvíc, řekla: „Moc mě bavila práce u koní, když 

jsme je česali a potom jsme se na nich mohli projet.“ U Žanety jsem rád, že si uvědomila 

závažnost svého činu, myslím tím krádež a potěšil mě slib, že už se to nebude opakovat. 

Sociální pracovníci po rozmluvě se Žanetinými rodiči konstatovali, že se její chování týkající 

se hádek se sourozenci, značně zlepšilo. Bude ale třeba na tom dále pracovat. 

Nejdelší „povídání“ mě čekalo s Máriem a Erikem. Jejich největším „problémem“ byla 

častá školní absence. Hoši jsou „mistři“ ve vymýšlení výmluv, aby nemuseli do školy. Proto 

mě také hned napadla otázka. Jak vám to stále prochází. Starší Erik říká: „Však nám to rodiče 

vždycky omluví. Je dobrý, když si prodloužíme víkend.“ Mário se nechtěl se mnou bavit, jen se 

na mě koukal. Začal jsem se jich ptát, co říkají na projekt a jestli by ještě někdy chtěli být do 

něj zařazeni. Erik odpověděl: „Do projektu klíďo půjdem, je tady sranda větší než ve škole. 
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Tam nám jenom říkaj, že modelky žerou tampony, aby byly hubený.“ A na otázku, zda se něco 

nového v projektu naučili, Erik odpověděl: „Držet vidle.“  Mária a Erika se projekt bohužel 

moc nedotkl. Sociální pracovníci i učitelé se shodují, že pokud rodiče budou stále psát 

chlapcům neopodstatněné omluvenky, tak se mohou projektů zúčastňovat stále dokola a 

nebude to mít žádný efekt. I když pozitivum vidím v tom, že v projektu měli chlapci sto 

procentní docházku, třeba se zlepší v budoucnu i docházka do školy. 

A „nejzajímavější“ byl rozhovor s Radimem, který měl velké potíže s používáním 

vulgárních slov. Na mé otázky týkající se projektu odpovídal následovně. Co se ti v projektu 

nejvíce líbilo, byla první otázka. Radim odpověděl: „Nic.“ Na další otázku jsem se ho zeptal, 

co říká na to, že byl zařazen do projektu. Odpověděl: „Já ani nevím, proč jsem tady.“  

Následovaly další otázky typu, co koně, jaká hra tě bavila, co tě naopak nebavilo. Odpovídal 

jednoslovně: „Dobrý, nebavila, všechno.“ Radim je příklad toho, že ani opakovaná 

napomenutí za nevhodné chování nemají žádný efekt. Vulgarismy u něj i nadále přetrvávají a 

dá asi velkou práci, aby se u něj něco změnilo. Rodiče se na dohodnutou schůzku se 

sociálními pracovníky, kde by se probralo Radimovo chování, na poslední chvíli omluvili a 

ani na další si čas neudělali. U Radima bude třeba důslednost i ze strany rodičů, jinak ke 

změně v jeho chování nedojde. 

Vybral jsem také pár odpovědí z dotazníků (Příloha č.2), které děti na konci projektu 

vyplňovaly a které mi dala k nahlédnutí koordinátorka prevence kriminality Hana N.. Bohužel 

jsem nepřiložil vyplněné dotazníky, protože jsou součástí projektu a není možné je zveřejnit a 

má práce by byla obsáhlejší. 

Děti většinou shodně odpovídaly na otázku: Co tě u koní nejvíce bavilo? Napsaly: 

„Starat se o koně a jezdit na nich.“  Na další otázku: Co bys řekl/a o vedoucích? Napsaly: 

„Jsou prima.“ Jako poslední shodná odpověď na otázku: Jaká hra tě nejvíc bavila? Napsaly: 
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„Prasátko kvikni!“ Z odpovědí dětí je vidět, že převážnou většinu účast v projektu je baví a 

neměly by problém znovu si projekt zopakovat. 



47 

 

11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zodpovězení hlavní výzkumné otázky, jak účast 

v projektech ovlivní život dětí. Díky možnosti být dobrovolníkem v neziskové organizaci, se 

mi naskytla příležitost provést terénní výzkum, který mi ukázal, jak se děti v nízkoprahových 

klubech chovají, zda umí pracovat samostatně nebo v kolektivu, jak se chovají mezi sebou a 

jak spolu vycházejí. Důležitou součástí výzkumu byly polostrukturované a nestrukturované 

rozhovory, kdy jsem se dozvěděl nejvíce informací od sociálních pracovníků, ale i od 

zakladatelů organizace a samozřejmě i od dětí. 

Dle mého výzkumu u vybraných dětí, lze konstatovat, že účast v projektu pozitivně 

ovlivnil život Michaely a částečně i Žanety. Naopak u Erika, Mária a Radima nedošlo 

k výrazným změnám. Po konzultaci se sociálními pracovníky jsme došli k závěru, že u 

chlapců by bylo třeba účast v projektu zopakovat. Důležitá bude ovšem i spolupráce s rodiči. 

Závěrem bych uvedl vyjádření zakladatelky organizace, která projekt realizuje. Lenka 

B., mi řekla: „Jsem hrozně ráda, když vidím, že jsou děti šťastné, protože to znamená, že svou 

práci odvádíme dobře. Vím, že úplně ne všechny děti u nás jsou spokojené, ale to ani nejde, 

aby byly. My se však snažíme, aby se cítily dobře, a chceme, aby se vrátily vždy, když budou 

potřebovat pomoci nebo poradit.“ 
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13 Přílohy 

Příloha č. 1: Ukázka harmonogramu 

Výcvik sociálních dovedností a aktivity s využitím koní 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

 

PŘÍPRAVA BLOKU 

 
METODY A ČASOVÝ HARMONOGRAM           
ČAS 

OD 
ČAS DO METODY, PROGRAM          

09:00 09:30 

Přivítání dětí, kolíčky 

Kolečko uplynulého týdne 

Představení tématu – jednoduché, stručné a jasné 

09:30 10:00 

Aktivizační hry  

Prasátko, kvikni! 

