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ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá problematikou resocializace se zaměřením na instituci 

azylový dům pro matky s dětmi. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. 

Teoretická část se věnuje současné rodině, jejím funkcím i patologickými jevům, jež mohou 

ohrožovat tuto primární sociální skupinu. Součástí jsou dále vybrané teorie vzniku sociálních 

deviací. Závěrečná část teoretické části se věnuje systému sociální péče a pomoci osobám 

ohroženým ztrátou domova, především rizikové skupině, kterou jsou matky s dětmi. Empirická 

část práce se věnuje reálné práci s klientkami konkrétního azylového domu a jejich 

resocializaci. Je realizována za pomoci kvalitativních metod výzkumu, zúčastněného 

pozorování, strukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů.  
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practical. The theoretical part deals with the contemporary family, its functions and 

pathological phenomena that can threaten this primary social group. Also included are theories 

of the emergence of social deviations. The final part of the theoretical part deals with the system 

of social care and assistance for persons at risk of homelessness, especially the risk group, 
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Úvod 
Současná doba a společnost poskytuje mnoho svobod i možností. Ne každý se ale 

dokáže sám vyrovnat se zodpovědností, samostatností a povinnostmi, jenž práva a svobody 

doprovázejí. Naše společnost i celá civilizace je zasažena nejrůznějšími sociálními problémy, 

přibývá nových forem závislostí i kriminality. Mnohé rodiny se rozpadají, tedy pokud jsou 

vůbec zakládány a také přibývá osob a rodin bezprostředně ohrožených ztrátou domova i osob, 

které domov nemají. Některé radnice měst se rozhodly situaci řešit například zaváděním proti-

bezdomoveckých laviček, tedy laviček se zábranami proti ulehnutí. Přibývá rovněž 

zaměstnanců bezpečnostních agentur, kteří mají za poslání vykazovat z veřejných 

autobusových a vlakových nádraží osoby, které by mohly svým zevnějškem pohoršovat okolní 

„normální“ společnost. Těmto formám sociální pomoci se ale tato práce nevěnuje. 

Hlavním tématem této práce je problematika žen a dětí, které byly nuceny vyhledat 

pomoc v podobě služeb azylového domu. Konkrétněji se pak práce zaměřuje na možnosti 

přerušení pomyslného „bludného kruhu“ sociální exkluze a osvojování patologických vzorců 

chování dalšími generacemi, tedy na možnosti resocializace této ohrožené skupiny. 

 Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozpracována ve třech 

hlavních kapitolách. První kapitola je věnována současné rodině, jejím funkcím, i vybraným 

typologiím této primární sociální skupiny. Druhá kapitola přibližuje problematiku sociálních 

patologií v kontextu tohoto prostředí a neopomíjí ani některé rizikové faktory, které se 

v rodinách objevují. Třetí závěrečná kapitola teoretické části je vázána k sociální službě 

azylový dům pro matky s dětmi, představuje stručnou historii této služby i systémové vymezení 

této formy pomoci. V neposlední řadě se tato kapitola věnuje také teoretickým metodám práce 

v tomto typu zařízení. 

Empirická část práce je věnována kvalitativnímu výzkumnému šetření, jehož cílem bylo 

získat co nejkomplexnější obraz o tom, jak probíhá resocializační práce s klientkami a jejich 

dětmi v konkrétním vybraném azylovém domě pro matky s dětmi. V praktické části nechybí 

popis použitých metod, představení výzkumných otázek a výzkumného souboru, či průběh 

výzkumu. V neposlední řadě je součástí empirické části samotný výzkum a diskuze spočívající 

mimo jiné v zodpovězení stanovených výzkumných otázek. 

  



8 
 

1 Rodina v postmoderní společnosti  
„Slušný člověk. Otec od dvou rodin.“ 

Bolek Polívka 

Má-li se tato práce věnovat tématu korektivní socializace prostřednictvím instituce 

azylový dům, je vhodné, abychom v této první kapitole ve stručnosti přiblížili široký kontext 

celého tématu. Jedním z nosných pilířů celé práce je instituce zvaná rodina, proto je optimální 

nejprve poukázat na aktuální stav celého komplexu – naší euroamerické civilizace a kultury.   

Náš každodenní život se nepochybně liší od časů počátku naší civilizace, ale zároveň se 

liší od časů ne příliš dávných, například období první republiky, ba dokonce i od dob vzniku 

samostatné ČR, či našeho vstupu do EU. Vývoj, který přinesla průmyslová revoluce, dnes již 

nelze popřít. Tak výrazné změny během relativně krátkého času naši kulturu (nejen naši) 

musely zákonitě poznamenat a proměnit až do nejmenších částic, nevyjímaje samozřejmě ani 

rodinu.  

 Názorů a úhlů pohledu na stav, ve kterém se naše společnost (případně kultura a celá 

civilizace) nachází, existuje mnoho. Velmi často i protichůdných. Existují koncepty a označení 

společnosti jakožto: společnost znalostní, společnost učící se / celoživotního učení, či 

společnost informační. Jeden z nejvýstižnějších konceptů se pak skrývá pod pojmem 

postmodernismus / postmoderna. Tento myšlenkový směr vyvíjející se od 80. let minulého 

století, jakožto kritika moderny, definuje Matoušek jako: „Přístup ke světu zdůrazňující 

pluralitu, nestejnorodost, nemožnost najít objektivní měřítka a sjednocující autoritu.“1    

A jaká je vlastně společnost v postmoderním či postindustriálním věku?  Bauman ve 

svých úvahách vysvětluje situaci současného člověka na základě modelu / vzorce čtyř 

osobností: tuláka, turisty, zevlouna a hráče. Ačkoliv se tyto ukázkové osobnosti v marginální 

podobě vyskytovaly i minulosti, v současné době se stávají normou a navíc mohou u jedné 

osoby tyto vzorce koexistovat zároveň, navíc ve stejném čase. Tyto v minulosti se takřka 

vylučující role současná společnost nejen, že umožňuje, ale mnohdy i vyžaduje. Bauman udává 

za podstatné atributy postmoderního životního stylu: nespojitost, fragmentarizaci, 

nekonsekventnost a epizodičnost různých lidských sfér – absence trvalých sociálních struktur.2  

                                                           
1 MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-368-0. 

str. 146  
2 BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Vyd. 2. Přeložil Miloslav PETRUSEK. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2002. POST, sv. 1. ISBN 80-86429-11-3. 
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S ohledem na téma práce je podstatné i Baumanovo poukázání na proměny v oblasti 

identity postmoderního člověka, kdy kontext současnosti umožňuje nejvíce úspěchu osobám, 

které jsou připraveny k rychlým změnám, proměnlivosti a celkové elasticitě. S patřičnou mírou 

nadsázky Bauman uvádí, že: „Osobnost skutečně postmoderní se vyznačuje absencí identity.“ 

3 

Obdobný výčet charakteristik postmoderní společnosti uvádí Mühlpachr, konkrétně 

vymezuje současnou společnost, jakožto společnost, která je:  

• permisivní: tedy společnost, která je oproti minulosti svobodnější, tolerantnější (např. 

překonávání tabu v oblasti sexuality, uvolňování norem ve vztahu k návykovým látkám, 

přístupy ke vzdělávání a další), 

• ludická: společnost hravá takřka ve všech životních dimenzích od vzdělávání, práce až po 

rodinný život (hrát a bavit se je smyslem života –  hru však hrajeme, nežli nás neomrzí, poté 

zahájíme hru novou), 

• sekularizovaná: oproti tradiční společnosti je naše současná odkloněná od křesťanského 

náboženství a jeho prvků – duchovní hodnoty si každý utváří zcela individuálně, 

• postmoralistní: na tradiční vnímání morálky jako životní hodnoty již není prostor, 

• postheroistická: tedy společnost, která ztrácí tradiční hrdiny a jejich vliv (místo toho 

produkuje nespočet krátkodobých mediálních ikon), 

• alibistická: společnost si obhájí a odůvodní takřka vše, co si usmyslí, 

• postedukační: pro společnost je nejlepší výchovou i vzděláním samotný život, 

• společnost globalizace: o změnách v čase i prostoru, který tento proces přináší, není 

pochyb. 

Mühlpachr rozvíjí diskuzi na téma, zda je současný člověk schopný směřovat v této 

transformaci cestou, která bude pro něj pozitivní. 4 

Tématu, jakým způsobem se pak tyto atributy a charakteristiky odrážejí na instituci 

zvané rodina, se právě bude věnovat tato kapitola.  

1.1 Funkce současné rodiny 

Od nepaměti rodina byla a dodnes je základním stavebním kamenem společnosti 

v nejširším významu slova.  Při snaze nalézt shodu při definování současné rodiny u autorů 

zabývající se tímto tématem narážíme na základní problém, tak charakteristický pro 

                                                           
3 Tamtéž str. 35. 
4 MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4550-7. 
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postmoderní společnost, tedy všudypřítomnou pluralitu.  Ona mnohost a protichůdnost názorů 

je samozřejmě způsobena také množstvím možných pohledů na instituci zvanou rodina. Rodině 

se určitým způsobem věnuje takřka každý společensky vědní obor počínaje ekonomií přes 

pedagogiku, psychologii, až po sociologii. Pro účely této práce je vhodné pozastavit se právě u 

sociologie, konkrétně u sociologie rodiny, která stejně tak jako další vědní disciplíny zachycuje 

„cestu“ rodiny od tradiční přes moderní až k naší postmoderní společnosti.  

Nejméně do první poloviny 20. století byla rodina pro většinu sociologů příkladem 

„morfostatické instituce“, tedy stabilním a neměněným prvkem, který svým příslušníkům svojí 

strukturou a hierarchií poskytuje bezpečí a svou pevnou stabilitou napomáhá k vyrovnávání se 

změnami zvenčí, přičemž plní účel reprodukce dané společnosti – budoucí ekonomické 

aktivum (mimo uvedené rodina plnila komplexní funkci v naplňování biologických, 

psychických i sociálních potřeb).  Ona stálost a stabilizační funkce rodiny byla, i přes revoluční 

změny a vývoj společnosti, významnou oporou nejen pro samotné jednotlivce, ale i pro badatele 

a teoretiky všeho druhu. S rozmachem sociologie a kulturní antropologie koncem druhé 

poloviny minulého století vznikají základní sociologické teorie rodiny v moderní společnosti.  

Od 70. let minulého století, ale sociologie musela opustit od svého předmětu rodiny, jakožto 

jednotné instituce. Východiskem pro sociologii bylo zaměření se na jednotlivé jevy a prvky, 

které od nepaměti s rodinou souvisely. Možný uvádí, že dnes neexistuje žádná jednotná teorie 

rodiny, neboť již není ani rodina jednotná. 5   

Příčiny, které umožnily tento diskurz a přetvořily podobu tradiční rodiny (tří i 

vícegenerační, s pohlavní nerovností, s nerozbitným manželským svazkem – křesťanský 

monopol na plození dětí) můžeme vysledovat již v počátku 19. století během nastupující 

industrializace. Industrializace a následná urbanizace spojená s migrací měla na rodinu dopad 

rozpadem vícegeneračního rodinného soužití, či dopomohla k liberalizaci při uzavírání 

manželství. Změny pro podobu rodiny přinesl taktéž rozvoj rozvodové legislativy.6  

Během následujících dekád rodinu také pozměnila rozvíjející se demokracie přinášející 

nová práva a svobody, dále i rozvoj sociální politiky, v neposlední řadě je podstatným činitelem 

též technologický pokrok (prodlužující se délka života, emancipace žen, rozmach antikoncepce, 

                                                           
5 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2., upr. vyd. Ilustroval Vladimír JIRÁNEK. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2008. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-86429-87-8 
6 KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-276-1. 
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vliv médií). Zmíněné + další procesy „přetransformovaly“ rodinu i její funkce až k její dnešní 

rozštěpené individualizované, úzké a mnohdy jen dvougenerační formě.  

Kraus v tomto kontextu přesto hovoří optimisticky: „Přes všechny problémy a peripetie, 

kterými rodina ve svém historickém vývoji prošla, zůstává i na počátku nového století 

nepostradatelnou a těžko nahraditelnou institucí i pro dospělého člověka, natož pro dítě. 7 Své 

tvrzení opodstatňuje hlavně socializační funkcí a  předáváním hodnot mezi generacemi. Kromě 

této socializačně-výchovné funkce rodiny a jejího primárního biologicko-reprodukčního poslání 

uvádí Kraus ještě funkce: sociálně-ekonomickou, ochrannou, relaxační/zábavnou a funkci 

emocionální.  

Skutečnost, že funkce rodiny byly významně omezeny nebo pozměněny dokládají i 

další autoři. Matoušek a Pazlarová uvádějí, že sociální stát přenechal rodině tři hlavní funkce:  

• podporu socializace a výchovu dětí, 

• vztahovou podporu dospělých osob,  

• ekonomickou podporu členů rodiny. 

 Primárně dvě první funkce pak považují za nenahraditelné, což dokládají dílem 

Langmeiera a Matějčka o psychické deprivaci dětí socializovaných v ústavní péči. 8  

1.2 Sociální význam rodiny  

S ohledem na funkce rodiny je pro potřeby této práce nejpodstatnější právě onen sociální 

rozměr rodiny, neboť rodiče jsou (měli by být) prvním a jedním z nejvýznamnějších činitelů 

procesu, kdy se z narozeného dítěte (biologický tvor) stává lidská bytost – socializace. 

Socializační proces se pak netýká pouze dítěte, ale všech členů, které jsou součástí primární 

skupiny zvané rodina, neboť se tak děje díky vzájemnému působení členů rodiny, v širokém 

významu slova pak díky interakci celé společnosti.   

Výstižné sociologické vymezení tohoto fenoménu nabízí Reichel, který hovoří o 

socializaci, jakožto o procesu, kdy: „si původně biologický organismus osvojuje specificky 

                                                           
7 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3. str. 79 
8 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování 

péče. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8. 



12 
 

lidské způsoby chování a jednání, informace, hodnoty a normy, jazyk a další kulturní fenomény, 

takže chápe sociální realitu a vstupuje tak do sociokulturního kontextu společnosti.“9  

S určitým stanoviskem kromě sociologie s termínem socializace operuje dále 

psychologie (zejména pak vývojová a sociální), pedagogika, lingvistika, či antropologie. Jistý 

koncensus pak tyto vědní obory nacházejí v tom, že socializace je proces trvající celý život. Ve 

vztahu k uvedeným oborům lze též určitou podobnost vysledovat v diferenciaci socializace dle 

životního období / vývojové fáze či prostředí, kde se odehrává, jejich konkrétní periodizace je 

již ale poměrně nejednotná.  

V obecném smyslu většina autorů rozlišuje tento proces na socializaci primární a 

sekundární. Primární socializace probíhá od nejčasnějšího věku dítěte, kdy je za hlavního 

činitele považováno nejbližší sociální okolí, tedy rodina.10   

V prvním roce života dítěte je pak pro jeho úspěšnou socializaci nejpodstatnější 

interakce s jedním přirozeným socializačním činitelem, kterým by měla být jeho matka. 

Vágnerová hovoří o vztahu založeném na zrcadlení tzv. fázi dyády, během níž by měl dále 

pokračovat symbiotický vztah mezi matkou a dítětem, který by měl dítěti dodávat jistotu a 

bezpečí. Právě citová jistota a bezpečí významně ovlivňuje další vývoj osobnosti člověka 

(předcházení citové deprivaci – viz dílo Langmaiera a Matějčka, či Bowlbyho teorie rané vazby, 

a další). Dovršením kojeneckého období by dítě mělo začít chápat vlastní existenci ve vztahu 

k vnějšímu světu a začít si vytvářet i vztah k otci. 11 

V batolecím věku se dítě začíná odpoutávat od matky a do socializace se začíná promítat 

taktéž role otce, případně sourozenců. V tomto období je pro dítě podstatná harmonie mezi 

emancipací a stabilitou, díky čemuž se dítěti vyvíjí sebedůvěra a sebepojetí včetně genderové 

identity. Orientaci ve světě dítěti umožňuje seznamování s normami, které se učí nápodobou a 

identifikací především modelu svých rodičů. Tento proces dále přetrvává i v předškolním věku, 

kdy je rodina stále hlavním činitelem, avšak dítě se přizpůsobuje i dalším sociálním prostředím, 

jejichž normám je nuceno přizpůsobit své chování. Předškolní dítě se učí navazovat nové 

                                                           
9 REICHEL, Jiří. Kapitoly systematické sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. Andragogika. ISBN 80-

86432-80-7. str. 172 
10 Tamtéž 
11 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-

0956-8. 
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kontakty a učí se novým sociálním rolím, přičemž by se mělo přirozeně identifikovat s rodičem 

stejného pohlaví. 12 

Významnou roli v primární socializaci (i později a nejen v rodině) hraje dále výchovný 

styl, který se v rodině praktikuje a jenž realizují především rodiče dítěte. Obecně se výchovný 

styl rozlišuje na styl liberální, demokratický a styl autokratický. Většina autorů uvádí, že nejvíce 

negativně socializačně působí dominující ryze liberální výchovný styl, či styl ryze autokratický 

/ autoritářský. Dle výzkumů (Baumbrindová a další) se pak jeví jakožto nejpříznivější k dalšímu 

vývoji dítěte výchovný styl demokratický opřený o autoritu, která je dobrým vzorem 

k následování.13  

S nástupem dítěte do školy je pak nejčastěji spojována socializace sekundární, která 

přímo navazuje a odvíjí se od socializace primární a dále rozvíjí lidskou osobnost však s tím 

rozdílem, že dítě již vůči socializačním činitelům, jejichž počet narůstá, nezaujímá tak výrazný 

vztah, jako ke svým rodičům v raných letech života. 

Socializace všeobecně člověka učí přijímat různé sociální role, které po něm jeho 

sociální okolí a prostředí vyžaduje dle jeho věku, pohlaví a společenského postavení. Zároveň 

se, ale musí učit fungovat v rámci těchto normativních požadavků tak, aby byly v souladu i 

s jeho vnitřním prožíváním a cítěním. Celý proces socializace se odvíjí od mnoha činitelů. 

V kontextu postmoderní společnosti se oproti minulosti stává stále významnějším 

socializačním (ve všech etapách) činitelem prvek, který představují masmédia a nová 

informačně-komunikační média.  

 Kraus uvádí socializační model, do něhož vstupuje jedinec s určitou genetickou 

výbavou a vrozenými dispozicemi, kterého dále ovlivňuje prostředí a řízená (cílená) socializace 

– výchova. Během dospívání pak postupně člověk částečně přebírá seberegulací výchovu sám 

na sebe, tento následný proces bývá označován jakožto sebevýchova. V souvislosti s úrovní a 

jakostí všech proměnných (především prostředí), které do celého procesu „zlidšťování“ 

vstupují, lze rozdělit socializaci dle její úspěšnosti a funkčnosti na: 

 

                                                           
12 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-

0956-8. 
13 HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-

247-1168-3. str. 169-170 
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• socializaci funkční, která odráží úspěšnost výše zmíněných procesů, 

• socializaci nefunkční, způsobenou vlivem na osobnost neblahých podnětů, díky čemuž 

se někdy tento jedinec může začít svým chováním a jednáním odchylovat od 

všeobecných norem a pravidel. 14   

Obdobné vysvětlení předkládá Helus, který nefunkčnost socializace a její dysfunkčnost 

dává za vinu poruše v harmonii mezi individuálním - nezávislým prosazováním jedince a 

snahou společnosti tohoto jedince integrovat.15  

Ve smyslu nefunkční socializace se pak hovoří až o tzv. sociální deviaci a v negativním 

smyslu až o sociální patologii. Extrémním případem deviantní socializace jsou různé případy 

tzv. vlčích dětí, které mají s člověkem jen pramálo společného. (Více o soc. deviacích a teoriích 

jejich vzniku – viz druhá kapitola). 

Se socializací se také blízce pojí pojem resocializace představující v obecném širokém 

smyslu socializaci jedince, který již byl socializován, avšak změna okolností jej nutí k adaptaci 

na nové podmínky. 

1.3 Specifika současné české rodiny 

Jak již bylo uvedeno výše, funkce rodiny i samotná instituce rodina se během poměrně 

krátkého času výrazně změnila. Celkový vývoj a přechod k postmodernímu věku však nemusí 

být pro rodinu, její členy a především děti zcela pozitivní, což platí plošně pro celou naši 

civilizaci, stejně tak i pro prostor našeho státu. Obecně známou výzvou se pro většinu 

evropských zemí stává problém spočívající ve stárnutí populace. 

V některých vývojových trendech (pozitivních i negativních) náš stát díky izolovanosti 

do nedávna poměrně zaostával oproti západním zemím. Změny v souvislosti s nastávající 

ekonomickou i celospolečenskou transformací po roce 1989 mnohdy částečně zapříčinily 

(případně urychlily), či poukázaly na některé problémy, se kterými se bude naše společnost 

muset do budoucna vyrovnat. V současné době se náš stát potýká více, či méně se stejnými 

problémy, jakožto další rozvinuté státy (ačkoli často s určitým zpožděním). 

                                                           
14 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3. 
15 HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-

247-1168-3. str. 171 
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Hlavní trendy v české rodině plošně: 

• zvyšující se podíl neúplných rodin (časté žena + dítě/i) a jednočlenných domácností 

• přibývá nesezdaných soužití a klesá sňatečnost, 

• dochází ke změnám v reprodukčním chování (přibývá párů bez dětí, počet dětí v rodině se 

snižuje a zvyšuje se věk prvorodiček), 

• snižuje se stabilita rodiny (přesto, že klesá sňatečnost, zvyšuje se rozvodovost – až jedna 

polovina všech manželství končí rozvodem + není zdokumentována stabilita nesezdaných 

rodin).16/17 

Ve vztahu k současné rodině a výše uvedeným demografickým skutečnostem je dále 

závažným tématem rozevírání pomyslných nůžek mezi bohatými a chudými, neboť bohatí dále 

bohatnou a chudí lidé dále chudnou. Tento fakt může být obzvlášť frustrující především pro 

rodiny, které žijí na hranici chudoby přesto, že jsou jejich členové aktivní v pracovním procesu. 

 Před rokem 89 se téma nezaměstnanosti a chudoby dostávalo do pozadí, neboť 

v centrálně řízené plánované ekonomice „nebylo“ (nesmělo být) mezi aktivní populací 

nezaměstnaných. V tržní ekonomice se však tento „nový“ problém stal podstatným tématem, 

stát byl nucen reagovat reformou sociální politiky a vytvořením záchranné sociální sítě 

v podobě sociálního zabezpečení. Úkolem sociálního zabezpečení (soc. pojištění, soc. podpora 

a soc. pomoc) je zajištění sociální stability jednotlivců i domácností, a to nejen v případě ztráty 

zaměstnání. Čas však ukazuje, že tento systém může mít za následek zároveň i opačný negativní 

problém v podobě „dobrovolné“ dlouhodobé nezaměstnanosti. Důvod spočívá v tom, že tento 

systém některé nezaměstnané nedostatečně motivuje k práci, jelikož jim umožňuje dosáhnout 

na vyšší „finanční ohodnocení“ než z reálného pracovního příjmu, především pak u osob 

s nízkou kvalifikací a větším počtem dětí. 18  

                                                           
16 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2., upr. vyd. Ilustroval Vladimír JIRÁNEK. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2008. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-86429-87-8 
17Aktuální populační vývoj v kostce. Český statistický úřad [online]. [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce 
18 KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Sociální ochrana chudých v České republice. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 

978-80-245-1302-7. 

https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce
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Přes snahu sociálního systému sílí rozdělení rodin dle socioekonomické úrovně. Kraus 

poukazuje na mnoho domácností s nízkými příjmy především mladé rodiny s dětmi, které své 

finanční problémy řeší enormním zadlužením, což má za následek až jejich vyloučení ze 

společnosti (děti terč šikany, a další).19  

Kromě socioekonomické diferenciace rodin je dalším znakem postmoderní české rodiny 

jistá demokratizace tohoto prostředí, která způsobuje oslabení tradiční mužské role v rodině, a 

naopak posiluje autoritu ženy a dítěte/dětí. Dnešní zmenšující se rodiny jsou také daleko více 

izolovanější před okolním prostředím (postmoderna podporující anonymitu oslabila i tradiční 

sousedské vztahy). Většina dnešních rodin je založená na profesní kariéře muže i ženy, což má 

vliv na dezintegraci dnešní rodiny, neboť ubývá času, který rodina tráví pohromadě (v aktivním 

smyslu – ne ve smyslu trávení času před obrazovkami). Kraus uvádí, že rodiče dětem své časové 

vytížení mnohdy nahrazují materiálními úplatky, či vysokým kapesným a tím neblaze ovlivňují 

jejich socializaci ve smyslu žebříčku hodnot.20  Ona dezintegrace a individuálnost trávení času 

v rodině má mnohdy neblahý vliv na případný rozpad rodin.  

Helus hovoří o pěti charakteristických rysech dnešní české rodiny, která je podle něj: 

nukleární, manželská, dvougenerační, intimně vztahová a rodina privátní individualizace. První 

uvedená charakteristika představuje fakt, že dnešní rodinu tvoří jen úzké jádro osob - nejčastěji 

partneři / manželé. V druhém případě se o manželech hovoří ve smyslu, že jsou zároveň rodiči 

dětí. Z čehož vyplývá třetí rys poukazující na pouhou dvougenerační podobu současných rodin, 

tvořených pouze generací rodičů a generací dětí. Intimní vztahovost rodiny představuje 

soukromou zónu a izolovanost před širším sociálním okolím. Privátní individualizace v rodině 

představuje opuštění tradičních zvyklostí umožňující rodině a jejím členům větší míru 

samostatnosti, která se může projevit kladně i záporně.21 

Na další charakteristiku ve formě označení dnešní rodiny poukazuje Matoušek, který 

uvádí, že současná rodina je instituce: skořápková, riziková, či nestabilní a křehká. Tento autor 

taktéž navrhuje, že než užívání termínu rodina, by dnes bylo mnohdy adekvátnější spíše termínu 

rodinné soužití.22 

                                                           
19 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3. str. 83-86 
20 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3. str. 83-86 
21 HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-

247-1168-3. str. 137-138 
22 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8. 
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1.4 Typologie rodiny 

Jelikož současná rodina je nejednotná, tudíž ani výše zmíněné charakteristiky není 

možné paušalizovat na rodinu všeobecně. Neplatí a nevznikají ani jednotné teorie rodiny, 

z tohoto důvodu není možná ani konkrétní jednotná typologie či klasifikace rodin.  

Přesto je však možné rodiny rozlišovat alespoň podle některých znaků. Jedním z nich 

je například forma rodinného/ partnerského soužití, kterou je možné nejstručněji rozdělit na 

monogamii (jeden muž a jedna žena) a polygamii (více osob s jedincem opačného pohlaví). Pro 

naše prostředí je typická především monogamní rodina tvořená mužem a ženou. Možný 

poukazuje na fakt, že v lidských kulturách je častější soužití polygamní představované 

polygynií (mnohoženstvím) a méně častější polyandrií (mnohomužství). Další možnost 

rozlišení je dle struktury a úrovně postavení jednotlivých pohlaví na matriarchální rodinu a 

patriarchální. V české společnosti je rodina označována za egalitární, neboť v jejím čele panuje 

mezi pohlavími určitá rovnoprávnost. 23 

Rodinu je dále možné klasifikovat dle již zmíněné ekonomické situace, formálnosti 

svazku, její velikosti, počtu dětí, počtu generací, které tvoří její soužití, doby jejího trvání, či 

jejího etnického a národnostního složení. Pro účel této práce je však nejpodstatnější členění 

podle toho, jak rodina plní své funkce, a především pak vůči dítěti či dětem. Klasifikaci rodin 

dle funkčnosti vytvořil např. Dunovský již takřka před třemi dekádami. Čtyř-prvkovou 

klasifikaci rodin Dunovský vytvořil ve spojitosti s diagnostickým nástrojem (dotazníkem) 

založeným na osmi kritériích zahrnujících složení rodiny, její stabilitu, soci-ekonomickou 

situaci, osobnost rodičů, sourozenců, zájmu a péčí o dítě. Aplikací tohoto testu na rodinu a 

následným vyhodnocení je rodina zařazena do jedné z těchto kategorií: 

• Funkční rodina dítěti zajišťuje řádný vývoj. 

• Problémová rodina je rodinou, ve které se vyskytují podstatné potíže, které ale dokáže 

vesměs sama řešit a díky tomu není její vnitřní rovnováha ani vývoj dítěte narušen. 

• Dysfunkční rodina, je rodinou, v níž se vyskytují závažné problémy, které není schopná 

sama řešit a tím je poškozována, blaho dítěte je ohroženo (je nutná sanace rodiny). 

                                                           
23 MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. 2., upr. vyd. Ilustroval Vladimír JIRÁNEK. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2008. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-86429-87-8 str. 207-

211 
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• Afunkční rodina neplní vůbec svůj účel a naopak dítě vážně ohrožuje či mu přímo škodí. 

Sanace rodiny již nestačí a je nutné dítě předat do náhradní rodinné péče, či péče ústavní. 
24 

Obdobnou typologii uvádí i Helus, který první dvě kategorie Dunovského nahrazuje 

kategoriemi třemi: rodiny stabilizovaně funkční, rodiny s přechodnými problémy, rodiny 

problémové. Zbývající dvě pak uvádí totožně jako Dunovský. Helus pak rodiny s problémy 

charakterizuje, jakožto rodiny mnohdy: nezralé (v oblasti citové, zkušenostní v oblasti hodnot), 

přetížené (vnitřními i vnějšími konflikty, péčí o děti, starostmi, citovým strádáním, či 

ekonomickými potížemi), nadměrně ambiciózní, perfekcionistické, případně příliš autoritářské, 

nebo naopak liberální. Další „problémovost“ rodin pak Helus spatřuje v přílišném 

rozmazlování dětí, či v častém předávání dětí do péče lidem mimo jádro rodiny. Problémovost 

pak může dále pramenit z narušení vnitřních, ale i vnějších rodinných vztahů.25 

Moderní typologii rodiny představuje Matoušek, který poukazuje na zavádějící 

kategorizace rodiny díky nepříliš spolehlivým testovacím metodám posuzovacích škál (navíc 

se zaměřením jen na několik málo proměnných). Typologická diagnostika navíc může přerůst 

až v komplikované sociální stigma rodiny, která zařazující diagnózu obdrží.  Matoušek uvádí 

dnešní částečné překonání snah o diagnózu rodiny a poukazuje na vhodnější náhradu v podobě 

vícedimenzionálních modelů rodiny a jejich problémů. Sám představuje poměrně stručnou 

„typologii“ podle toho, zda se fungováním rodiny (př. problémy) zabývají pomáhající 

profesionálové. Matoušek rodiny dělí na klinické a funkční. Funkční (neklinické) rodiny 

představují rodiny někdy označované jako rodiny zdravé, harmonické či normální. Klinické 

rodiny jsou naopak rodiny, které se potýkají s problémem, či problémy (mnoho-problémové 

rodiny) a jsou (měly by být) středem pozornosti různých pomáhajících odborníků (lékařů, 

sociálních pracovníků a dalších) 26 

Klinické rodině a některým jejím formám se více budeme věnovat v následující 

kapitole, kde se pak na některé modelové rodiny zaměříme především ve smyslu negativního 

odchýlení se od všeobecně platných norem.  

                                                           
24 DUNOVSKÝ IN FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, 

příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. Psyché 

(Grada). ISBN 978-80-247-5046-0. 
25 HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-

247-1168-3. str. 137-138 
26 MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování 

péče. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8 
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2 Sociální patologie v kontextu rodiny 
V této kapitole navážeme na téma současné rodiny a funkcí, jež plní vůči svým členům 

a zaměříme se na prostředí rodiny trochu z jiného úhlu. Jak jsme již uvedli, rodina nemusí vždy 

své funkce zcela plnit a mnohdy se stává, že rodina působí jakožto nesnáz sama pro sebe. 

V některých případech se rodina a její prostředí mohou stát spouštěcím faktorem různých 

patologických jevů27. A právě patologickým jevům v rodinném prostředí se bude věnovat tato 

kapitola, a to primárně ve smyslu možných negativních jevů působících na životní dráhu žen i 

jejich dětí, jimiž se v této práci zabýváme. Dále je nutno dodat, že na patologické jevy a 

prostředí lze v našem smyslu pohlížet, jakožto možnou příčinu a zároveň i následek, tedy že 

patologickými jevy v rodině byli zasaženi již rodiče současných dětí ve svých původních 

rodinách. Dnes pak tato generace vyrůstající v patologickém prostředí na své současné děti 

působí taktéž negativně. Možné odůvodnění lze nalézt ve smyslu generačního přenesení vzorců 

chování a norem v rámci socializace.  

Pojem sociální patologie je úzce spojen se jménem Herberta Spencera, zastáncem 

organistického sociologického proudu, který hledal paralelu mezi nemocí (patologií) 

biologickou a chorobou společnosti. Později koncept sociální patologie rozvíjel i Émile 

Durkheim, jenž sociální patologii charakterizoval jakožto vědu o negativních skutečnostech a 

chorobách dané společnosti, které tvoří její organickou součást. V současné době je sociální 

patologie chápána jako shrnující označení nezdravých, mimo normu, a pro společnost 

nežádoucích jevů. Nejedná se o samostatný vědní obor, ale spíše pomezní převážně 

sociologickou disciplínu, rozpracovávanou dále psychologií, medicínou, speciální pedagogikou 

a dalšími vědami, které se zabývají studiem vzniku konkrétních sociálně patologických jevů, 

prevencí a jejich eliminací. V současné době bývá mnohdy tento pojem nahrazován 

emocionálně a hodnotově neutrálním termínem sociální deviace, který je však širší, neboť 

označuje všechny společenské jevy překračující normy, nejen jevy pro společnost nežádoucí – 

negativní deviace. 28  

Sociální patologie a deviace by nemohly existovat, pokud by neexistovaly určité normy, 

jimž dominuje společenský řád (dále normy formální x neformální, právní, náboženské, 

                                                           
27 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 

možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. Psyché (Grada). ISBN 

978-80-247-5046-0. str. 155-156 
28 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 

možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. Psyché (Grada). ISBN 

978-80-247-5046-0. str. 15-29 
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hodnotové, všeobecné, …) a normalita obecně. Na normalitu odrážející danou společnost lze 

pak pohlížet z různých hledisek: statistické pojetí, sociokulturní pojetí, norma skupiny, pojetí 

funkční, či stále nabývající na své působnosti normy mediální. Přesné definování normality 

není možné, protože i samotné normy nejsou stálé a jsou proměnlivé v čase i prostoru. 

V sociální patologii je dnes užíván tzv. relativistický pohled, který se od tradičních pohledů 

(statistický, absolutistický, medicínský, moralizující) liší tím, že bere v úvahu odchýlení od 

normy v konkrétním sociokulturním prostředí, kde k výkyvu došlo. Tento pohled potvrzuje i 

fakt, že určité jednání může být v jedné společnosti podporováno (pozitivní sankce) a ve druhé 

naopak netolerováno, případně negativně sankciováno. Vždy záleží na normách dané 

společnosti, jejím tolerančním limitu a mechanismech, které za pomoci pozitivních a 

negativních sankcí usiluje o konformní jednání jedinců i sociálních skupin – tzv. sociální 

kontrole. 29  

Kromě negativního odchýlení od všeobecně platných norem a požadavků je pro 

sociálně patologické jevy charakteristická jejich nad-indivudálnost, tedy, že tyto jevy existují 

nezávisle na vědomí konkrétního jedince i subjektů. V minulém století byly za sociálně 

patologické jevy považovány sebevražednost, prostituce, nezaměstnanost, alkoholismus, 

rozvodovost a válka. Následně byly k těmto jevům přiřazeny drogové a další nové formy 

závislostí, násilí, agresivita, či extremismus.30 

V následujících podkapitolách ve stručnosti představíme některé základní historické i 

současné teorie vzniku sociálních patologií, resp. deviací.  Dále se zaměříme na některé faktory, 

jež mohou v rodinném prostředí neblaze působit na hlavní funkce i vývoj jednotlivých členů 

tohoto primárního sociálního či socializačního prostoru. V neposlední řadě se zaměříme na 

vybrané typy klinických rodin, které jsou spjaté s tématem práce.  

2.1 Teorie vzniku sociálních patologií  

Poznání zdrojů a pochopení příčin původu sociálních patologií je základní a 

nevyhnutelnou potřebou nejen pro práci všech odborníků, jež se jakýmkoli způsobem podílejí 

na řešení těchto jevů, ale i pro celou společnost. Přestože sociální deviace koexistují paralelně 

se společností a vliv sociálních faktorů je nesporný, záleží i na osobnosti nositele těchto jevů. 

Určité pochopení etymologie i znalost nejčastějších osobnostních rysů a vlastností patologicky 

                                                           
29 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-397-1. str.  26 - 59 
30 MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4550-7. str. 54-

55 
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deviantních jedinců jsou nezbytností pro eliminaci těchto jevů, snižování důsledků, a 

v neposlední řadě pro tvorbu preventivních opatření.  

Dodnes vzniklo mnoho teorií a myšlenkových směrů vysvětlující vznik deviantního 

jednání. Tyto koncepty však není možné chápat odděleně či univerzálně, neboť je nutné je 

chápat i v kontextu historickém, sociálním, případně se zaměřením na konkrétní odchylky. 

Převážná část těchto teorií pak vznikala se snahou vysvětlit kriminální a delikventní jednání. 

Fišer a Škoda poukazují na multifaktoriální příčinnost vzniku sociálních deviací, které jsou 

důsledkem interakce faktorů bio-psycho-sociálních v konkrétním časovém období. 31 

Přes toto multifaktoriální propojení, je však možná zjednodušená typologizace 

převládajících příčin vzniku deviantního či patologického chování. Urban uvádí dvě hlavní 

kategorie příčin: endogenní a exogenní. Endogenní / vnitřní představují faktory biologické a 

psychické, oproti tomu exogenní, vnější příčiny reprezentují faktory sociální a kulturní.32 

V obdobném duchu jsou pak nejčastěji diferenciovány samotné teorie a myšlenkové proudy 

vzniku sociálních deviací, které představují teorie: biologické, psychologické, sociologické. 

A. Biologické teorie 

Biologické teorie vzniku sociálních deviací jsou historicky nejstarší. Jejich původ lze 

vysledovat již v antice, v koncepcích, jež hledaly souvislosti mezi nerovnováhou tělních tekutin 

a poruchami temperamentu (Aristoteles, Hypokrates, Galénos). Taktéž ve středověku 

dominovala pojetí, která vyvozovala způsoby chování od fyzické schránky, popřípadě 

tělesných vad. S rozvojem přírodních věd přichází v 19. století do popředí pozitivistická 

kriminologie, založená na evoluční biologii. Za jejího zakladatele je považován Cesare 

Lombroso se svojí teorií rozeného zločince („criminal man“). Lombrozo na základě svých 

výzkumů prováděných v italských věznicích hledal spojení především mezi tělesnou stavbou 

(tvarem lebky) a kriminální dráhou člověka. Postupně však svoji teorii modifikoval a připustil 

i další psychosociální vlivy. 33 

                                                           
31 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 

možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. Psyché (Grada). ISBN 

978-80-247-5046-0. str. 29-31 
32 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-397-1. str.  26 - 59 
33 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 

možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. Psyché (Grada). ISBN 

978-80-247-5046-0. str. 32 
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V meziválečném období byla pro Evropu významná konstituční typologie Ernsta 

Kretschmera, který na základě tělesné konstituce lidem přiřazoval kromě charakterových 

vlastností i jejich celkové rozvržení v populaci, a to včetně dispozic ke kriminálnímu jednání. 

V USA pak byla biologickým myšlením ovlivněna práce Ernesta A. Hotoona, který svým 

šetřením zjistil, že jsou odsouzení oproti ostatním morálně, intelektuálně a biologicky 

degenerováni. Na Kretchsmerovu typologii navázal dále svou vlastní konstituční typologií 

William H. Sheldon. Sheldon lidské typy (endomorfní, mezomorfní, ektomorfní) mimo jiné 

odlišoval dle síly temperamentu a stupně mentální úrovně, přičemž mezomorfní výrazně 

muskulární a značně silný typ má pro kriminalitu nejlepší předpoklady. 34 

V poválečném období představují tento proud studie dědičné podmíněnosti 

delikventního chování, realizované za pomocí srovnávacích studií jednovaječných a 

dvouvaječných dvojčat. Však ani v tomto případě nebyla nalezena statisticky významná shoda, 

naopak byl přiznán podíl sociálním vlivům. Od 80. let minulého se pak díky rozvoji medicíny 

a moderní biologie rozvíjejí teorie zaměřené na fyziologické aspekty psychických poruch. Tyto 

teorie zkoumající například genetické anomálie, změny v centrální nervové soustavě, či 

působení neurotransmiterů (dopamin, serotonin, noradrenalin a další) jsou však již ve svých 

závěrech ohledně biologické předurčenosti k deviantnímu chování prozíravější.35 

B. Psychologické teorie 

Psychologické teorie shledávají původ deviantního jednání především v psychice a 

duševních procesech člověka. Na konkrétního jedince pak pohlížejí jako na devianta, nositele 

určité abnormality, kterého je podle mnohých teorií nutné léčit a kontrolovat. Původní teorie 

vycházejí z psychoanalýzy a behaviorismu. Podle prací Siegmunda Freuda je ohniskem vzniku 

deviantního chování zjednodušeně konflikt mezi základními lidskými pudy (vlastní 

přirozenost) a očekáváním ze strany společnosti.  Poměrně populární jsou dodnes teorie, které 

nalézají původ deviantního jednání primárně ve špatné rané socializaci. K nejvýznamnějším 

pak patří již zmíněná koncepce Johna Bowlbyho36 ,v našem prostředí pak práce Langmeiera a 

Matějčka o psychické deprivaci v dětství.  