 Všichni sedí v kruhu na židlích. Dva dobrovolníci jdou doprostřed kruhu. Jednomu 

z nich se zavážou oči a druhý s ním zatočí. Následně slepého hráče posadí někomu 

z kruhu na klín. Hráč se zavázanýma očima řekne dotyčnému, na němž sedí: „Prasátko, 

BĚH 

PROGRAMU: 
Jaro 2017 

ČÍSLO BLOKU: 
7. 

ZPRACOVALI: Zuzana 

Silvie  

DATUM BLOKU: 16. 7. 2016 

   
    

TÉMA BLOKU: 

Relaxace 

OBRÁZEK: 

 

  
CÍLE BLOKU: Pochopit pojem 

relaxace, pochopit 

důležitost odpočinku, 

nalézt vhodnou 

techniku relaxace, znát 

svou formu odpočívání 
  

POMŮCKY: Kolíčky, šátek, 

matrace, deky, 

polštářky, relaxační 

hudba, pastelky, fixy, 

tužky, tempery, 

vodovky, štětce, tvrdé 

čtvrtky,  
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kvikni!“. Ten musí kviknout tak, aby jeho hlas nepoznal. Pokud hlas pozná, mění si 

s ním jeho místo, pokud ne, hraje se dál.  

Rozesmívaná 

 Skupina se rozdělí na dvě družstva a sednou si naproti sobě na zem. Na pokyn 

vedoucího začne jedno družstvo rozesmávat druhé družstvo. Každý, kdo se zasměje, 

vypadává a pokračuje se dál, až do doby, kdy rozesmávající družstvo rozesmává pouze 

jednoho hráče. Poté se družstva vymění.  

 

10:00 10:15 

Diskuze na téma relaxace a odpočinek 

- Co je podle vás relaxace? 

- K čemu je nám dobrá? 

- Co je to aktivní a pasivní odpočinek?  

- Jak odpočíváte vy? Máte nějaké uvolňovací rituály? 

- Vysvětlení pojmu relaxace a aktivní odpočinek 

10:15 10:30 Přestávka 

10:30 11:30 

Boxy 

- Děti se rozdělí a společnými silami uklidí boxy (čtyřku). 

- Lektoři udržují příjemnou atmosféru. Zdůrazníme, že i formou práce se dá odpočívat.  

AVK 

- Čištění koní – U čistění vedou lektoři děti k vnímání koně a vnímání sebe (jakou má 

vůni, jaká je jeho srst, vnímání svých pohybů při čistění, …).  

- Ježdění a cvičení s madly – Lektoři u koní, hlídají děti, které vodí. Jeden lektor dává 

pokyny ke cvikům a kontroluje děti sedící na koních. Zbylí lektoři hlídají děti mimo 

koně.  

- Lektoři vedou děti k vnímání pohybů koně, ke hlubokému dýchání, správnému sedu, 

apod.  

 
Stimulace: 

Stimulace prožívání: emoční aktivizace, příjemné smyslové (dotekové, vizuální, sluchové, čichové)a motorické 

(kolébání) podněty, relaxace, odpoutání pozornosti od problémů 

Tělesná stimulace: svalová stimulace a relaxace, správné držení těla a vnitřních orgánů, trénink koordinace pohybů, 

trénink rovnováhy, stimulace dechu 

Stimulace kognitivních funkcí: Stimulace paměti (např. jak se jmenuje nářadí, pomůcky při jízdě na koni), stimulace 

pozornosti (např. soustředění se na koně a jeho projevy, učení se novým cvikům) 
Sociální stimulace: podpora zdravého sebevědomí a správného sebehodnocení, sebereflexe a zpětná vazba, stimulace 

vůle, motivace, zájmů, pozitivní sociální učení nápodobou a posilováním, formování interpersonálních vztahů ve skupině 

 

11:30 11:40 Přestávka  

11:40       12:35 

Imaginace (do 12:05) 

- Dětem dáme na zem matrace, deky, polštářky. Všichni si najdou místo, kde jim bude 

nejlépe. Přečteme text imaginace a na pozadí bude puštěná relaxační hudba.  

Malování (do 12:20) 

- V jedné části imaginace mají dětí snít „svůj sen“, který si zapamatují. Jejich úkolem 

bude sen namalovat.  

Reflexe (do 12:35) 

- Pouze ten, kdo by chtěl něco říct. Změnilo se po relaxaci něco? V čem pomohla? 

Dokázali jste se udržet v klidu? Bylo to těžké? Chtěl by někdo něco říci o svém snu?  

12:35 12:50 

Závěrečná reflexe 

- Děti sedí v kruhu, jedno z nich dostane na hlavu klobouk. Ostatní ocení dítě 

s kloboukem jedním slovem (např. veselý, vtipný, hodný, kamarád, …). Děti mluví po 

směru hodinových ručiček od toho, kdo má klobouk. Klobouk se předává proti směru 

hodinových ručiček.  

 12:50 13:00 
Mapy  

Závěrečný rituál 



54 

 

Příloha č. 2: Vzorový dotazník pro děti 
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