                                                           
34 MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4550-7. str. 48 
35 FISCHER, Slavomil a Jiří ŠKODA. Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, 

možnosti řešení. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. Psyché (Grada). ISBN 

978-80-247-5046-0. str. 32 
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C. Sociologické teorie 

Sociologické teorie analyzují různé společenské fenomény, na základě čehož pak 

deviace a deviantní chování přiřazují k široké oblasti sociálních kontextů. Mezi historicky 

nejstarší sociologické teorie deviací patří teorie anomie. Termín anomie (stav, kdy přestávají 

platit zákony a normy) zavedl do sociologie Émile Durkheim.  

Anomii Durkheim chápal jako reálný a kritický stav způsobený nesouladem mezi 

hodnotami a normami individuálními a společenskými.  O několik desetiletí později teorii 

anomie rozpracoval Robert King Merton. Mertonova teorie anomie se na rozdíl od teorie 

Drukheima více zaměřuje na jednotlivce. Podle Mertona pak původ deviací pramení 

z nemožnosti jedince dosáhnout legitimní cestou všeobecných společenských cílů a hodnot.37 

V určité návaznosti na Mertonovo pojetí anomie vznikají od druhé poloviny minulého 

století tzv. teorie subkultur (teorie delikventního prostředí). Tyto teorie vycházejí ze základní 

teze, že společnost se skládá z řady dílčích sub-kultur.  Přičemž jednotlivci se z objektivních i 

subjektivních důvodů odchylují od konformní společnosti směrem k alternativním 

subkulturám, které nemusejí uznávat normy většinové společnosti. A tedy chování, které může 

být v rámci subkultury chápáno jako standardní, může být naopak většinovou společností 

považováno za deviantní. Deviantní chování pak může být mezi členy subkultury dále 

reprodukováno. Tuto reprodukci vysvětluje na základě pozitivních a negativních sankcí teorie 

sociálního učení, případně teorie kulturního přenosu, která vysvětluje deviace jako naučené 

chování z primárního prostředí. 38 

Neméně významné myšlenky se nalézají pod označením teorie stigmatizace či teorie 

etiketizační. Za průkopníky této teorie nálepkování jsou považování Howard S. Becker, Frank 

Tannenbaum, Edwin Lemert a další. Tato teorie rozvíjená od 60. let minulého století primárně 

neřeší postavu delikventa, ani porušení normy, řeší ale samotný akt označení jedince za 

devianta a s tím související sociální reakce.  Podle zastánců etiketizační teorie je deviace 

výsledkem interakce mezi jedincem a institutem sociální kontroly. Přičemž tito zpravidla 

mocnější zástupci sociální kontroly nemusejí být vždy během nálepkování objektivní 

(předsudky, stereotypy atd.).  Dalším přínosem etiketizační teorie je dělení deviací E. Lemerta 

                                                           
37 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-397-1. str.  81-90 
38 Tamtéž str. 91- 119 
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na deviace primární a sekundární. Primární deviaci představuje fáze, kdy jedinec porušil normu 

a byl onálepkován. Pokud v této době (mimo jiné i pod tlakem sociálního okolí) nálepku přijímá 

a porušuje dál normy ve smyslu své nálepky, jedná se již o deviaci sekundární.39 

Teorie patologické interpersonální komunikace (PIK) 

Ukázkou sociálně pedagogického přístupu ke vzniku sociálních patologií je 

multifaktoriální teorie patologické interpersonální komunikace Mühlpachra. Tuto teorii 

výrazně zaměřenou na podmínky současné rodiny autor svými vědeckým šetřeními potvrdil 

(zvláště ve vztahu ke vzniku závislostí). 

Mühlpachr uvádí, že: „teorie je postavena na sociologicko-pedagogicko-psychologické 

epistémé (ve foucaultovském slova smyslu), stejně tak jako sociální pedagogika je postavena 

na třech stavebních pilířích (sociologie, psychologie, pedagogika).“40  Teorie vychází z triády 

systémově propojených faktorů, přičemž každý z faktorů odráží jeden z uvedených pilířů. První 

faktor triády představuje dlouhodobá patologická mezilidská komunikace, jejíž pramenem je 

neuspokojená potřeba komunikace v ranném věku dítěte. Nadále se prohlubující komunikační 

deficit se později výrazně projevuje v období dospívání, kdy neuspokojený jedinec inklinuje 

k patologickému jednání. Jelikož rodina neuspokojila tomuto jedinci jeho základní potřeby, má 

v tomto věku tendence hledat si jiné primární skupiny, jejichž normy přijímá. Mohou to být 

různé vrstevnické skupiny, party, ale i delikventní subkultury. 

Druhým faktorem úzce souvisejícím s deficitní komunikací dítěte, či mladistvého je 

nenalezení adekvátní identity. Takto ohrožený jedinec se pak může ztotožnit s různými vzory, 

se kterými se setkává v akčních filmech a v mediálním prostředí. Přijetí obdobných 

postmoderních vzorců chování pak v reálném životě jen posílí sebeprosazení patologickými 

způsoby chování (šikana, experimentování s drogami a další). 

 Podhoubí celého vzniku patologie dotváří třetí přidružený faktor, kterým jsou pak 

nejrůznější sociální patologie různé kvality. Primární původ patologie však podle Mühlpachra 

spočívá v problému v komunikaci a identitě.  

 

                                                           
39 URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-397-1. str.  120-124 
40 MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4550-7. str. 52 
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2.2 Rizikové faktory v rodině 

Základním rizikem ve vztahu k optimálnímu fungování rodiny je nenaplnění některé 

z hlavních funkcí. Patologické socializaci dítěte pak nejlépe dopomůže prostředí rodiny 

dysfunkční, či afunkční (dle Dunovského typologie). Kategorií samotnou je pak ztráta rodiny, 

či její neexistence a různé podoby ústavní a další formy náhradní rodinné péče.  

Fischer a Škoda uvádějí jakožto možná rizika v rodinném prostředí defektní výchovu 

pramenící z abnormální osobnosti rodičů, kterou označují jako poruchu rodičovské role, či 

rodičovství. Tuto kategorii pak utváří soustava faktorů, kdy rodič neumí přijmout, nebo zvládat 

svoji roli. Jedná se o rodiče, kteří se o své dítě nemohou z různých osobních i společenských 

důvodů starat (válka, nemoc, a další). Dále pak rodiče, kteří se o své dítě starat neumějí, či 

dokonce nechtějí (psychopatie, disharmonická osobnost). Fischer a Škoda do poruch 

rodičovské role zařazují i rodiče starající se o své dítě nadměrně a hyperprotektivně. Za 

rizikovou oblast označují tito autoři taktéž problematiku úplnosti rodiny a náhradní rodinné 

péče. 41 

Uvedená tvrzení dokládají konkrétní negativní prvky vycházející z analýz případů 

pachatelů kriminality, jež uvádí Mühlparch. V rodinách pachatelů byly zaznamenány tyto 

skutečnosti: 

• Deficitní rodinná struktura, tedy rodiny, kde chybí mnohdy jeden z rodičů. 

• Funkcionální poruchy rodiny, především neplní-li rodina své základní funkce.  

• Narušená dyáda matka – dítě, primárně v ranném věku dítěte. 

• Nepříznivé emocionální klima. 

• Záporné rodičovské vzory, alkoholismus, vulgarity a další. 

• Porušení souměrnosti mezi laskavostí a náročností ve vztahu k dítěti, nadměrně liberální, či 

autoritářský výchovný styl rodičů. 

• Nízký kulturní a někdy i ekonomický standard rodiny, výrazně ovlivňující chování dítěte a 

jeho morální hodnoty. 
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• Neschopnost rodičů dosáhnout jednoty citového a racionálního ve smyslu, aby akceptace a 

dodržování společenských norem působilo uspokojivě a harmonicky s vnitřním 

prožíváním.42 

Mezi nejzávažnější následky, či projevy problémů v rodině (zároveň příčiny možných 

budoucích patologií) lze zařadit extrémní podobu nevhodného zacházení s dítětem. Takovéto 

následky bývají nejčastěji označovány, jako syndrom CAN (child abuse and neglect syndrome) 

syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Jak je patrné již ze samotného názvu, 

jedná se o souhrn důsledků vyvolaný různými formami (př. kombinací) neadekvátního, či 

absentujícího působení na dítě. 

Fišer a Škoda syndrom CAN definují jako: „poškození tělesného, duševního i 

společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání 

rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné“43 

Takovéto jednání má na dítě silně negativní vliv, poškozuje jej, případně ho ohrožuje 

až na životě. Jedná se o týrání fyzické, které zahrnuje různé formy přímého tělesného ubližování 

a „trestání“, ale i tzv. Münchhausenův syndrom v zastoupení (úmyslně vyvolané zdravotní 

potíže dítěte osobou, jež o dítě pečuje, nejčastěji matkou). Další patologickou formou zacházení 

s dítětem je týrání psychické, za které bývá nejčastěji označováno odmítání dítěte nebo jeho 

ponižování. Do této kategorie spadá taktéž vyhrožování, separace od rodiče, vystavování dítěte 

traumatizujícím konfliktům a další. Významně ohrožující pro přirozený vývoj dítěte je ale i 

zanedbávání jeho základních potřeb, jak citových, tak fyziologických. Emocionální 

zanedbávání dítěte může vyústit až v jeho psychickou deprivaci, či různé formy subdeprivace, 

kdy mimo jiné hrozí, že dítě v dospělém věku bude samo zanedbávat své děti. Závažný 

negativní dopad na vývoj dítěte mohou mít také různé formy sexuálního zneužívání. Uvedené 

jevy se mohou různým způsobem kombinovat a může se jednat o jednorázové ale i dlouhodobé 

aktivity. 44 

Riziko k těmto formám nevhodného zacházení s dítětem představují rodiče s různými 

osobnostními anomáliemi (impulzivita, agresivita, netečnost), psychicky nemocní, závislí na 

                                                           
42 MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4550-7. str. 
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návykových látkách, případně rodiče, kteří byli sami v dětství traumatizování. Rizika mohou 

představovat i samotné děti, které mohou svou povahou, podobou, věkem, či handicapem 

představovat pro rodiče zátěž.  Matoušek uvádí, že riziko k týrání a zanedbávání představují 

také situace, kdy o dítě/ děti pečuje osamělá mladá matka bez dostatečného zázemí. Matky 

zanedbávající děti mají své děti obvykle s různými partnery. Dle Polanskeho mají sklon 

k zanedbávání dětí matky: apatické, impulsivní, mentálně retardované, depresivní, psychotické. 

Obecně bývají tyto jevy způsobeny řadou vzájemně propojených vnitřních, i vnějších faktorů 

(extrémní chudoba, nezaměstnanost). Avšak ne ve všech rodinách, kde se vyskytují rizikové 

faktory k nevhodnému zacházení s dítětem dochází. Matoušek uvádí, že taková situace nastává, 

pokud v rodině převáží rizikové faktory nad faktory protektivními, které zjednodušeně 

znamenají jakousi nezdolnost rodiny a schopnost čelit problémům a stresu.  45  

Právě v této rodinné nezdolnosti spočívá základní rozdíl mezi rodinami funkčními a 

rodinami disfunkčními. Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že rodinám, kde se vyskytují 

rizikové faktory ve zvýšené míře, je nutno věnovat pozornost a odbornou péči různých 

pomáhajících profesionálů. Včasné zásahy do rodinného prostředí mohou působit preventivně. 

Ne vždy se ale záchrana rodiny podaří a její rozpad je mnohdy nevyhnutelný (závislosti, 

agresivita a další).  

2.3 Vybrané klinické rodiny 

Pro přiblížení předmětné skupiny v této podkapitole ve stručnosti představíme níže 

vybrané klinické rodiny dle typologie Matouška. Zjednodušeně se jedná o rodiny, v nichž se 

vyskytuje určitý druh patologií, které by mohly být při absenci řešení dále reprodukovány. 

Přesto je nutné dodat, že v kontextu cílové skupiny žen s dětmi v tíživé životní situaci není 

možné příliš generalizovat, neboť jednotlivé kategorie klinických rodin a jejich prvky mohou 

být v reálném stavu různou mírou propojené.  

První z kategorií blízkých předmětu práce je rodina zanedbávající, případně týrající 

děti. K tomuto tématu zbývá ještě doplnit, že zanedbávání může mít ještě vážnější dopad na 

přirozený vývoj dítěte nežli například fyzické ubližování. Týrané dítě je oproti zanedbávanému 

dítěti alespoň interakčním partnerem, které má možnost se od svého trýznitele učit. I když jsou 

tyto vzorce chování negativní, stále má dítě možnost být inteligenčně v normě. Kdežto dítě 

zanedbávané může mít pro svůj vývoj nedostatek jakýchkoliv podnětů a tím je jeho osobní 
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vývoj ohrožen. Sexuální zneužívání má dopad hlavně na psychickou složku, což se může 

projevit během dospívání a v dospělosti například neschopností navazovat vztahy. 46  

Společným rysem u rodin týrajících a zanedbávajících dítě je necitlivost k potřebám 

dítěte, které se pojí s osobností rodičů. Tito rodiče své děti převážně usměrňují kritikou, 

přičemž neovládají své agresivní impulsy. Rodinná interakce bývá nepřátelská, trestání, kritika 

a odmítání probíhá i mezi dospělými členy. Chod domácnosti je v těchto rodinách taktéž 

problémový a častěji se vyskytuje nezaměstnanost, případně nespokojenost se zaměstnáním. 

Význam má také etnická příslušnost rodiny, například romské rodiny mají jiné normy 

související s výchovou a péčí o děti. Při intervenci je kromě orgánů činných v trestním řízení 

podstatná hlavně síť služeb poskytovaných ohroženým dětem. Péče a pomoc by měla zahrnovat 

nejen oběti, ale i jejich rodiny, včetně programů pro rodiče, kteří své dítě ohrožují. 47 

Rodině týrající či zanedbávající dítě je velmi blízká a mnohdy splývající kategorie 

rodiny se zneužívaným, případně týraným dospělým. Vyjma dětí bývají v rodinách nejčastěji 

týrány ženy. Muži, kteří týrají své ženy mají obdobné osobnostní rysy, jako muži týrající své 

děti. Po malých dětech bývají ženy nejzranitelnějšími členy rodiny (fyziologické dispozice, 

kulturně naučená „bezmocnost“).  Zneužívání pak neznamená pouze vynucenou sexuální 

aktivitu, ale i zatěžování nepřiměřenými požadavky, a to nejen ze strany manžela či partnera 

(zneužívání a týrání se mohou dopouštět i dospívající, či dospělé děti). Legislativní systém 

zahrnuje celou řadu ochranných prvků, přesto ženy těchto možností ne vždy využijí, mimo jiné 

i ze strachu z reakcí sociálního okolí či obav o další existenci. Kromě zákonných prostředků 

(trestní oznámení, rozvod, institut vykázání) v tomto směru pomáhají ohroženým ženám 

krizová centra, azylové domy a další neziskové organizace. 48 

Dalšími typy Matouškovy klasifikace jsou kategorie: rodina a nemoc, rodina a 

psychická porucha, rodina s mentálně retardovaným dítětem, rodina s tělesně postiženým 

dítětem, rodina mladistvého delikventa, rodina se členem závislým na drogách (případně rodina 

s patologickým hráčem), rodina a rozvod, rekonstruovaná rodina. Samostatnou kategorií jsou 

pak etnicky odlišné rodiny (romská rodina, rodina uprchlická).  
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Blízko předmětu této práce je pak kategorie – rodina svobodné matky. V souvislosti 

s trendem neformálních a neúplných rodin u nás přibývá taktéž počet žen, které rodí a pečují o 

děti bez partnera. Matoušek poukazuje na dvě hlavní skupiny žen – svobodných matek. První 

skupina žen se vyznačuje nízkým věkem a tím, že přichází do jiného stavu neplánovaně, navíc 

bez vážnější známosti.  Druhou skupinu tvoří starší svobodné ženy žijící v dlouhodobějším 

vztahu, které se rozhodly k rodičovství dobrovolně. U obou skupin žen po narození dítěte 

ochabuje vztah s partnerem, či se stává konfliktním. 49 

Svobodné matky mívají komplikovanější těhotenství i porod a jejich děti mají častěji 

zdravotní potíže. Oproti kompletním rodinám bývá u svobodných matek horší finanční i bytová 

situace. Obdobné jevy mohou doprovázet matky rozvedené a ovdovělé. Tyto ženy častěji 

ohrožuje nezaměstnanost, chudoba i sociální vyloučení. Tento stav mnohdy komplikuje 

problematické a dlouhodobé vymáhání výživného na dítě. Matky může sužovat osamělost. 

Dětem zase chybí mužský vzor. Svobodné matky jsou z i těchto důvodů častěji nuceny hledat 

pomoc v různých institucích.50  

Oporu těmto matkám a dalším osamoceným rodičům z řady vyjmenovaných kategorií, 

nabízí stát díky svým nástrojům sociální politiky. V krizových situacích, které se mimo jiné 

pojí se ztrátou bydlení, vypomáhají ohroženým rodinám k překlenutí tíživé životní situace 

azylové domy pro matky s dětmi. A konkrétně tomuto nástroji pomyslné záchranné sítě se 

budeme věnovat v následující kapitole. 
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3 Azylový dům pro matky s dětmi 
Obdobně jako nezaměstnanost a chudoba se u nás během transformace v 90. letech 

dostává do popředí zájmu rozvíjející se sociální politiky i „nově“ vznikající společenský jev 

zvaný bezdomovectví.  

Dle Slovníku sociální práce jsou bezdomovci: „Lidé žijící bez stálého bydlení a obvykle 

i bez stálého zaměstnání, odříznuti od zdrojů, které jsou běžně dostupné jiným občanům“51 

Bezdomovectví je možné rozdělit na tři zjednodušené kategorie – zjevné, skryté a potencionální. 

Poslední uvedená kategorie vystihuje nejširší definici bezdomovectví, kde jsou brány v potaz i 

osoby ohrožené ztrátou domova (osoby v ústavní péči, propuštění z VTOS, rozvedení, 

nezaměstnaní, závislí, v podnájmu a další). Tato široká kategorie představuje společenské 

riziko, které se může i drobnými faktory zaktivovat (ekonomická krize, změna sociální politiky 

státu a další). Ztráta domova je závažný sociální problém způsobený kombinací mnoha faktorů 

(viz klinické rodiny). Mezi nejčastější důvody patří rozpad rodiny a ztráta zaměstnání. 52 

Praktickým příkladem profesionální pomoci osobám bez domova (případně touto 

ztrátou ohroženým) jsou služby sociální prevence, jejichž součástí jsou mimo jiné různé formy 

azylového bydlení (noclehárny, domy na půl cesty, azylové domy, krizová pomoc a další).  Tyto 

sociální služby se liší dle: cílových skupin a jejich potřeb, požadavků na klienty (uživatele 

služby) i časového rozsahu poskytování služby. Krátkodobé azylové ubytování (několik dní až 

týdnů) slouží především k překlenutí krizové situace a naplnění základních lidských potřeb 

nejširšímu spektru osob bez domova. Od této univerzality se odvíjí zároveň nižší standard 

zařízení či omezené soukromí. Příkladem krátkodobého azylového ubytování jsou azylové 

ubytovny či noclehárny. Oproti tomu střednědobé a dlouhodobé azylové ubytování poskytuje 

vyšší standard, avšak požaduje po klientech také vyšší míru zapojení (samostatnost, snaha řešit 

problémy, péče o děti, trvalý příjem). Za formy dlouhodobého azylu lze označit např. cvičné a 

chráněné byty, domy na půl cesty a azylové domy. V ideálním případě by měla mezi těmito 

sociálními službami existovat propojenost, návaznost a hierarchie, která klientům umožní 

procházet pomyslnou pyramidu služeb dle svých potřeb, možností i schopností.  53  
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Specifickou podkategorií střednědobých či dlouhodobých azylových zařízení jsou 

různé podoby azylových domů pro matky s dětmi (ADPMSD). Matoušek tato zařízení definuje 

jako: „Zařízení pro ubytování matek s malými dětmi, které se dostaly do tak nepříznivé situace, 

že by bez náhradního ubytování nebyly schopny vychovávat své dítě.“54 

Tato definice zároveň vystihuje základní povahu cílové skupiny těchto zařízení. Jedná 

se o širokou skupinu žen s dětmi, jejichž rodina je různou měrou dysfunkční. Z podstaty 

vyhledání služby se jedná o klinické rodiny, které mohou být ohroženy patologickými jevy 

nejrůznějšího druhu.  Důvody narušení funkce/í rodiny a vyhledání sociálního zařízení jsou 

individuální. Šauerová uvádí, že tyto matky charakterizuje chybějící rodinné zázemí, které by 

mohlo nahradit vnější pomoc společnosti. Příkladem nejvíce ohrožených skupin mohou být: 

• matky osamělé, nebo těhotné ženy, které vyrůstaly v dysfunkčním rodinném prostředí; 

• matky, které prožily dětství a mládí v dětském domově, výchovném ústavu a neměly dostatek 

příležitostí získat zkušenosti ke zvládnutí samostatného života; 

• matky, které se staly obětí domácího násilí.55 

Uvedené skupiny vysvětlují specifické nastavení služby ADPMSD. Oproti jiným 

pobytovým službám pro osoby bez domova potřebují klientky daleko více péče, požadavkem 

je i soukromí z důvodů co nejmožnějšího přiblížení normálnímu rodinnému prostředí domova. 

Specifické může být např. vnitřní uspořádání, vybavení pokojů, či samotná poloha zařízení 

(blízkost mateřské a základní škole). Díky zaměření organizace jsou podstatné i nároky na 

personál instituce. Klientkám bývá přidělen samostatný pokoj, kde bydlí matka s dítětem či 

s dětmi a dále mají k mání zpravidla kuchyňku, společenskou místnost, místnost, kde si mohou 

hrát jejich děti, a taktéž sociální zařízení. Potřeby matek by měly být zohledněny v samotném 

vnitřním řádu zařízení. 56 

Obdobnou formou jsou taktéž azylové domy pro matky a muže s dětmi, popř. pro rodiny 

s dětmi. Tato forma se vyskytuje v nižším měřítku. Častější je model, kdy má ADPMSD menší 

část své kapacity určenou i pro otce s dětmi, či celé rodiny. Dle dat registru sociálních služeb 
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poskytovalo k roku 2013 celkem 131 azylových domů své služby matkám s dětmi. Přičemž 42 

z těchto domů v částečné míře poskytovalo svou službu také otcům s dětmi, či celým rodinám. 

57 Odůvodněním je nižší poptávka ze strany otců, či specifické zaměření azylových domů na 

práci s ženami v mimořádně náročné, či krizové situaci. Z těchto důvodů se v této práci 

věnujeme především oné širší cílové skupině –matkám s dětmi v azylových domech. (Totéž 

platí i pro azylové domy se skrytou / utajenou adresou, jejichž počet je v ČR dosud minimální.) 

3.1 Historie azylových domů 

Solidarita a pomoc druhým byla od pradávna základním faktorem přežití společnosti, 

ať se jednalo o kmeny, rodiny, či jiné jednotky. Pramenem našeho dnešního pojetí péče o tzv. 

potřebné je převážně křesťanská víra a její pohled na člověka. Princip lásky k bližnímu 

doprovází společnost od dob starověkého Říma přes středověk, průmyslovou revoluci, která 

částečně zapříčinila vznik a rozvoj sociální práce až po současnost.  

V našem prostředí se s křesťanstvím a církví pojí nejstarší organizovaná pomoc 

potřebným, kterou již v raném středověku poskytovaly kláštery. Na neuspokojené potřeby 

významné části obyvatel reagovala církev zakládáním univerzálních ústavů (špitálů) při 

klášterech, kostelech a později dalších farnostech. Jednalo se o řádové nemocnice, útulky pro 

chudé, zmrzačené, staré, sirotky, a další. Na pomoc špitálů ale neměli nárok všichni potřební a 

velká část chudiny byla nucena se živit žebrotou (tzv. almužna).  Světská moc se v této době 

zapojovala do péče o potřebné převážně represivní silou (obdobné tendence nejsou výjimkou 

ani dnes). Až s renesancí se do popředí dostává měšťanstvo. Na přelomu 18. a 19. století 

vznikají ústavní zařízení rozlišující cílové skupiny (chudobince, starobince, sirotčince, ...). Od 

poloviny 19. století se do legislativního řádu dostává tzv. domovské právo, které obcím určuje 

povinnost postarat se o chudé s místní domovskou příslušností. Tato povinnost přetrvala 

v legislativě samostatného Československa. V nově vzniklé republice dominovala v pomoci 

potřebným ústavní péče, zároveň se ale rozvíjela síť odborných poradenských služeb, či 

dobrovolná sociální péče (Čs. Červený kříž – Alice Masaryková). V meziválečném období se 

u nás začíná rodit koncept sociální práce. Po druhé světové válce byla naše sociální politika 

ovlivňována zahraničními modely sociálního státu. Obrat nastal po roce 1948, kdy byla 

postupně sociální péče o občany centralizována do rukou státu a jeho orgánů. Socialistický stát 

přejímající sovětský model sociální politiky kladl v sociálních službách důraz hlavně na ústavní 
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péči, pečovatelskou službu a poradenství. Tím byl oproti jiným zemím náš rozvoj sociálních 

služeb omezen.58 

Po roce 1989 u nás, průběžně se zahájenými sociálními reformami, začínají vznikat 

specializovaná sociální zařízení zaměřující se na osoby bez domova. Základním impulsem pro 

vznik azylových domů byly prezidentské amnestie počátkem devadesátých let. Svůj podíl na 

realizaci praktické sociální práce měly nově vznikající, či znovuobnovené nestátní organizace. 

Příkladem nejvýznamnějších organizací dodnes poskytujících sociální služby je Armáda spásy, 

Diakonie Českobratrské církve evangelické, či v současnosti největší nestátní poskytovatel 

sociálních služeb zřízený katolickou církví Charita ČR. V době transformace musely neziskové 

organizace čelit nedostatečné právní úpravě, či absentujícímu vymezení své činnosti. Oporu a 

sjednocení azylovým domům započalo poskytovat občanské sdružení - Sdružení azylových 

domů (S.A.D.) Tato organizace již od roku 1994 zastřešuje azylové domy a další zařízení, 

přičemž členství je podmíněno kritérii kvality a ucelenou koncepcí služby. (V současné době 

má tato organizace desítky členů, realizuje vzdělávací akce, spolupracuje s MPSV a celkově se 

podílí na rozvoji služeb pro ohrožené osoby).  59 

Ke zlepšení situace na úrovni vymezení sociálních služeb dochází v roce 2002 díky 

přijetí Standardů kvality sociálních služeb Ministerstvem práce a sociálních věcí. Mezníkem 

transformace systému sociální péče je rok 2006, kdy byl přijat více než patnáct let očekávaný 

zákon o sociálních službách. 60 

 

3.2 Systémové vymezení ADPMSD 

Základním zákonným ukotvením pro sociální službu azylový dům všeobecně, je zákon 

č. 108/2006 Sb,. Zákon o sociálních službách. Tento zákon spolu s rozšiřující vyhláškou č. 

505/2006 definuje azylový dům, jakožto zařízení služeb sociální prevence. Dle zákona pak tato 

kategorie služeb napomáhá „zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 

sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné 
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fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich 

nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích 

společenských jevů.“  Konkrétně azylový dům zákon definuje paragrafem č. 57, který říká: 

„Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální 

situaci spojené se ztrátou bydlení.“ 61 

Zákon dále udává základní služby, které musí toto sociální (pobytové) zařízení 

poskytovat. Konkrétní rozsah těchto činností pak určuje vyhláška č.505/2006, ta zároveň udává 

i maximální výši úhrady za poskytování sociální služby azylového domu (maximálně 170 Kč 

za celodenní stravu + 100 Kč za dospělou osobu a 70 Kč za dítě včetně provozních nákladů. 

Povinností všech azylových domů je:  

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

• poskytnutí ubytování (zpravidla maximálně 1 rok, vč. podmínek k hygieně + praní, žehlení), 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou + 

pomoc při sociálním začleňování).62 

Jelikož je azylový dům definován jako zařízení sociálních služeb, samozřejmostí jeho 

činnosti se stává sociální poradenství (základní sociální poradenství, popř. odborné sociální 

poradenství). Mimo zákonem požadovaných služeb může azylový dům poskytovat další služby 

nad rámec své činnosti formou fakultativních služeb. Fakultativní služby by měly odrážet 

potřeby cílové skupiny (mohou být zpoplatněné). Mezi služby poskytované ADPMSD nad 

rámec můžeme zařadit: asistenci při vzdělávání, odlehčovací služby - hlídání dětí, poskytování 

ITC technologií, doprovod při vyřizování osobních záležitostí, poskytování oděvu 

z charitativních sbírek, pořádání volnočasových aktivit pro matky i děti a různé další výchovné, 

vzdělávací a aktivizační služby, popř. další služby uvedené v zákoně o sociálních službách. 

Sociální práce jakožto profese je realizována v rámci sociální organizace (zařízení 

sociálních služeb). Úkoly, které vykonávají odborní pracovníci, jsou definovány povahou 
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zaměření organizace.63 Dle zákona o sociálních službách mohou sociální práci v sociálních 

službách vykonávat: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí 

pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci, další odborní pracovníci, kteří 

přímo poskytují sociální služby. 

Ve vztahu k základním činnostem azylových domů jsou nejvýznamnější první dvě 

kategorie, sociální pracovníci (SP) a pracovníci v sociálních službách (PSS). Základní rozdíl 

mezi těmito kategoriemi se nachází v kvalifikaci a v profesních kompetencích. Sociální 

pracovník disponuje vyšším vzděláním (min. vyšší odborné v oboru) a širší profesní 

působností. Pro výkon obou profesí zákon vyžaduje plnou způsobilost k právním úkonům, 

trestní bezúhonnost, zdravotní a odbornou způsobilost.64 Stejně jako u jiných pomáhajících 

profesí by tito pracovníci měli mít navíc specifické osobnostní rysy. Příkladem žádaných 

vlastností může být: rozhodnost, psychická zdatnost, inteligence, mentální přitažlivost, důvěra 

a spolehlivost, komunikativnost, respekt k druhým, opravdovost, a empatie. 65   

Praktickou sociální práci v zařízení sociálních služeb mohou realizovat i další 

pomáhající. Specifickou kategorií jsou dobrovolníci, tedy lidé poskytující pomoc bez nároku 

na finanční odměnu. Jejich působení v sociálních službách upravuje zvláštní předpis, zákon č. 

198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.66  Další skupinou, která se může různou měrou podílet 

na chodu a správě azylových domů jsou sami klienti těchto zařízení. Příkladem může být Velká 

Británie, kde již od roku 1980 v některých organizacích klienti sociálních služeb participují na 

rozhodování a chodu dané instituce.  Předpokladem je, aby tyto aktivity byly pro klienty vhodné 

a smysluplné.67 

Zřizovatelem azylových domů mohou být obce, stát a další fyzické osoby včetně 

nestátních neziskových organizací. Z toho vyplývá i vícezdrojové financování služby, na 

kterém se mohou podílet soukromé i veřejné zdroje, případně sami klienti.  Každý poskytovatel 

sociální služby azylový dům musí být zaevidován v registru sociálních služeb, který vede 
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v listinné podobě příslušný krajský úřad a elektronické podobě MPSV, přičemž musí splnit 

kritéria dána zákonem č. 108/2006 Sb, a další požadavky v podobě standardů kvality. Na 

základě standardů kvality si každé zařízení vytváří vlastní metodiku své služby, z níž se 

následně odvíjí celý chod zařízení včetně personálního a technického zajištění, či úkonů vůči 

klientům i způsobu práce. Součástí těchto kritérií je například požadavek individuálního 

přístupu ke klientům (individuální plánování cílů + hodnocení), profesní vzdělávání 

zaměstnanců (SP a PSS min 24 hodin ročně), zvyšování a průběžné hodnocení kvality služby, 

či požadavek vytvoření plánu návazných a doplňujících služeb na činnost daného zařízení.68 

Příkladem návazné sociální služby na činnost ADPMSD mohou být: krizová centra, 

pracoviště rané péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Vzhledem k potřebám žen 

a dětí návazné služby nepředstavují jen sociální zařízení, ale také úřad práce (dávky sociální 

pomoci, a podpora v nezaměstnanosti), orgány sociálně právní ochrany dětí, či další instituce 

z jiných rezortů, například školství (střediska výchovné péče, mateřské a základní školy) nebo 

zdravotnictví (pediatr, psycholog). V tomto ohledu může být přínosné nejen pro azylové domy 

tzv. komunitní plánování, které představuje koordinaci služeb mezi zřizovateli, poskytovateli a 

uživateli služeb69. Tato metoda je rozvinutá ve Velké Británii, kde se běžně na zpracování 

komunitního plánu podílí zástupci životního prostředí, zdravotnictví, sociálních věcí, 

soukromého a neziskového sektoru i zástupci z řad cílových skupin.70  V ČR je komunitní 

plánování (střednědobý plán rozvoje sociálních služeb) povinný pouze pro kraje. Obce tuto 

formu rozvojové spolupráce mohou realizovat dobrovolně.71 

Nežádoucím faktorem v sytému návazných sociálních služeb je nedostatečné 

informační propojení jednotlivých azylových domů, jenž umožňuje klientům migrovat 

z jednoho azylového domu do druhého a tím setrvávat v záchranné sociální síti, bez větší 

motivace ke změně.  Této skutečnosti nepřispívá ani nedostatek startovacích / sociálních bytů.72 

(Dodnes není schválený několik let žádaný a připravovaný zákon o sociálním bydlení.) 
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Další legislativní dokumenty, které mohou být podstatné pro poskytování sociálních 

služeb azylovým domem pro matky s dětmi: 

• Listina základních práv a svobod, 

• Všeobecná deklarace lidských práv 

• Společné memorandum o sociálním začleňování, 

• zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 

• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

• Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

• Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020,  

• Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 

3.3 Způsoby a cíle práce ADPMSD 

Profesní tým azylového domu zpravidla tvoří několik zaměstnanců, jedná se minimálně 

o několik osob s kvalifikací pracovník v sociálních službách a minimálně jedna osoba působící 

jakožto sociální pracovník. Chod zařízení dále zajišťují osoby ve funkcích řídících, 

ekonomických, či účetních, pedagogických a další. Z důvodu poskytování sociální služby je 

pak velmi důležitá právě osoba sociálního pracovníka. Práci sociálního pracovníka v oblasti 

sociální prevence všeobecně charakterizují Oláh a kolektiv výstižným slovním spojením 

„pomoc k svojpomoci“73. Způsob, jak tohoto cíle (pomoci klientovi, aby si pomohl sám) 

sociální pracovník dosahuje, vychází z nastavení dané služby (metodiky), jeho osobnosti a 

v neposlední řadě také z potřeb samotných klientů, tedy matek a dětí v nepříznivé životní 

situaci.  

Reálná práce sociálního pracovníka v ADPMSD s klientem probíhá v několika etapách. 

Schimmerlingová a Novotná uvádějí následujících 5 (+1) fází této činnosti, které jsou vlastní 

pro sociální práci všeobecně: 

1. Etapa sociální evidence (včetně prvního kontaktu), zahrnuje vzájemné seznámení 

s klientem a jeho problémem. 
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38 
 

2. Etapa diagnostická, se zaměřuje na zjišťování a hledání příčiny sociálního vykolejení 

(součástí je identifikace a hodnocení získaných informací). 

3. Etapa navrhování řešení, kromě hledání řešení zahrnuje i stanovení plánu tzv. sociální 

terapie (individuálního plánu). 

4. Etapa sociální terapie, (intervence) představuje cílené působení a konkrétní pomoc 

klientovi. 

5. Etapa ověřování výsledků, je významná pro hodnocení a případné další působení. 

6. Dokumentace, by měla probíhat kontinuálně během celého procesu. 74 

Působení sociálního pracovníka může dále probíhat na několika úrovních, které se 

mohou vzájemně prolínat. Mikroúroveň sociální práce představuje práci s jednotlivcem, 

meziúroveň práci se skupinou a makroúroveň zahrnuje práci s komunitou (případně 

společností). Obdobným způsobem dle rozsahu, či objektu zaměření bývají diferenciovány i 

samotné metody sociální práce, tedy způsoby, jak realizovat výše uvedené postupy.75   

Ve vztahu k azylovému domu lze považovat za základní praktickou metodu sociálních 

pracovníků na mikroúrovni případovou sociální práci, jinak též označovanou jako individuální 

sociální práce. Podstatou případové práce je přímá práce s klientem, jeho pochopení a 

respektování, jakožto individuální důstojné lidské osobnosti. Nedílnou součástí této metody je 

porozumění širšímu kontextu problémové sociální situace. Sociální pracovník by měl svého 

klienta ideálně motivovat a vést k vlastnímu hledání optimálního řešení problémového stavu a 

následné aktivní realizaci těchto řešení. Tato metoda se úzce pojí s další metodou, kterou je 

poradenství. V rámci poradenství již sociální pracovník svému klientovi aktivněji nabízí 

potencionální varianty a způsoby řešení situace. Obdobně jako u jiných metod sociální práce 

hraje podstatnou roli odbornost daného pracovníka a jeho komunikační schopnosti.76  

Komunikační schopnosti a dovednosti sociálního pracovníka jsou nezbytným 

požadavkem další metody, jež se úzce pojí se službou ADPMSD. Touto metodou je krizová 

intervence, či v širším kontextu krizová pomoc. Dle Špatenkové krizová intervence znamená: 

                                                           
74NOVOTNÁ, Věra a Věra SCHIMMERLINGOVÁ. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. Praha: 

Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-483-5. str. 51-67 
75OLÁH, Michal, Milan SCHAVEL a Zlatica ONDRUŠOVÁ. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. 2. 

Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2008. str. 100 
76 MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 

978-80-262-0213-4. str. 85-131 
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„zásah, zákrok, respektive zakročení v krizi … v užším smyslu znamená techniky a strategie při 

zacházení s člověkem v krizi, v širším slova smyslu představuje metodu, jejímž cílem je 

eliminace současné situace a stabilizace jedince.“77 V širším významu je tedy možné 

považovat službu azylového domu za formu krizové intervence, neboť poskytuje pomoc 

osobám v krizové situaci pojící se se ztrátou domova. V užším smyslu slova je krizovou 

intervencí pomoc a podpora klientovi ze strany sociálního pracovníka, nebo dalších odborníků 

a služeb, jimiž azylový dům disponuje, či dalších služeb i z jiných oblastí (lékařská, právní, 

psychologická). 

Vyjma individuální sociální práce by měla činnost sociálního pracovníka být zaměřena 

taktéž na další realizační úrovně. Obzvláště na práci se skupinou, ať se již jedná o obyvatele 

azylového domu jako celek, vybrané skupiny, nebo rodiny klientek. Jelikož se však jedná o 

službu specifickou zaměřením taktéž na dítě/ děti, je v tomto směru velmi nutná potřeba 

soustředění pozornosti sociálního pracovníka na blaho dítěte. Matoušek uvádí, jakožto možnou 

metodu sociálních pracovníků tzv. posuzování situace a potřeb ohroženého dítěte. Sociální 

pracovník v azylovém domě pro matky s dětmi by měl spolupracovat s orgány sociálně právní 

ochrany dětí, či může mít přímé udělení k výkonu této činnosti v přiměřeném rozsahu. 

Specifickým cílem tohoto pracovníka by mělo být umožnění dítěti díky službám azylového 

domu zůstat v péči matky, pokud tomu však nebrání podstatné důvody. 78 

Zvolení konkrétních metod a technik sociálními pracovníky a dalšími pomáhajícími by 

mělo vždy odrážet individuální potřeby klientek azylového domu. Vyjma poskytnutí 

přechodného ubytování matkám s dětmi v důstojných lidských podmínkách a zaopatření jejich 

základních lidských potřeb, mohou být dílčí cíle pomoci klientkám dále zaměřené například na: 

upevnění vztahu matka-dítě, péči a výchovu dětí, správné hygienické návyky, finanční 

hospodaření, zvládání chodu domácnosti, bezproblémové společenské soužití, či úctu a 

toleranci k druhým. Pomoc sociálních pracovníků by dále měla být zaměřena na další 

směřování životní dráhy klientek. V tomto směru Šauerová označuje za možné parciální cíle: 

zprostředkování zaměstnání, pomoc při umisťování dětí v předškolních a školních zařízeních, 

řešení bytové situace kooperativně s dalšími orgány, vyřizování korespondence a dalších 
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formálních záležitostí, pomoc při vyřizování výživného od otců a celkově pomoc při 

zajišťování příjmů jež legislativní systém umožňuje. 79 

Zjednodušeně můžeme uvést dvě hlavní vzájemně propojené kategorie cílů služby 

azylový dům (obdobně jako celkově služby sociální prevence). První cíl představuje 

individuální rovinu, totiž pomoc matce v krizi. Tyto matky ale mnohdy přicházejí z různého 

patologického prostředí a jejich děti rovněž mohou představovat další generaci sociálně 

maladaptivních.  Rovinu celospolečenskou tudíž odráží druhá kategorie cílů, kterou je ochrana 

společnosti před vznikem a šířením společensky nežádoucích jevů.  

V tomto kontextu by měla být cílem ADPMSD resocializace klientek (v užším i širokém 

smyslu slova) a zároveň co možná nejoptimálnější socializace jejich dětí. Z toho vyplývá, že 

kromě uvedených tradičních metod sociální práce, by mělo být v azylových domech souběžně 

uplatňováno i dalších metod, mimo jiné výchovných a vzdělávacích. Z těchto důvodu se na 

interdisciplinární problematiku resocializace zaměříme v následující podkapitole také 

z pohledu pedagogického, konkrétně z pojetí resocializační pedagogiky.  

 

3.4 Resocializace v ADPMSD 

Na problematiku resocializace je možné nahlížet z mnoha různých úhlů a úrovní. 

V jejím definování a pojetí se liší jednotliví autoři i vědní obory. Všeobecně můžeme říci, že 

termín resocializace (re – opět / znovu) představuje v nejširším významu slova opětovnou / 

stále probíhající socializaci dospělého jedince, u kterého již socializace proběhla, avšak změna 

okolností jej nutí k adaptaci na podmínky nové. Příčinou může být změna sociální role, či 

sociálního statusu.   

V užším slova smyslu je resocializace (či korektivní socializace) mnohdy dlouhodobý 

proces změny chování jedince, u něhož socializace v dřívějších vývojových obdobích 

neproběhla úspěšně vzhledem k požadavkům a normám většinové společnosti. Resocializace 

pak může být dobrovolná, ale i vynucená. Příkladem nedobrovolné může být penitenciární 

resocializace související s vězeňskou praxí a výkonem trestu odnětí svobody.80  

                                                           
79 ŠAUEROVÁ, Markéta. Projekty osobnostního rozvoje: v nesnadných výchovných podmínkách. 1. Praha: 
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80 VETEŠKA, Jaroslav. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 

978-80-7478-898-7. str. 25-26 
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Koncepce resocializace korektivní je blízká i pojetí sociální práce, jíž představuje 

Matoušek, podle kterého je resocializace: „návrat ke společensky přijatelnému způsobu 

chování u lidí, kteří se od něj odchýlili. Neobejde se bez změn postojů a bez změn hodnotové 

orientace“81.  V kontextu služeb azylového domu můžeme za resocializaci označit proces, který 

mnohdy iniciuje sám pomáhající, ať už sociální pracovník, nebo pedagog. V tomto duchu 

Veteška resocializaci definuje: „jako výchovné působení na klienta (příslušníka rizikové 

sociální skupiny, pachatele trestného činu atd.) směřující k jeho opětovnému zařazení do 

řádného života společnosti. V této souvislosti se někdy používá pojem převýchova. Stále více se 

však prosazuje i pojem edukace, respektive i reedukace, neboť v sobě zahrnuje vedle výchovy i 

vzdělávání“82.  

A právě v tomto pojetí resocializace nalézáme významnou paralelu mezi sociální prací 

a resocializační pedagogikou v samotném objektu zaměření (v tomto případě klientka 

ADPMSD a její děti) a možných cílech, kterými je změna a následná integrace jedince, či 

skupiny do společnosti.  

Dle Moravcové je v našem prostředí resocializační pedagogika rozvíjejícím se oborem, 

jehož postavení mezi vědami se dosud konstituuje. Resocializační pedagogika pak dle 

Moravcové v aplikační rovině: „reaguje prostřednictvím edukačního působení na potřeby 

specifických skupin osob, které jsou na okraji společnosti. Prostřednictvím resocializační péče, 

výchovy a terapie napomáhá k formování osobnosti a její optimální socializaci.“ 83 Obdobným 

způsobem tento interdisciplinární obor charakterizuje Bargel (mladší), který uvádí, že: 

„Resocializační pedagogika je disciplína teoretická a praktická, která se věnuje jedincům, u 

kterých se vyskytne defekt v socializačním procesu.“84 V teoretické rovině se resocializační 

pedagogika mimo jiné zabývá výzkumem vlivu vnějšího prostředí na jednotlivce, a 

v neposlední řadě také možnostmi prevence ve vztahu jedinců a skupin k sociálně patologickým 

jevům a jiným odchylkám (obdobně jako sociální pedagogika a další vědy o výchově).  

Jako aplikovaná vědní disciplína resocializační pedagogika vychází mimo jiné ze 

sociální patologie, z klinické psychologie, kulturní antropologie, ze sociální a speciální 
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pedagogiky a dalších věd o výchově. 85 Její dějiny se datují od 70. let minulého století, kdy 

vnikla v Polsku, jakožto součást speciální pedagogiky. Z polského pojetí částečně vychází i 

česká koncepce. Za první komplexní pramen oboru u nás lze označit dílo Resocializační 

pedagogika Czeslawa Czapówa a Stanislawa Jedlewskiho, které v roce 1981 (o deset let později 

od prvního vydání) přeložili do češtiny Zdeněk Matějček, František Kábele a spol. Tito 

zakladatelé polské resocializace mimo jiné navrhli členění resocializační pedagogiky na 

obecnou a speciální. Speciální se věnuje osobám depravovaným (morálně zkaženým / 

zpustlým), nebo touto depravací ohroženým. Přičemž obecná se zabývá sociální adaptací 

v širokém slova smyslu.  Dle jejich koncepce by se měla osobami, jež jsou objektem tradičních 

resocializačních institucí (tj. věznice, výchovné ústavy apod.) zabývat samostatná věda – tzv. 

kriminální pedagogika.86 Dalšími významnými odborníky a zakladateli oboru jsou Marie 

Grzegorzewska (zároveň zakladatelka polské speciální pedagogiky), Otton Lipkowski, Jan 

Konopnicki, Stanislaw Kowalski.87 

Pro ukázku tradičních resocializačních metod, jež by mohly být eventuálně užity 

v prostředí azylového domu, vycházíme rovněž z polské koncepce. Stankowski uvádí obecné 

resocializační metody, které jsou rozděleny dle způsobu používání osobou vychovávající: 

• Metody přímého výchovného vlivu - Předkládání návrhů, přesvědčování, osobní příklad, 

vyjadřování nesouhlasu a souhlasu, zavádění sebevýchovy, ocenění, vyjádření názoru, 

uvědomování a přesvědčování, nácvik a návyky apod, ve kterých je možná bezprostřední 

relace a komunikace mezi vychovatelem nebo jinou osobou a vychovávaným jedincem.  

• Metody nepřímého výchovného vlivu - Obsáhlá skupina metod situačního vlivu (pozitivní 

negativní posílení, uvědomování důsledků chování, instruování, organizování zkušeností, 

které vychovávaného učí), rovněž prvky sociotechniky, tréninky, ve kterých se mezi 

vychovatelem a vychovávaným jedincem objevují elementy, které zprostředkovávají 

společenské situace. 

• Metody samosprávy – Stankowski poukazuje na nevyužité šance, které jsou obsaženy 

v metodách samosprávy vychovávaných jedinců. Jejich použití v praxi naráží na mnoho 
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překážek spojených např. s odpovědností vychovávajícího, instituce a dalších 

organizačních řešeních. Z těchto důvodu bývá v praxi realizována prostřednictvím tzv.  

reprezentace výchovných skupin s formální organizační strukturou.88 

Elementární metodologii tradiční resocializace jedinců sociálně nepřizpůsobených a 

sociálně vykolejených udává Mühlpachr, podle kterého je základem behaviorální resocializace 

všeobecně: individuální terapie, skupinová terapie, ergoterapie (pracovní, zájmová, 

volnočasová apod), režimová terapie – režim. Přičemž terapií není myšlena pouze terapie 

medicínská, či psychoterapie, ale jakákoliv účelná intervence vůči resocializovanému jedinci.   

89 

Stejně jako další vědy tak i resocializační pedagogika je nucena reflektovat 

celospolečenský vývoj. Obzvlášť v souvislosti s transformací k nejednotné postmoderní 

společnosti a rozvoji individuálních i sociálních patologií všeho druhu, musí resocializační 

pedagogika reagovat na nově vznikající výzvy. Dozajista se také projevuje jistá skepse vůči již 

dosaženým výsledkům (příkladem může být oblast vězeňství a recidiva), ale i efektivitě 

tradičních metod resocializace, ať již v terénu, nebo v izolovaných resocializačních zařízeních. 

Možná východiska z této rozpolcené situace nabízí resocializační pedagogice i dalším 

disciplínám Marek Konopczyńsky, autor koncepce tzv. tvořivé resocializace. 90 

Tvořivá resocializace nepopírá tradiční behaviorální metody, ale rozvíjí je a rozšiřuje o 

další dimenze. Oproti pouhé korekci závadového chování a postojů, resocializace tvořivá 

představuje rozvíjení a kreování potencionálů resocializované osoby, přičemž ono 

nepřizpůsobení chápe jako chybně utvořenou identitu.  Metody tvořivé, či tvůrčí resocializace 

tedy mají za úkol rozvíjet potencionály nepřizpůsobivých osob a tím dotvářet jejich 

nedokončenou identitu. Díky rozvoji tvořivosti se stává resocializovaný jedinec snadněji 

akceptovatelný většinovou společností, což jej může dále motivovat k přijetí nové identity a 

celkovému rozvoji postojů, které nejsou v rozporu s všeobecně platnými normami 
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Problematika rodiny v resocializačním kontextu. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017 (v tisku) 
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společnosti.91 Příkladem možných metod tvořivé resocializace je: metoda resocializačního 

divadla (divadlo každodenního života), resocializační metoda prostřednictvím sportu, 

dramatoterapie (prezentace díla již vytvořeného), muzikoterapie (hudba, zpěv, vystoupení) 

výtvarné aktivity (malba, kresby, modelování), psychodrama a sociodrama. 92 

Nyní již přejdeme k praktické části práce, kde se budeme zabývat konkrétními 

metodami práce s klientkami, které by měly vést k překlenutí kritického životního období, 

přičemž i resocializaci a k návratu k samostatnému životu a to na příkladu konkrétního 

azylového domu pro matky s dětmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 MÜHLPACHR, Pavel, Pavel HORÁK Moderní koncepce resocializační pedagogiky jako sociální nutnost. In: 

SYCHROVÁ, Adriana a Zdenka ŠÁNDOROVÁ, ed. Aktuální problémy resocializační pedagogiky IV: 

Problematika rodiny v resocializačním kontextu. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017 (v tisku) 
92 BARGEL, Miroslav a Pavel MÜHLPACHR. Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. Brno: Institut 

mezioborových studií Brno, 2010. Sociopedie. ISBN 978-80-87182-12-3. str. 83 
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4.    Charakteristika výzkumného šetření 
Empirická část této práce vychází z kvalitativního výzkumného šetření, jež bylo 

zrealizováno ve vybraném azylovém domě pro matky s dětmi. Hlavním tématem výzkumu je 

resocializační působení této instituce vůči klientkám a dětem, jež byly nuceny vyhledat pomoc 

v tomto typu zařízení. Tato kapitola popisuje především metodické postupy, které byly použity 

v rámci výzkumného šetření, cíle výzkumu a jeho průběh. Výzkumné šetření se opírá o 

kvalitativní design etnografického typu, při čemž za primární metody získávání dat bylo 

zvoleno zúčastněné pozorování, analýza dokumentů a strukturované rozhovory.  

Výzkum tohoto typu byl zvolen hlavně z důvodu možnosti hlubšího poznání a 

porozumění aspektům pojících se s výzkumným problémem, neboť jak uvádí Švaříček 

v kvalitativním výzkumu: „jde o to do hloubky a kontextuálně zakotveně prozkoumat určitý 

široce definovaný jev a přinést o něm maximální množství informací.“ 93 Dalšími důvody byla 

možnost zkoumat fenomény v přirozeném prostředí, a zároveň flexibilněji reagovat na vzniklé 

situace. Na druhou stranu je nutno dodat, že kvalitativní výzkum má významné negativum 

v oblasti zobecnění výsledků, jelikož operuje oproti kvantitativnímu výzkumu s omezenějším 

počtem jedinců a také v užším prostoru. 94  

4.1 Cíle výzkumného šetření 

Cíl výzkumu: Získat, co nejkomplexnější obraz o tom, jak probíhá resocializační práce 

s klientkami a jejich dětmi v konkrétním vybraném azylovém domě pro matky s dětmi.  

Před vlastní realizací výzkumného šetření byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

VO1: Z jakého sociálního prostředí přicházejí klientky do azylového domu? 

VO2: Jaké jsou nežádoucí návyky klientek azylového domu? 

VO3: Jaké jsou nežádoucí návyky dětí klientek azylového domu? 

VO4: Jakým způsobem pracují zaměstnanci azylového domu s klientkami a jejich dětmi?  

VO5: V čem spočívá resocializační působení v azylovém domě?  

                                                           
93 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 

ISBN 978-80-7367-313-0. str. 24 
94  HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. Str. 54 
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4.2 Výzkumný soubor  

V nejširší rovině výzkumný soubor představuje záměrně vybraná instituce azylový dům 

pro matky s dětmi, její klienti, pomáhající pracovníci i režim zařízení včetně souvisejících 

elementů. Z důvodů zachování anonymity (viz průběh výzkumu) organizace je dále jmenovaná 

jako Azylový dům pro matky s dětmi Hradec, dle alternativního pojmenování města a zároveň 

obce s rozšířenou působností v níž se zařízení nachází. (Město označované jakožto Hradec se 

nachází ve Středočeském kraji, má více než 10 000 obyvatel, nalézá se zde několik základních 

i středních škol a také několik velkých průmyslových závodů, při čemž nezaměstnanost 

zdejších obyvatel v roce 2015 nepřesahovala 4%) 

Primárně pak výzkumný soubor tvoří 5 zaměstnanců Azylového domu pro matky 

s dětmi Hradec. Participanti byly vybráni k rozhovorům záměrně, přičemž požadovaným 

kritériem bylo, aby vykonávali přímou práci s klienty v Azylovém domě pro matky s dětmi 

Hradec více než jeden rok a v neposlední řadě byli ochotni spolupracovat na výzkumu. Díky 

metodě příležitostného výběru byl do výzkumného šetření zapojen taktéž duchovní, který se 

zařízením spolupracuje v oblasti volnočasových aktivit klientek a jejich dětí a taktéž 

spirituality. Jak uvádí Miovský metoda příležitostného výběru „je ve své podstatě velmi 

jednoduchá. Její základní princip spočívá v tom, že využíváme příležitosti, které se nám 

v průběhu realizace výzkumu nabízejí, k tomu, abychom získaly účastníky výzkumu.“95  

Spíše z ilustračních důvodů byla dále do výzkumu zařazena také klientka zařízení, s níž 

byla spolupráce dojednána metodou sněhové koule díky zprostředkování jedné z pracovnic 

azylového domu a která se takřka sama nabídla k poskytnutí rozhovoru pro účel osobní 

případové studie.  

4.3 Metody výzkumu 

Výzkumné šetření se primárně opírá o strukturované rozhovory se zaměstnanci 

azylového domu Hradec. Kvalitativní dotazování v podobě strukturovaného rozhovoru 

s otevřenými otázkami bylo zvoleno z důvodu minimalizace strukturálně odlišných výpovědí 

pro potřeby budoucí analýzy a taktéž z důvodu rozsahu celkového zaměření tazatelských 

oblastí. 96Celkově bylo pro rozhovory koncipováno 75 otázek (viz příloha A.). 

                                                           
95  MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. Psyché 

(Grada). ISBN 80-247-1362-4. Str. 134 
96 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. Str. 
173- 174 
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Strukturované rozhovory zaměřené na výpovědi zaměstnanců zařízení byly dále 

v průběhu výzkumu rozšířeny o neformální rozhovor s duchovním. Dle Hendla „neformální 

rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném průběhu interakce (např. 

během zúčastněného pozorování v terénu).“97 Pro výzkumné šetření byla dále zvolena 

sekundární metoda sběru dat, nejčastěji nazývaná jako zúčastněné pozorování. Švaříček tento 

způsob získávání kvalitativních dat definuje jako „dlouhodobé, systematické a reflexní 

sledování probíhajících aktivit přímo ve zkoumaném terénu s cílem objevit a reprezentovat 

sociální život a proces.“98 

Z pragmatických důvodů a možnosti poznání provozu zařízení včetně základních norem 

a funkcí byla zvolena za další metodou sběru dat analýza dokumentů. V námi aplikovaném 

užším pojetí se tímto termínem myslí výzkumná strategie založená na analýze již existujících 

materiálů99. Analýza dokumentů byla zaměřena především na vnitřní dokumenty instituce 

(metodika zařízení, domovní řád a další) případně vnější legislativní normy upravující chod 

zařízení. 

Do výzkumného šetření byla také komplementárně zařazena osobní případová studie 

klientky zařízení. Tato metoda představuje „podrobný výzkum určitého aspektu u jedné osoby 

… věnuje se např. minulosti, kontextovým faktorům a postojům, které předcházely určité 

události“100. V našem případě je onou událostí myšlen příchod klientky s dětmi do azylového 

domu Hradec. Pro potřeby kazuistiky byla vybrána metoda sběru dat díky hloubkovému 

rozhovoru, tedy nestandardizovaným dotazováním mnohdy spíše narativního typu. 

 

 

 

 

                                                           
97 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. Str. 
175 
98 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 

ISBN 978-80-7367-313-0. str. 143 
99 MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. Psyché 

(Grada). ISBN 80-247-1362-4. Str. 98-99 
100 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. 

Str. 104 - 105 
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4.4 Průběh výzkumného šetření 

Příprava výzkumného šetření probíhala od září 2016.  Během listopadu 2016 byla 

vyjednána a domluvena spolupráce s azylovým domem pro matky s dětmi, konkrétně s AD 

Hradec, zároveň byl udělen souhlas s realizací výzkumu od vedoucí služeb zařízení. Během 

prosince 2016 proběhla první sondáž v zařízení, při užití technik zúčastněného pozorování a 

neformálních rozhovorů se zaměstnanci zařízení. Samotný sběr dat v azylovém domě probíhal 

od února 2017 do května 2017. Souběžně se sběrem dat probíhalo zároveň jejich zpracování 

(analýza dokumentů, pozorování, transkripce rozhovorů).  

Strukturované rozhovory se zaměstnanci probíhaly především v druhé polovině března 

2017 v prostorách azylového domu (návštěvní místnost, cvičná kuchyňka, kancelář sociální 

pracovnice, kancelář recepce).  Rozhovory byly uskutečněny po domluvě s vedoucí služeb a 

s jednotlivými zaměstnanci, dle jejich času a ochoty participovat na výzkumu. Celkově bylo 

uskutečněno 5 rozhovorů se zaměstnanci zařízení přímo pracujících s klienty (z celkových 8).  

Rozhovor byl domluven ještě s jednou pracovnicí zařízeni, ale rozhovor nakonec nebyl 

uskutečněn, neboť tato pracovnice byla v době výzkumu časově indisponována. Stejně tak jako 

u dalších participantů každému pracovníkovi bylo představeno téma i účel výzkumného šetření 

a skutečný rozsah rozhovoru, dále byl vyžádán verbální souhlas s rozhovorem a také jeho 

zaznamenáním na diktafon. Poté již proběhl samotný rozhovor, po kterém následovalo 

poděkování a rozloučení.  

Mírnou komplikací se stalo vyjádření zřizovatele azylového domu, ke kterému došlo 

zprostředkovaně přes vedoucí služeb azylového domu se zpožděním až v polovině března 2017, 

jelikož zřizovatel se rozhodl, že si nepřeje své zveřejnění ani zveřejnění skutečného názvu 

azylového domu v rámci výzkumného šetření. Z etických důvodů pro zachování anonymity je 

toto zařízení označováno jako Azylový dům pro matky s dětmi Hradec a obec v níž se zařízení 

nachází pouze Hradec. Rovněž nebylo opomenuto ani dalších etických otázek v rámci 

výzkumného šetření, především zachování soukromí a bezpečí všech osob zapojených do 

výzkumu. Jak uvádí Hendl: „Kvalitativní výzkumník se má věnovat otázkám také se zřetelem 

k novým problémům, vznikajících v souvislosti se zvláštnostmi tohoto typu výzkumu101“. Tuto 

skutečnost potvrzuje nutnost jisté emoční taktnosti, která byla nutná například při rozhovoru 

                                                           
101 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. 

Str. 155 
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s klientkou, obzvlášť pak během témat osobních a citlivých, souvisejících se vztahem 

k rodinným příslušníkům. 

 V březnu 2017 byl uskutečněn zároveň rozhovor s duchovním, který azylový dům 

v době výzkumného šetření navštívil, měl několik minut času a souhlasil s rozhovorem pro 

potřeby výzkumu. Rovněž byl uskutečněn rozhovor také s klientkou zařízení, s níž byla 

dojednána spolupráce díky jedné z pracovnic domu.  

4.5 Metody zpracování dat 

Nejprostší metodou zpracování byla analýza a syntéza dat věnující se všeobecně 

instituci Azylový dům pro matky s dětmi Hradec. Tato součást práce je převážně deskriptivního 

charakteru, přičemž vychází primárně z uplatněných metod analýzy dokumentů a zúčastněného 

pozorování (výsledkem byl hustý popis pozorovaného prostředí). Základní podobu této analýzy 

zařízení reflektuje podkapitola 5.1 Azylový dům pro matky s dětmi Hradec. 

Nejširší a nejdelší oblastí se během výzkumného šetření stalo zpracování dat získaných 

díky nahrávkám strukturovaných rozhovorů s jednotlivými zaměstnanci azylového domu. 

Nahrané rozhovory byly převedeny doslovnou transkripcí do textové podoby. Při přepisu dat 

byla užita technika zvaná: „anonymizace dat, která slouží k ochraně jmen účastníků a 

organizací, během přepisu dat se reálná jména nahrazují pseudonymy“102. Výsledkem 

anonymizace bylo pozměnění reálného názvu města, kde sídlí předmětný azylový dům na 

Hradec a taktéž pozměnění nedalekého okresního města na Kostelec. (Během transkripce byly 

zachyceny některé základní emoce participantů za pomoci emotikonů. Upřesňující a rozšiřující 

tazatelské otázky kladené v průběhu rozhovoru byly v transkripci rozhovorů ohraničeny 

závorkami. Odpovědi, během kterých participanti na otázky neodpověděli, nebo neznali 

odpověď byly zaznamenány soustavou pomlček. 

Po procesu transkripce následoval proces kódování. Obecnou definici tohoto procesu 

uvádí Šeďová, podle, které kódování: „obecně představuje operace, pomocí nichž jsou údaje 

rozebrány, konceptualizovány a složeny novým způsobem. Při otevřeném kódování je text jako 

sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově 

pojmenovanými (označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále pracuje.„ 103 

                                                           
102 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 

ISBN 978-80-7367-313-0. str. 183 
103 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 

ISBN 978-80-7367-313-0. str. 215 
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V průběhu kódování nebylo vždy možné coby kódy odpovědí používat odborných 

termínů, tudíž bylo nutno použít in vivo kódů, což znamená, jak uvádí Šeďová „že jako kódy 

fungují některé výrazy, které užívají sami respondenti.“ 104 Na základě takto přidělených kódů 

byly přepisy rozhovorů rozbity v jednotlivé fragmenty a následně konceptualizovány 

v rozsáhlou tabulku, která byla následně dle základních kategorií zaměření kódů rozdělena 

z důvodu přehlednosti v menší celky, které byly následně analyzovány (výsledky analýzy viz 

podkapitola 5.3 Analýza rozhovorů se zaměstnanci). V tomto období probíhala interpretace 

převážně deskriptivní metodou. Analýzu rozhovorů se zaměstnanci navíc doplnil připojený 

kompletní přepis rozhovoru s duchovním.  

Podobným způsobem byla zpracována také osobní případová studie klientky azylového 

domu pro matky s dětmi Hradec, kde bylo užito doslovné transkripce, otevřeného kódování, 

kategorizace a následné konceptualizace v samotnou kazuistiku (viz podkapitola 5.2 Kazuistika 

klientky AD Hradec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 
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5.    Empirický výzkum 

5.1 Azylový dům pro matky s dětmi Hradec 

Azylový dům pro matky (otce) s dětmi Hradec je pobytovým zařízením sociálních 

služeb (sociální prevence) - azylový dům, dle zákona o sociálních službách. Zřizovatelem 

Azylového domu Hradec (dále jen AD) je nestátní nezisková organizace (dle zákona č.3/2003 

Sb.). Formálně je AD Hradec součástí struktury zřizující organizace. Ve své podstatě je AD 

jednou z poboček této organizace, s níž sdílí mimo jiné i řídící a další orgány. Součástí hradecké 

pobočky a její adresy je taktéž sesterská sociální služba registrovaná dle zákona 108/2006 Sb., 

jakožto sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. (Ambulantní forma je poskytována 

v prostorách AD, terénní dle potřeb klientů v prostředí mikroregionu Hradec.) 

Poslání AD  

Poslání AD Hradec je předurčeno zákonem o sociálních službách. Základem tohoto 

zařízení je poskytnutí přechodného azylového ubytování a pomoci matkám s nezletilými dětmi, 

jež se ocitly v obtížné životní situaci spojené se ztrátou domova. Ojediněle a v odůvodněných 

případech může být služba poskytována i otcům, či celým rodinám s dětmi.  Primárním cílem 

AD je poskytnutí času a bezpečného prostoru klientům při řešení krizové situace. Za dílčí cíle 

AD je možné označit kladné působení na klientky / uživatele služby v souvislosti se změnou 

životních návyků, pohledem na vlastní situaci i sebepojetí, rozvoj schopností a dovedností. 

Zjednodušeně řečeno AD podporuje a usiluje o životní aktivizaci, osamostatnění a převzetí 

zodpovědnosti klientek za sebe i za své děti. Služba pak odráží principy individuality, lidské 

důstojnosti, respektu k člověku, motivace, diskrétnosti a profesionality. Kromě zákona o 

sociálních službách, Listiny základních práv a svobod, a dalších právních norem uvedených 

v teoretické části práce je pro zařízení směrodatný také Etický kodex sociálních pracovníků ČR 

a etický kodex zřizující organizace.  

Cílová skupina 

Možné důvody, jež vedou klientky k vyhledání služeb azylových domů jsme již 

nastínili v teoretické části. Jakožto ilustrující ukázka možných důvodů vyhledání služby AD 

může posloužit případová studie zaměřená na životní dráhu jedné z klientek AD Hradec, 

uvedená v následující podkapitole. Samozřejmě jedná se pouze o jeden příklad na základě, 

kterého není možné generalizovat. 
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Základními kritérii pro přijetí klientek (případně klientů) do AD Hradec je jejich 

plnoletost, způsobilost k právním úkonům, věk dětí v péči do 18 let věku. Přednostně by měly 

být přijímány klientky, které mají trvalé bydliště v regionu. Dalším požadavkem na klientky je 

jejich vlastní snaha situaci řešit, a to minimálně tím, že se účastní individuální práce 

s pracovníky - individuálního plánování a vyhodnocování naplnění cílů stanovených ve 

vypracovaném individuálním plánu dané klientky. Významnou roli v možném přijetí hraje 

kapacita zařízení. Na přijetí nesmí mít vliv náboženské vyznání, rasa, národnost ani společenské 

přesvědčení. Naopak mezi faktory, které by neměly umožnit přijetí zájemce o službu spadá 

závislost na návykových látkách, onemocnění infekční chorobou, fyzický handicap vyžadující 

bezbariérové prostředí, a v neposlední řadě psychiatrické či jiné onemocnění vyžadující 

speciální péči. K udělení výjimek má pravomoc vedení organizace.    

Personál 

Běžný chod azylového domu a přímou práci s klienty zajišťuje 8 zaměstnanců něžného 

pohlaví: vedoucí služeb AD Hradec a v jedné osobě zároveň sociální pracovnice a dalších 7 

přímo podřízených pracovnic v sociálních službách. Šest z pracovnic v sociálních službách 

vykonává funkci pracovník v sociálních službách – recepční. Přičemž dvě z těchto pracovnic 

zároveň plní úlohu klíčové pracovnice a s klientkami zpracovávají a hodnotí individuální plán. 

Zbývající jedna ze sedmi PSS je vedena pouze jako pracovnice v sociálních službách a pro AD 

pracuje na částečný úvazek ve službě školička (viz dále) a částečně pro sesterskou službu 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Přímým nadřízeným je pro vedoucí služeb AD Hradec manažer služeb sociální 

prevence, který v pobočce své sídlo nemá a jež má na starosti i další služby, které poskytuje 

zřizovatel zařízení. Servis provozního vybavení a nemovitého majetku zajišťuje údržbář, který 

je v AD zaměstnán pouze na poloviční úvazek. Další pracovníci jsou součástí vyšších 

organizačních struktur, jedná se o ekonomické a účetní oddělení a řídící jednotky.  

Financování 

Stejně tak jako u jiných sociálních služeb, a především pak neziskových organizací je 

financování AD Hradec vícezdrojové. Nejvýznamnější část prostředků pramení 

z individuálního projektu rozvoje sociálních služeb Evropské unie. Menší část prostředků 

poskytují azylovému domu městské rozpočty (cca 4O OOO Kč/ročně), donátoři z řad široké 
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veřejnosti a další. V neposlední řadě se na financování pobytové služby podílí svojí spoluúčastí 

sami klienti (70 Kč – dospělá osoba a 40 Kč – dítě). 

Prostředí AD Hradec 

Služba AD je poskytována v prostorách postarší třípatrové budovy (prvorepubliková 

vila) na okraji města Hradec. Celková kapacita zařízení je 12 matek (12 pokojů se společnými 

kuchyňkami a sociálním zařízením pro 2-3 pokoje) a 2 rodiny, eventuálně otcové s dětmi, či 

matky s větším počtem dětí (2x byt 1+1), což celkově znamená maximálně 16 dospělých osob 

a 24 dětí. Jednotlivé pokoje a byty jsou rozprostřeny po všech patrech domu. Každý pokoj je 

vybavený základním nábytkem (postele, příp. dětské postýlky, skříňky, lednice). Ubytovací 

jednotky jsou všechny uzamykatelné a pracovníci zařízení do nich mohou vstupovat pouze se 

souhlasem klienta, či ve výjimečných situacích, které jsou představeny při uzavírání smlouvy 

se zájemcem o službu.  

Společné kuchyňky jsou vybavené kuchyňskými linkami s nezbytným nádobím a 

kuchyňskými spotřebiči (lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice). V přízemí budovy 

se nachází cvičná kuchyňka. Ve druhém patře budovy se nachází počítačová učebna se třemi 

počítači a dvěma kancelářskými kopírkami. Ve sklepení budovy je situována prádelna se třemi 

pračkami. K sušení prádla slouží sušáky na přilehlé zahradě, či sušárna. V přízemí budovy se 

nachází společenská místnost sloužící jako herna pro děti (je vybavena hračkami, 

jednoduchými hudebními nástroji atd.), dále místnost pro volnočasové / pracovní aktivity 

vybavená šicími stroji. V prvním patře se nachází další společenská místnost s velkou televizí 

a DVD přehrávačem. Na tomto patře se rovněž nachází kancelář recepce s přímým výhledem 

na vchodové dveře. Recepce sousedí s kanceláří vedoucí služeb / sociální pracovnice. Zadní 

vchod budovy vede na velkou oplocenou zahradu, na které se mimo jiné nachází velká 

trampolína, ohniště a venkovní posezení. 

Poskytované služby a domovní řád 

Příjmu klientek zpravidla předchází první kontakt, který může být realizován osobní 

návštěvou, zprostředkovaným kontaktem, telefonickým kontaktem nebo emailem. Pokud má 

uchazeč zájem, je dále domluvena kontaktní návštěva, během které se zájemce seznámí se 

základními informacemi o AD Hradec. V případě dalšího zájmu klienta je domluven termín 

nástupu do zařízení. Při nástupu klientky je s vedoucí služeb, případně jinou pověřenou 

pracovnicí, jež má právě službu (noční/denní – 12 h.) podepsána písemná smlouva o poskytnutí 
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služeb AD Hradec. Přijímaný klient zároveň uhradí vratnou zálohu 1000 Kč. Přijímající 

pracovník nového klienta zaškolí ohledně provozu a řádu zařízení a předá mu klíče k volné 

ubytovací jednotce, či bytu. Dále je novému klientovi přidělen klíčový pracovník, který má na 

starosti asistenci při individuálním plánování, a na kterého se klient může obracet se svojí 

situací. Dle potřeb se klientky mohou obracet samozřejmě i na další přítomné pracovnice 

v sociálních službách a vedoucí služeb / sociální pracovnici, které mohou poskytovat pomoc a 

poradenství v otázkách osobního života, a především ve styku se státními a samosprávními 

institucemi. Pobyt klientů v AD je stanoven zpravidla maximálně na jeden rok, s tří měsíční 

zkušební dobou. V odůvodněných případech (př. zakončení ročníku dětí v místní ZŠ) může 

vedení domu pobyt klientkám prodloužit.  

Základní služby, které musí AD Hradec poskytovat svým klientům jsou určené 

zákonem o sociálních službách (viz 3. kapitola práce). Jedná se o samotné poskytnutí ubytování 

umožňující řešení obtížné životní situace včetně podmínek, které umožní přípravu jídla pro 

klientky a jejich děti. Aktivní řešení situace je jednou z hlavních podmínek pro přijetí klientů 

do AD Hradec, s tím souvisí i aktivní zapojení klientů do procesu individuálního plánování 

s klíčovým pracovníkem AD. Individuální plány jsou sestavovány na dobu jednoho až dvou 

měsíců, obsahují dlouhodobé a krátkodobé cíle. Na konci daného období klient hodnotí 

s klíčovým pracovníkem svůj individuální plán a následně sestavuje nový.   

Každá klientka se dále musí jedenkrát týdně účastnit společné schůzky klientů se 

zaměstnanci ve společenské místnosti. Během této informační a poradenské schůzky jsou 

uživatelky informovány o aktuálních akcích, řeší se různé provozní záležitosti, klientky samy 

mohou podávat náměty k diskuzi či návrhy, případně se řeší podané stížnosti. V rámci těchto 

schůzí je jednou za dva týdny klientkami demokraticky volena vedoucí a mluvčí klientek a její 

zástupkyně, které mají za úkol jednání se zaměstnanci, koordinaci úklidu společných prostor, 

neboť klienti mají také povinnost dle dohody a svých dispozic podílet se na úklidu zařízení 

(nepřesahuje 30 minut denně). Každý klient má povinnost celodenně a řádně pečovat o své děti, 

které by se neměly bez dozoru pohybovat samy v domě ani na zahradě. AD nepřejímá 

zodpovědnost za děti klientů, jednou z možností je zanechání dětí na hlídání jiné klientce, pro 

což je určen standardizovaný formulář. Klientky dále mohou AD opustit na delší dobu, tuto 

okolnost musí nahlásit službu konajícímu pracovníkovi, přičemž by zároveň měly nahlásit i 

termín návratu.  
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Budova domu je po celý den uzamčena a při každém vstupu i odchodu klientek, či dětí 

je nutné krátké ohlášení pracovnici, která slouží v recepci. Tato pracovnice zároveň všechny 

příchody a odchody ze zařízení eviduje do vnitřní dokumentace. V domě je stanovený noční 

klid, který trvá od 22. hodiny do 6. hodin ranní, přičemž případný vstup klientek v této době je 

poskytován po zazvonění a kontrole přes monitorovací zařízení. V této době je také uzamčen 

vchod na zahradu, v případě potřeb klientek může pracovník AD klientkám zahradu na 

požádání odemknout. (V celém domě platí zákaz kouření, vyjma prostor na zahradě.) 

Klientky zařízení mají dále možnost v domě přijímat návštěvy, denně od 9. hodin do 

19. hodin. Doba návštěv by neměla přesáhnout dvě hodiny. Návštěvy je možné přijímat ve 

společenské místnosti, na zahradě a v případě klientek s dětmi do jednoho roku věku může otec 

navštívit klientku s dítětem v její ubytovací jednotce.  

Za další poskytované převážně fakultativní služby, kterých mohou klienti využít 

dobrovolně lze označit poskytnutí prádelny, kde si klientky za částku 10 Kč mohou vyprat 

prádlo. Dále mohou klientky použít pro osobní účely služební telefon v kanceláři recepce. Tato 

služba je zpoplatněna dle času hovoru (minuta do mobilních sítí 6 Kč, na pevné linky 2 Kč). 

Ve výjimečných případech (hovor lékaři, naléhavé situace) je tato služba zdarma. Fakultativní 

službou je taktéž zařízení určené předškolním dětem klientů AD Hradec, poskytované v herně 

AD primárně jednou z pracovnic v sociálních službách, každý pracovní den od 8 hodin do 

10:30, dle zájmu klientů. Jedná se o zařízení školička a předškolička sloužící jako příprava dětí 

na vstup do školského zařízení ať se již jedná o školku, či základní školu, nebo jako dočasné 

řešení situace, kdy do zařízení přijde klientka a její dítě není přijato do žádné z mateřských 

školek v přilehlém okolí, případně jako odlehčovací služba pro zaměstnané klientky. Kapacita 

služby je maximálně 6 dětí. Každý klient, jež své dítě umístí do školičky, je povinen v této době 

prokazatelně docházet do zaměstnání, nebo řešit svou nepříznivou situaci, případně se účastnit 

nácviku v získávání a upevňování pracovních návyků (jakožto protislužba volnočasové/ 

pracovní aktivity pro AD). Dalšími službami, kterých mohou klientky a jejich děti využít se 

budeme dále věnovat v části věnující se analýze rozhovorů s pracovnicemi. Jedná se o 

volnočasové aktivity pro děti, doučování dětí, odborné přednášky, bohoslužby a další.  

Oproti tomu povinností je pro klienty AD, kromě řešení své situaci a péče o děti, taktéž 

dodržování domovního řádu. Hrubým porušením domovního řádu může být opuštění domu na 

dobu delší než 3 dny bez předchozí domluvy, nenahlášení návštěvy, nehrazení plateb, 

poškozování vybavení, agresivní jednání, či zanechání dítěte v domě bez dozoru. V takových 
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případech se situace řeší osobním rozhovorem či písemným napomenutím. Třetí písemné 

napomenutí vede k návrhu o ukončení smlouvy o poskytování služby. Taktéž pokud klient 

opustí AD bez předchozí domluvy AD a více než 10 dní se neohlásí je mu smlouva vypovězena. 

Jeho ubytovací jednotka je vyklizena a věci uskladněny na dobu maximálně 21 dní ve skladišti 

domu.  Klienti mohou smlouvu o poskytování služby vypovědět bez udání důvodů. 

5.2 Kazuistika klientky AD Hradec 

Klientka azylového domu Hradec - paní „Nováková“  

Paní Nováková (43 let) je klientkou azylového domu poprvé. V Azylovém domě pro 

matky (otce) s dětmi Hradec žije paní Nováková se svými dcerami (10 a 12 let) od dubna roku 

2016. Hlavní příčinou, proč byla nucena vyhledat tuto službu, prý byla ztráta jakýchkoliv 

příjmů, když byl její dlouholetý partner a zároveň otec dcer deportován na Ukrajinu. Dále má 

paní Nováková syna (24 let) z předchozího vztahu, kterého měli v péči od tří let rodiče a sestra 

paní Novákové. (Syn žije u své babičky dodnes.) 

Dětství 

Paní Nováková pochází z Moravskoslezského kraje. Narodila se jako nejmladší dítě do 

úplné rodiny. Má staršího bratra a starší sestru. Na své dětství vzpomíná v dobrém, neboť prý 

trávila mnohem více času venku s vrstevníky než současné generace. Hůře již ale vzpomíná na 

svůj vztah s matkou, která ji prý vždy nesnášela. Paní Nováková se vždy cítila jako nechtěné 

dítě a domnívá se, že ji matka nesnáší od prenatálního období. Jako dítě byla prý materiálně 

zabezpečená lépe než její vrstevníci, ale chyběla jí citová opora matky. Matka jí prý nikdy 

nevyprávěla pohádky a nikdy ji nevzala za ruku ani při přechodu silnice, jako by se jí štítila. 

Oproti tomu sestru a bratra prý její matka vždy zbožňovala. Citové strádání prý paní Novákové 

naštěstí kompenzoval její otec, který měl „srdce na dlani“ a díky tomu jí prý láska nechyběla.  

Povinnou školní docházku absolvovala na základní škole ve svém rodném městě. Se 

studiem prý nikdy problém neměla, pouze ji zprvu dělalo potíže připustit si druhé k sobě, ale 

poté do skupiny zapadla. S některými spolužáky je paní Nováková v kontaktu dodnes přes 

sociální sítě. Do svých dvanácti let paní Nováková sportovně veslovala, poté se ale „chytla“ 

party, začala kouřit a chodit na zábavy. 

Dospívání 

 Mezi čtrnáctým a patnáctým rokem se paní Nováková poprvé zamilovala, jednalo se o 

deset let staršího muže. Tento vztah ale dlouho netrval, neboť onen partner se odstěhoval 
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z města.  Po základní škole paní Nováková studovala v sousedním městě učební obor kuchař, 

číšník. Svého studia tři měsíce před koncem zanechala a šla pracovat do pekárny.  V tomto 

období se paní Nováková seznámila s budoucím otcem svého syna. Žila s ním tři roky, ale nebyl 

to idylický vztah, neboť partner ji fyzicky týral. Několikrát svého partnera opustila, on se 

omluvil a paní Nováková se k němu vracela. K vyvrcholení došlo, když paní Nováková 

otěhotněla a na rady otce, svého partnera definitivně opustila. Vícekrát se již nesetkali, o syna 

nikdy neprojevil zájem a výživné také nikdy neplatil.  

Narození syna 

Paní Nováková se vrátila k rodičům, porodila syna a tři roky s ním žila u svých rodičů.  

Bohužel se čím dál více projevovaly neshody paní Novákové s matkou, což vyvrcholilo tím, že 

byla matkou vykázána ze dne na den z domova, navíc s výhružkou, že syn půjde do dětského 

domova, když si ho bude chtít vzít. Jelikož prý paní Nováková neměla žádné prostředky ani 

zázemí, vyhověla této podmínce. Útěchou jí bylo, že byl syn dobře zabezpečený rodiči a byla 

mu projevována láska. Později paní Nováková zjistila, že její otec o tomto vykázání z domova 

nevěděl, zprvu mu bylo řečeno, že se paní Nováková ztratila a později dokonce, že zemřela. 

Kontaktu s rodinou se paní Nováková vyhýbala, neboť prý nechtěla narušit vztahy v rodině, a 

především mezi rodiči. Sebe sama označuje jako narušitele rodiny.  Než se paní Nováková 

postavila na vlastní nohy uběhlo prý hodně času, a proto i později raději syna nechtěla vytrhávat 

ze svého rodinného prostředí.  

Odchod do Prahy  

Po odchodu z domova se paní Nováková přestěhovala do Prahy, kde žila u kamarádů, 

ve squotech a „různě“. V této době paní Nováková začala užívat pervitin, který užívala 

následujících šest nebo sedm let. Naštěstí prý nikdy neužívala těžší drogy a pervitin neužívala 

nitrožilně. V této době měla paní Nováková několik krátkých vztahů, na některé si ani 

nevzpomíná a na některé si vzpomenout ani nechce.  Ke změně a abstinenci od pervitinu se 

rozhodla před 16 lety, když si uvědomila svůj věk, také ji motivovalo seznámení se současným 

partnerem, který drogy neužíval. S abstinencí prý neměla problém, neboť má závislosti pod 

kontrolou, tedy kromě kávy a cigaret. Následně paní Nováková začala žít se svým novým 

partnerem. Po několika letech vztahu spolu měli dvě dcery. Partner paní Novákové pracoval 

především ve stavebnictví, zpočátku legálně, později ilegálně. Paní Nováková byla na mateřské 

dovolené a později nezaměstnaná. Rodinu živil především její partner. Soužití s partnerem paní 

Nováková popisuje, jako harmonické, přičemž její partner byl na ni i na své dcery hodný, a 
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především netýral je. V roce 2009 prý její druh řídil automobil se zbytkovým alkoholem v krvi, 

za což byl podmíněně odsouzen k trestu odnětí svobody a díky čemuž přišel o vízum v ČR. Po 

několikaletém jednání na cizinecké polici byl partner paní Novákové v roce 2016 vyhoštěn 

minimálně na jeden rok do své vlasti. Tím se paní Nováková ocitla se svými dcerami bez 

prostředků a bez domova. Zprvu hledala pomoc v tíživé situaci v azylových domech v Praze, 

zde byly ale dlouhé čekací lhůty a další bariérou byl fakt, že paní Nováková nemá v Praze trvalé 

bydliště. Nakonec pomohla ve zprostředkování azylu pro paní Novákovou a její dcery 

nezisková organizace Maltézská pomoc. Takto se paní Nováková s dcerami dostala do 

hradeckého azylového domu. Navíc prý do této chvíle paní Nováková ani nevěděla, kde a 

v jakém kraji se Hradec nachází.  

Aktuální situace 

Na základě výjimky udělené vedoucí zařízení byl paní Novákové pobyt v azylovém 

domě prodloužen s možností až do 30. června 2017, aby její dcery mohly absolvovat celý školní 

rok ve zdejší základní škole. Paní Nováková je azylovému domu vděčná za střechu nad hlavou, 

neboť ve své tíživé situaci neměla s dcerami kam jinam jít. Nejpodstatnější je pro ni samotné 

bydlení, nic jiného prý ani nepotřebovala, což dosud trvá. Individuální plány nepovažuje za 

přínosné a řeší je tak, že nahlásí termíny, kdy jde navštívit úřad práce pro dávky hmotné nouze. 

Důvodem dle paní Novákové je, že se cítí být natolik dospělá, aby si dokázala věci řešit sama. 

Vnitřní řád azylového domu paní Nováková respektuje, neboť prý chápe, že chování některých 

klientek může být komplikované. Jako nutné zlo chápe i úklidy, které označuje, jako rajóny, 

přičemž si prý uvědomuje, že je v azylovém domě snížený nájem. Přesto však některá pravidla 

nechápe a hodnotí je negativně. Příkladem je požadavek, že děti nesmějí být v azylovém domě 

bez rodiče, nebo podepsaného formuláře, že dítě hlídá a je za něj zodpovědná jiná klientka. 

Toto nařízení je jedním z důvodů, proč paní Nováková prý nemůže nastoupit do práce na plný 

úvazek. Částečný pracovní úvazek by pro ni byl oproti tomu prý nevýhodný, jelikož v této 

situaci pobyt v azylovém domě pokryje doplatek na bydlení a k tomu pobírá šest tisíc korun 

měsíčně v dávkách. Přesto tento příjem paní Novákové neumožní přejít do vlastního bydlení, 

jehož nalezení je pro ni spolu s nalezením práce prioritou. Paní Nováková se domnívá, že by 

ženám v podobné situaci, jako je ona pomohlo například zřízení klubu v azylovém domě, kam 

by mohly děti jít po škole, či aby mohly být starší děti v azylovém domě samy, bez toho, aby 

se za ně musela zaručit jiná klientka. To by pak podle paní Novákové mělo některým klientkám 

usnadnit nalézt si pracovní úvazek, či vyřizovat nezbytné záležitosti.  
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Mezi nejsilnější zážitky v azylovém domě řadí zkušenost s jednou klientkou, která se 

v azylovém domě poprala se svým partnerem, kterého následně odvezla policie, neboť byl 

celostátně hledaný. S touto klientkou měla verbální konflikt i paní Nováková. Později prý 

zorganizovala petici na základě čehož musela tato klientka opustit azylový dům. Důvody 

spočívaly v tom, že tato klientka nebyla duševně v pořádku po několikaletém užívání drog, byla 

agresivní na okolí, nadužívala alkohol a po nocích křičela v domě, čímž budila děti. 

V prvních měsících v azylovém domě bylo pro paní Novákovou, kromě nového 

prostředí, nejtěžší odloučení od partnera. Po roce se již cítí obrněna, navíc si uvědomila, že se 

dokáže o dcery postarat sama. Se svým partnerem je paní Nováková stále v kontaktu. Dcery 

paní Novákové přechod do azylového domu prý zpočátku také zvládaly hůře, především starší 

dcera, neboť se prý bojí lidí. Samozřejmě se jim také stýská po otci. Ale později si prý zvykly, 

zapadly mezi nové spolužáky dobře, a dnes již navíc nesrovnávají Hradec s Prahou, jak tomu 

bylo dříve. Dcery paní Novákové mají prý navíc mnoho kamarádů mezi dětmi v azylovém 

domě. S dětmi ze školy ale prý ven nechodí a ani nechtějí. V Praze to prý jiné také nebylo, obě 

dcery tam kontakt s vrstevníky nevyhledávaly. Vztahy s dcerami hodnotí paní Nováková, jako 

dobré. Svým dcerám nikdy nelhala a od malička s nimi mluví, jako s dospělými, díky čemuž 

jsou dnes prý rozumné. Díky své vyspělosti jsou paní Novákové oporou. Další oporou jsou pro 

paní Novákovou některé spřátelené klientky v azylovém domě.  

Se svoji původní rodinou dnes paní Nováková ve styku není. Otec jí zemřel před dvěma 

lety. Její sestra se prý propila do stavu, kdy jí neslouží krátkodobá paměť a má sama, co dělat 

se sebou. Se svým bratrem paní Nováková není v kontaktu, neboť je prý celý jako její matka. 

Se svým synem byla v kontaktu přes internet, ale v roce 2016 jí syn napsal poslední zprávu, že 

ho to mrzí, ale že si babička nepřeje, aby spolu byli ve styku. Ačkoliv to paní Nováková 

považuje za nereálné, stále prý naivně doufá a přeje si, aby jí jednoho dne třeba matka zavolala 

a řekla ji, že ji má ráda. To ji prý matka nikdy neřekla, a proto svou lásku dcerám vyjadřuje 

každý den.  

Vize do budoucna  

Do budoucna si paní Nováková přeje najít práci a bydlení. V současné době má prý 

rozjednané dvě varianty. První možnost představuje možnost práce a bydlení v Praze. Jelikož 

se ale dětem v Hradci líbí, tak paní Nováková zvažuje druhou variantu, že by zůstaly žít 

v Hradci, neboť má prý rozjednanou možnost bydlení u starší paní v domě s levnějším nájmem 

za protislužbu v podobě výpomoci. V Hradci je prý dostatek pracovních příležitostí a jakmile 
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paní Nováková opustí službu azylový dům, nebude mít problém nalézt práci, neboť dcery jsou 

již velké a dokážou ze školy a do školy dojít samy. V době odchodu z azylového domu navíc 

paní Nováková očekává, že se snad bude moci navrátit do republiky její partner. Bohužel prý 

v systému přidělování víz panuje velká korupce, a tudíž není nic jisté.  

Dovětek 

Rozhovor s klientkou AD Hradec paní Novákovou se uskutečnil již v březnu 2017. Dle 

informací poskytnutých od jedné z pracovnic (z 30. 5. 2017) tato klientka mimo jiné měla 

docházet na obecně prospěšné práce, ke kterým byla odsouzena za ohrožování výchovy dítěte, 

neboť opakovaně zanedbávala péči o povinnou školní docházku svých dcer. Své hodiny veřejně 

prospěšných prací nedokončila a zřejmě i z dalších důvodů musela nastoupit do výkonu trestu 

odnětí svobody. Dcery paní Novákové přijalo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

5.3 Analýza rozhovorů se zaměstnanci 

Tabulka č. 1 - Základní informace o pracovnicích AD Hradec 

Kód 1. participant 2. participant 3. participant 4. participant 5. participant 

Délka praxe 

v AD Hradec  

2,5 roku 1,5 roku 9 let 4 roky 8 let 

Vzdělání VŠ (Bc. 

Ekonomické) 

+ kurz PSS 

SŠ + kurz PSS SŠ + kurz 

PSS 

SŠ + kurz PSS VŠ (Mgr.) 

Další 

vzdělávání 

24 h. školení 

(ročně)  

24 h. školení, 

kurzy (ročně)  

24 h. kurzy, 

exkurze, 

školení + 

supervize  

kurzy, školení 24 h., 8 h 

akreditované 

kurzy + stáže 

Funkce v AD PSS – 

recepční, 

školička 

(záskok) 

PSS – 

recepční 

PSS – 

recepční 

PSS – 

recepční, 

klíčový 

pracovník 

sociální 

pracovnice, 

vedoucí 

služeb 

Činnosti 

v AD 

pomoc 

klientům 

všeobecně, 

finance, 

výchova 

recepce, 

příjem a 

ukončení 

pobytu, praní 

s klienty, 

příprava 

pokojů, 

provozní ad 

recepce, 

v min. klíč. 

pracovník, 

provoz AD, 

vaření 

s klienty, 

porady 

provoz AD, 

klíčový 

pracovník (IP) 

sociální 

pracovnice, 

vedoucí 

služeb 



61 
 

zaměstnanci a 

klienti  

Negativa 

profese 

nepřetržitý 

provoz 

pomoc 

nezávislá na 

zapojení 

klientek 

(klientky 

naučené) 

- absence 

zpětné vazby 

a 

očekávaných 

výsledků 

systém 

pomoci 

(pomoc 

nezávislá na 

zapojení 

klientek), 

finanční 

ohodnocení 

zaměstnanců  

Pozitiva 

profese 

působení na 

děti klientek 

Smysluplnost pocit 

užitečnosti, 

pomoc 

matkám a 

dětem 

práce s lidmi, 

pomáhání 

úspěchy 

klientů, 

vztahy v prof. 

kol., ovlivnění 

a působení na 

klienty a děti 

Účel AD 

Hradec 

pomoc 

klientům 

v tíživé situaci 

krátkodobé 

bydlení 

v akutní 

situaci 

edukace 

klientek, 

adaptace do 

běžného 

života 

poskytnutí 

času na 

přechodnou 

dobu 

střecha nad 

hlavou (pro 

klienty), 

individuálně 

zaměřená 

pomoc / péče 

o klienty 

 

Výše uvedená tabulka č.1 zachycuje kódy rozhovorů úvodní všeobecné části rozhovorů 

s pěti participantkami, zaměstnankyněmi AD Hradec. Stejně jako v následujících tabulkách 

levý sloupec obsahuje přidělené kódy k jednotlivým otázkám, či klíčovým kategoriím 

rozhovorů. Další sloupce pak zobrazují kódy odpovědí jednotlivých pracovnic AD, které lze 

diferenciovat na základě popisu ve vrchním sloupci tabulky. Z tabulky lze vyčíst délku 

zaměstnání dané pracovnice, její profesní kvalifikaci, funkci v AD, jaké činnosti své práce 

považuje za hlavní, jaký je dle jejího názoru účel AD Hradec, či jaká spatřuje na své profesi 

pozitiva a negativa. Stejně tak jako tomu bude u dalších tabulek pro komplexnější prezentaci 

rozhovorů mohou posloužit přepisy všech rozhovorů nacházející se ve formě vložených příloh 

na CD. 

Tato úvodní tabulka poslouží k úvodnímu představení participantek, se kterými byly 

rozhovory vedeny.  Participantkou 1 (P1) se stala pracovnice v sociálních službách s více než 

dvouletou praxí v AD Hradec. Participantka 1 má vysokoškolské vzdělání bakalářského typu, 
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protože však bylo její původní zaměření ekonomického charakteru, byla nucena absolvovat 

kvalifikační kurz na profesi pracovníka v sociálních sužbách. Jako PSS má povinnost se dále 

vzdělávat v minimálním rozsahu 24 hodin ročně, čehož dosahuje díky školením a dalším 

aktivitám. V azylovém domě je P1 zaměstnána na pozici PSS – recepční, přičemž výjimečně 

zaskakuje za svou kolegyni ve školičce. Za hlavní činnosti své práce považuje všeobecně 

pomoc klientům, či poradenství ve věcech financí, či výchovy dětí a další. Za negativa své práce 

participantka 1 označuje nepřetržitý provoz zařízení, což znamená, že mnohdy má službu i o 

svátcích. Naopak pozitiva shledává participantka 1v možnosti pozitivního působení na děti 

klientek, především ve školičce. Za hlavní účel AD Hradec participantka 1 označuje pomoc 

klientům v tíživé životní situaci.  

Participantka 2 (P2) je v AD zaměstnaná 1,5 roku, má vystudovanou střední školu obor 

sociálně správní činnost, ale nebyla ji uznána kvalifikace dle zákona o sociálních službách, a 

proto si ještě doplnila kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách. Jelikož v nedávné 

době kurz dokončila, povinné profesní vzdělávání ji teprve čeká. Participantka 2 je zaměstnaná 

ve funkci PSS – recepční a za hlavní činnosti své práce pokládá zajišťování recepce, příjem / 

ukončení pobytu klientů, praní s klienty, přípravu pokojů a další provozní záležitosti. Za hlavní 

negativa své profese považuje očekávání klientek, že se jim všeho dostane, bez vlastního úsilí. 

Naopak za pozitiva označuje smysluplnost práce v AD. Hlavní účel AD Hradec je dle 

participantky 2 krátkodobé bydlení pro klientky s dětmi v akutní krizové situaci.  

Participantka 3 (P3) pracuje v AD Hradec více než 9 let, má středoškolské vzdělání a 

původně pracovala jako účetní. Při příchodu do AD Hradec si musela doplnit navíc kvalifikaci 

kurzem PSS. Participantka se nadále vzdělává 24 hodin ročně díky kurzům, exkurzím a 

školením. Za vzdělání mimo jiné označila taktéž supervize, které jsou povinné pro všechny 

zaměstnance v sociálních službách. Participantka 3 je ve funkci PSS – recepční za své hlavní 

činnosti v domě označuje provoz recepce, běžný provoz zařízení, společné vaření s klientkami, 

či již zmíněné společné porady klientek se zaměstnanci. V minulosti prý zároveň sloužila jako 

klíčová pracovnice klientkám. Participantku 3 nenapadla žádná negativa, pozitiva nalézá 

v pocitu užitečnosti a také v pomoci matkám a dětem.  

Participantka 4 (P4) je zaměstnaná v AD Hradec 4 roky, má středoškolské vzdělání 

sociálního zaměření, absolvovaný kurz pracovník v sociálních službách a nadále se vzdělává 

v rámci práce díky kurzům a školením. Participantka 4 má v AD funkci pracovníka v sociálních 

službách – recepční, přičemž je taktéž jedním z klíčových pracovnic pro klientky. Za své hlavní 
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působení v domě považuje svoji roli klíčového pracovníka a obstarávání běžného chodu 

zařízení. Za negativum své práce považuje participantka 4 absenci zpětné vazby a taktéž 

nedosažení očekávaných výsledků ve vztahu ke klientkám. Pozitivem je pro ni práce s lidmi a 

všeobecně pomáhání. Za hlavní účel zařízení pokládá participantka 4 poskytnutí času klientkám 

a jejich dětem na překonání situace.  

Participantka 5 (P5) je zaměstnána v azylovém domě Hradec 8 let, je vysokoškolsky 

vzdělaná v oboru se zaměřením na sociální práci, díky čemuž splňuje kvalifikační požadavky 

na sociálního pracovníka. Nadále se v rámci své profese vzdělává v rámci požadovaných 24 

hodin, přičemž 8 hodin musí být akreditované kurzy a zbytek stáže a další možnosti. Zároveň 

tato pracovnice zprostředkovává profesní vzdělání i pro ostatní pracovnice, neboť vykonává 

funkci vedoucí služeb a zároveň sociální pracovnici AD Hradec. V minulosti prý zaměstnanci 

AD ročně absolvovali více než je požadovaný rozsah hodin vzdělávání, neboť zřizovatel domu 

se významněji podílel na financování dalšího vzdělávání. Hlavní činnosti profese jsou pro 

participantku 5 totožné s jejími profesními funkcemi. Za hlavní negativa své práce považuje 

nastavení systému pomoci, kdy mají prý klienti jistotu pomoci bez vlastního přičinění.  Dalším 

negativem je pro participantku 5 nízké finanční ohodnocení všech zaměstnanců AD Hradec, jež 

přímo pracují s klienty. Oproti tomu pozitiva jsou pro reálné úspěchy klientů, vztahy 

v profesním kolektivu a možnost ovlivnit, či působit na klienty a primárně pak jejich děti. Účel 

AD Hradec je dle participantky 5 dvojí, pro klientky se jedná o střechu nad hlavou a pro 

zaměstnance pak individuálně zaměřená péče a pomoc klientům. 

Tabulka č.2 důvody vyhledání služby + rodinné zázemí klientek 

Kód 1. participant 2. participant 3. participant 4. participant 5. participant 

První kontakt osobně, 

telefonicky 

telefonicky, 

OSPOD a jiné 

instituce 

telefonicky 

(osobně, jiné 

instituce, 

příbuzní) 

telefonicky (½ 

osobně, ½ 

OSPOD) 

telefonicky (½ 

osobně, ½ 

OSPOD) 

Důvody 

vyhledání 

služeb AD 

většinou 

partneři, 

finanční 

situace 

zpravidla 

z jiných ad, 

(min. ½) 

absence 

bydlení, 

zaměstnání 

ztráta bydlení absence 

bydlení / 

nevyhovující 

podmínky 

(ubytovny), 

exekuce, péče 

o děti 
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Otevřenost 

klientek o 

důvodech 

příchodu 

otevřeně 

hovoří  

individuální, 

závislé na 

pracovníkovi 

většinou 

upřímné 

individuální  otevřeně 

hovoří, ne 

vždy pravda 

Podmínky pro 

přijetí 

1000 Kč 

záloha, 

potvrzení 

lékaře 

vnitřní řád těhotná, v péči 

nezl. dítě, 

potvrzení 

lékaře, záloha 

vnitřní řád vnitřní řád 

Původní 

sociální 

prostředí 

individuální 

(byt, dům, 

jiný AD) 

nic moc tíživé 

prostředí, 

rozvrácené 

rodiny, DD, 

zabezpečené 

rodiny 

většinou 

z AD, končí 

nájem 

minimální 

vzdělání, 

zpřetrhané 

rodinné 

vazby, 1/3 

z DD 

Rodinné 

vztahy 

individuální, 

roztrhané 

kontakty 

většinou 

nemají vazbu 

svobodné, 

rozvedené, 

vdané 

individuální, 

neví o styku s 

rodinou 

zpřetrhané 

vazby, velmi 

často další 

děti 

v náhradní 

péči 

Styk s rodinou individuální, 

nescházejí se 

individuální, 

ne často, málo 

návštěv 

individuální, 

málo, 

odebrané děti 

(bez kontaktu) 

individuální  výjimečně, 

zpřetrhané 

kontakty 

Způsob 

kontaktu 

s rodinou 

většinou 

mobil 

mobil, 

internet, 

sociální sítě 

telefon, 

sociální sítě 

------- ----- 

 

Tabulka č. 2 reflektuje výpovědi pracovnic AD především na téma dvou klíčových 

oblastí. Jedná se o důvody, jež klientky vedou k vyhledání pomoci služeb AD Hradec a taktéž 

problematiku rodinného zázemí těchto klientek. Ze samotných rozhovorů i z tabulky je možné 

vyčíst, že participantky se vyjadřují k oblasti prvního kontaktu zařízení jednotně, neboť 

klientky kontaktují zařízení za pomoci telefonu, ať již osobně nebo zprostředkovaně za 

účasti dalších institucí. Tři z participantek udávají konkrétní instituci, tedy OSPOD. Odpovědi 

participantek 4 a 5 se navíc shodují i v odhadovaném vyčíslení, tedy že polovina klientek první 

kontakt realizuje osobně přes telefon a za druhou polovinu jednají ve smyslu prvního kontaktu 

v zastoupení zaměstnanci orgánů sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).   
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Ohledně důvodů, jenž ženy přivádí do AD se participantky vyjadřují diferencovaně, což 

může odrážet individualitu každého případu. Za důvod označují klientky své partnery i finanční 

situaci. Sjednocujícím znakem je samozřejmě ztráta a absence domova, přičemž participantka 

5 uvádí také nevyhovující bytové podmínky například v ubytovnách, a také že klientky mnohdy 

doprovází i problematická péče o děti a vyhledání služeb azylového domu je v některých 

případech podmíněno požadavkem orgánů sociálně právní ochrany dětí. P2 navíc uvedla, že 

klientky přicházejí zpravidla z jiných azylových domů, a to v minimálně jedné polovině ze 

všech případů. Otevřenost klientek o vlastních důvodech příchodu je dle pracovnic AD 

individuální, mnohdy odvislá od samotného pracovníka a jeho vlastností. Klientky o těchto 

důvodech hovoří otevřeně, ale participantka 5 uvedla, že ne vždy pravdivě. Podmínky pro přijetí 

do AD jsou již uvedené v kapitole 5.1, základem je volná kapacita zařízení, žadatelka musí mít 

v péči nezletilé dítě (či těhotná), musí uhradit zálohu 1000 Kč, a doložit potvrzení lékaře o své 

bezinfekčnosti i svého dítěte / dětí. Na otázky, z jakého sociálního prostředí přicházejí klientky 

do AD odpovídali participantky rozmanitě. Jedná se opět o individuální problematiku, ale dle 

čtyř participantek mají klientky všeobecně roztrhané a chybějící vazby k původním rodinám, 

jak dokládá P5 sociální pracovnice a vedoucí služby a P3 mají navíc klientky velmi často své 

další děti v náhradní rodinné péči. Zpřetrhané rodinné vazby dokládá i další kategorie mapující 

styk klientek s rodinou. Ten je dle participantek individuální, ale omezený a probíhá v malé 

míře, či výjimečně. Ke způsobu kontaktu klientek se svojí rodinou se vyjádřily pouze tři 

participantky, přičemž uvedly kontakt za pomoci mobilního telefonu, přes internet a sociální 

sítě. Zpřetrhané rodinné vazby může dokládat i fakt, že ani jedna participantka neuvedla v této 

kategorii osobní styk a návštěvy v azylovém domě.  

Tabulka č.3 - Nežádoucí návyky klientek a dětí AD Hradec  

Kód 1. participant 2. participant 3. participant 4. participant 5. participant 

Nežádoucí 

návyky 

(klientky) 

křičí na děti, 

fyzické násilí 

vůči dětem 

křičí na sebe, 

vulgární 

těhotné kouří, 

alkohol, 

drogy, 

nedostatečná 

péče o děti (s 

dětmi si málo 

hrají, nechodí 

ven, zavírají 

děti na 

pokoji) 

výchova dětí, 

křik, vulgarity 

uživatelé drog, 

nenaučené 

k samostatnosti 

a péči o děti, 

chování 

k dětem 

vulgarity, křik, 

účelové 

chování, neg. 

vzory dětem 
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Nežádoucí 

návyky (děti) 

naučené od 

matek, 

vulgární, 

fyzické násilí 

jako matky, 

křik, vulgární 

kopírují 

matky, křičí 

nejsou zvyklé 

na pravidla, 

hygiena, 

čištění zubů 

problémy 

s nástupem do 

ZŠ, ½ v péči 

psychiatra 

Problémy 

s výchovou 

křik, 

vulgarity, 

fyzické násilí 

zabavení dětí, 

zavírání 

v pokoji, děti 

neberou ven 

křik, 

vyhrožování, 

samy neměly 

vzory 

děti 

neposlouchají, 

matky nejsou 

dobrý vzor 

zanedbávání 

výchovy, 

zanedbávání 

lékařů, 

medikace, 

negativní 

vzory chování 

Akceptace 

řádu 

(klientky) 

smířené, 

nemají 

problém, 

srovnávají 

s jinými AD 

individuální, 

v malé míře 

vyjadřují 

odpor 

nemají 

problém 

individuální, 

nesouhlas 

nezaznamenán 

dobře 

Dodržování 

řádu 

(klientky) 

většinou 

dodržují 

většinou 

dodržují 

většinou 

dodržují 

individuální, 

dodržují 

nemají 

problém 

Nejčastější 

prohřešky 

(klientky) 

úklidy individuální, 

nepořádek 

v pokoji, 

absence na 

schůzkách 

úklidy, 

kouření na 

pokoji, 

nepřevezmou 

děti v termínu 

úklidy, 

kouření na 

pokoji 

děti bez 

dozoru, nevrátí 

se do AD ve 

sjednaný čas, 

drogy, alkohol 

Sankce AD 

(klientky) 

3x 

napomenutí = 

ukončení 

pobytu 

3x 

napomenutí = 

ukončení 

pobytu 

slovní 

napomenutí, 

písemné 

napomenutí, 

ukončení 

pobytu 

napomenutí napomenutí, 

ukončení 

pobytu 1x ½ 

roku 

Akceptace 

řádu (děti) 

bez problému jsou zvyklé líbí se jim 

stabilní 

bezpečné 

prostředí, 

zázemí 

(herna, 

zahrada) 

-----------------

- 

bez problému 

Dodržování 

řádu (děti) 

v mezích odráží matky odráží matky Ano bez problému 
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Nejčastější 

prohřešky 

(děti) 

chybí dozor, 

neví, kde je 

matka, 

neposlouchají 

matku  

chybí dozor, 

běh v AD, 

hledají matku 

běh v AD, 

chybí dozor 

---- běh v AD 

Sankce AD 

(děti) 

matky ne matky, příp. 

slovně 

Matky matky, příp. 

rozhovor dle 

věku dítěte  

Ukončení 

pobytu 

(porušování 

řádu) 

výjimečné  odjedou a 

nevrátí se (5x 

ročně) 

výjimečné (1–

2 ročně), 

drogy, hrubé 

porušení řádu 

--- za poslední 3 

roky 4x 

Ukončení 

pobytu 

(neuhrazení 

poplatku) 

Výjimečné ne (doplatky, 

dávky) 

--- Ne dnes ne 

(efektivní 

spolupráce 

s ÚP – 

doplatky. 

záloha) 

 

Tabulka č.3 odráží kódy odpovědí pracovnic AD Hradec zaměřené na problematiku 

nežádoucích návyků klientek a dětí ubytovaných v zařízení, jejich akceptaci a dodržování 

domovního řádu, a způsoby řešení potencionálně porušených norem.  

 Ve vztahu k nežádoucímu chování klientek se sjednocujícím znakem u výpovědí 

většiny pracovnic stal křik a vulgarity. A to ať už se jedná o všeobecnou komunikaci mezi 

klientkami, ale především ve smyslu negativní komunikace vůči dětem. S problémovou 

výchovou dětí klientek souvisí i další kategorie, totiž fyzické násilí vůči dětem (P1), či 

nedostatečná a omezená péče o děti. V dalších částech rozhovorů zazníval poznatek, že si 

klientky s dětmi málo hrají, v malé míře se jim věnují a málo s nimi chodí ven a děti tráví 

výraznou část dne v pokoji azylového domu, což dokládalo i pozorování běžného chodu domu. 

Dle participantky 3 navíc těhotné klientky ve velké míře kouří. Za další negativní projevy 

klientek lze uvést účelové chování klientek a všeobecně negativní vzory dětem. Od dvou 

participantek však zaznělo i poměrně významné tvrzení, že klientky samy neměly pozitivní 

vzory a nejsou naučené k samostatné péči o děti a chování vůči dětem.  

S chováním klientek souvisí samozřejmě i nežádoucí chování jejich dětí, dle tří 

participantek v tomto směru děti kopírují své matky (vulgarity, verbální i neverbální násilí). 

Dle sociální pracovnice (P5) se problémy dětí projevují nejčastěji při nástupu na základní školu, 
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přičemž až polovina dětí z AD Hradec je ambulantně v péči psychiatra, který ordinuje 

v sousedním městě Kostelec. S tím se však pojí i další problém klientek v podobě zanedbávání 

návštěv lékařů a také předepsané medikace dětí.  

Podle všech participantek klientky s dodržováním domovního řádu nemají vesměs 

problémy. Totožné platí i pro akceptaci řádu, pouze některé klientky na základě zkušeností 

srovnávají nastavený řád v AD Hradec s řády jiných azylových domů. Nejčastější porušení řádu 

spočívá v nedodržování čistoty v ubytovacích jednotkách a v úklidech společných prostor, či 

kouření v pokoji AD. V rovině hrubého porušení řádu se pak jedná o nedodržení termínu 

souvisejících s převzetím dítěte hlídaným jinou klientkou, či návratu do azylového domu, 

případně výjimečněji o užívání alkoholu a drog klientkami.  Provinění klientek se řeší nejprve 

slovním napomenutím, poté písemnými napomenutí a v nejzávažnějších případech ukončením 

smlouvy, což je dle participantek výjimečné. Dle sociální pracovnice a vedoucí služeb (P5) 

k tomu došlo za poslední tři roky pouze čtyřikrát. Četnější ukončení pobytu spočívá spíše 

v aktu, kdy klientka s dětmi z azylového domu odjede a již se nevrátí. Ukončení pobytu 

z důvodu neuhrazení poplatků je taktéž výjimečné, neboť v současné době azylový dům 

efektivně spolupracuje s úřady práce a služba je hrazena díky doplatkům na bydlení a dalších 

sociálních dávek jenž klientky čerpají.  

S pravidly domu a jejich akceptací nemají dle participantek problém ani děti. Dle 

participantky 3 se dětem líbí stabilní a bezpečné prostředí domu, které mnohdy ani nezažily. 

Dodržování vnitřních pravidel dětmi dle participantek reprezentuje jejich matky. Mezi 

nejčastější „provinění dětí“ uvádí běh dětí v budově domu, a fakt, že jim chybí dozor, tedy 

matky. Přičemž děti mnohdy samy své matky hledají po azylovém domě. Děti klientek však 

nenesou za sebe odpovědnost, tudíž jsou případně sankciovány ze strany pracovnic jejich 

matky, případně se na děti působí verbálně, jak uvádí participantka 5, dle jejich věku a 

rozumových schopností. 
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Tabulka č. 4 způsob a metody práce s klientkami 

Kód 1. participant 2. participant 3. participant 4. participant 5. participant 

Přímá práce 

s klientkami 

rozhovor, 

základní 

sociální 

poradenství, 

finanční 

poradenství 

ne vaření, 

recepce 

denní chod, 

tvorba IP, 

plánování a 

hodnocení IP 

(1x měsíčně) 

první kontakt, 

vyhodnocení 

situace, šetření, 

zařizování 

(dokladů, 

dávek, ZŠ, 

lékař,) platby, 

odborné 

sociální 

poradenství 

Práce s dětmi Školička, 

nácvik 

divadla, 

volnočasové 

aktivity 

výjimečně  pomoc s 

učením 

úkoly, 

výroba, 

volnočasové 

aktivity 

pomoc s 

učením 

úkoly, 

výroba, 

volnočasové 

aktivity 

ne (pouze 

skupinové 

akce) 

Pomoc 

matkám 

s výchovou 

dětí 

školička, 

slovní 

působení 

zásah ve 

vážných 

situacích 

(vyhrožování, 

křik) 

samy 

přichází pro 

rady, slovní 

působení, 

vaření 

slovní 

působení 

každodenní 

součást, slovní 

působení, 

poradenský 

rozhovor 

(problémy- 

škola, 

zdravotní, 

vztahy 

s vrstevníky) 

Volný čas 

klientky a děti 

½ nechodí 

ven (na 

pokoji), 

individuální 

na procházku 

kouří na 

zahradě, jsou 

v pokoji, na 

hřiště 

výjimečně 

školička, 

volnočasové 

aktivity, 

 (13 klientů / 

3 

zaměstnaní) 

nechodí ven, 

individuální, 

nehrají si 

s dětmi, kouří 

na zahradě 

součást práce = 

přehled 

Klientky -

společný čas 

na zahradě partičky  společné 

aktivity, na 

zahradě kouří 

(děti 

pobíhají, 

v pokoji) 

individuální, 

skupiny 

individuální, 

skupiny 
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Vzájemné 

působení – 

klientky 

ovlivňují  rozhodně, 

války 

skupinek, 

vůdčí ovlivňují 

pozitivně / 

negativně 

určitě, dle 

vůdčí 

postavy 

pozitivně / 

negativně 

individuální, 

dominantní 

klientky 

určitě, vaření, 

zkušenosti, 

možnosti 

sociální 

pomoci 

Terapie  ---------- ----------- bubnování 

s dětmi, 

vaření, 

bohoslužby, 

volnočasové 

aktivity, 

dětské 

divadlo 

(někdy i 

klientky) 

----------- individuální 

plánování, 

činnosti faráře, 

společné vaření 

Akce, projekty 

AD 

soboty 

společné 

vaření (3-4 

klientky, děti 

pomáhají), 

nedělní 

bohoslužby 

(klienti ne), 

středy 

volnočasové 

aktivity, 

jarmarky, 

kurzy, 

divadlo 

s dětmi, den 

otevřených 

dveří  

čtvrtky zpívání 

s dětmi, nácvik 

divadla 

s dětmi, 

besídky, 

čarodějnice, 

Mikuláš, kurzy 

(fin.gramotnost 

nízká účast), 

společné 

vaření, výlety, 

den otevřených 

dveří, 

víkendové 

pobyty a 

tábory 

s farářem, trhy 

divadlo, 

bubnování 

s dětmi 

(středa), 

zpívání 

s farářem 

(čtvrtek), 

víkendové 

pobyty a 

tábory 

s farářem, 

malování, 

práce na 

zahradě 

(dobrovolné / 

protislužba 

za školičku), 

společné 

vaření, 

besídky 

(vánoční, 

mikulášská 

akce v parku, 

společné 

vaření, výlety 

se školičkou, 

výlet o 

Vánocích do 

kina, 

táboráky, 

besídky, 

jarmarky 

zpívání, vaření, 

den otevřených 

dveří, 

bohoslužby, 

kurzy (nízká 

účast: fin. 

gramotnost, 

beseda 

s gynekologem, 

výlety se 

školičkou, 

mikulášská 

besídka, 

vánoční 

setkání, 

rozloučení s 

prázdninami  

Zapojení  

klientek při 

přípravách 

akcí 

individuální nepodílí se, 

v malé míře 

výroba 

produktů 

většina se 

zapojuje 

jen částečně, 

výzdoba 

zapojují se, 

občerstvení, 

výzdoba, 

přípravy 
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Náměty 

klientek 

(volnočasové 

aktivity) 

individuální, 

spíše děti 

ne moc ne, spíše 

AD 

individuální, 

spíše děti a 

AD 

ano, ale 

nezrealizují, 

(pouze ohně na 

zahradě) 

Správa objektu 

klientkami 

povinnost, 

úklid spol. 

prostor, 

zvolena 

vedoucí 

klientka 

úklidů 

úklid, středy – 

informační 

porady (zam. x 

klienti) 

povinný 

úklid spol. 

prostor, 

zvolena 

vedoucí 

klientka 

úklidů 

úklid spol. 

prostor, 

zvolena 

vedoucí 

klientka 

úklidů, 

pomoc na 

zahradě 

úklid spol. 

prostor, 

zvolena 

vedoucí 

klientka úklidů 

a její 

zástupkyně, 

nenáročná fyz. 

činnost (1 h. 

protislužba za 

školičku)  

Nejefektivnější 

metody, 

techniky práce 

prosba, 

slušnost 

pozitivní vzor / 

příklad, 

komunikace, 

motivace, 

nedat vše 

zadarmo 

pomoc při 

hledání 

bydlení, čtení 

pohádek 

dětem a 

matkám, 

individuální 

-------- rozhovor, vzor, 

příklad 

(přesazení 

květiny). 

motivace, 

komunikace 

s klientem 

Neefektivní 

metody, 

techniky práce 

------- výchovné rady, 

argumenty 

(nízký věk) 

individuální ---------- individuální dle 

klienta / 

pracovníka 

 

Tabulka č. 4 reflektuje kódované části rozhovorů s pracovnicemi AD Hradec zaměřené 

na přímou práci s klientkami a dětmi, na metody a techniky této práce, ale i na volný čas 

klientek a možnosti volnočasových aktivit, jenž azylový dům nabízí svým klientkám a jejich 

dětem.  

Již první kategorie kódů věnovaná přímé práci s klientkami je poměrně rozmanitá. 

Hlavním důvodem je odlišná funkce jednotlivých pracovnic v zařízení. Druhým důvodem může 

být i osobní konotace spojení „přímá práce s klientem“, což dokládá participantka 2, která 

v rozhovoru uvedla, že přímou práci s klienty nevykonává, ačkoliv vzhledem k její funkci 

pracovnice v sociálních službách recepční se jedná (nejen formálně), o nedílnou součást 

pracovní náplně (i další kategorie její tvrzení vyvrací). Oproti tomu další dvě PSS uvedly i 

některé konkrétní činnosti. Jedná se o základní sociální poradenství, služby recepce, či aktivita 

společného vaření s klientkami. Klíčová pracovnice P4 pak má ze základu své funkce na starosti 



72 
 

přímou práci s klientkami v podobě individuálního plánování. Obdobné platí i pro participantku 

5, sociální pracovnici. Pomoc klientkám ve věci výchovy dětí poskytují převážně 4 

participantky a to nejčastěji formou verbálního působení a poradenství v rámci své práce. 

Participantka 2 se do této činnosti zapojuje pouze při závažnějších situacích. 

 Přímou práci s dětmi v pravém smyslu pak realizují hlavně tři z oslovených 

participantek. Konkrétně pracovnice P1, která s dětmi nacvičuje divadlo, dle potřeb vede 

školičku, či realizuje další volnočasové aktivity včetně každotýdenního bubnování. 

Participantky P3 a P4 dětem během své služby při volnějších chvílích pomáhají s domácími 

úkoly i učením a realizují další volnočasové aktivity. Participantky 2 a 5 pak s dětmi pracují 

spíše výjimečně, případně nepřímo v rámci skupinových akcí.  

Jedna z otázek rozhovoru zjišťovala, jaké metody či způsoby práce s klientkami 

považují participantky za nejefektivnější. V tomto směru byly odpovědi pestré, shodným 

znakem se stal pozitivní vzor a příklad v podobně pracovníka, a to ať již klientkám tak i dětem. 

Dále pak komunikace s klientkou i její motivování, či příklad konkrétní činnosti vedoucí 

k naučení klientky nějaké praktické dovednosti. Od participantky 3 zazněl podnětný poznatek, 

že se jí osvědčilo čtení pohádek dětem a zároveň i klientkám, které tuto aktivitu nemají 

osvojenou, jelikož ji mnohdy v dětství samy nezažily. Naopak za neefektivní způsoby práce 

s klientkami považuje pracovnice P2 rady ve věcech výchovy, či argumentaci, neboť je prý 

příliš mladá a domnívá se, že klientky její rady neberou v potaz. Další pracovnice poukazovaly 

na individuální odlišnosti každé klientky, participantka 5 navíc také na individuální osobnost 

každého pracovníka.  

Samostatná paleta otázek k rozhovorům byla zaměřena na volný čas a běžný život 

klientek. V tomto smyslu z rozhovorů vyplynula spíše negativa pojící se s nedostatečným 

zabavením dětí a nenaplněním jejich volného času, kdy jsou děti mnohdy velkou část dne pouze 

v pokojích. Některé klientky azylového domu tráví svůj volný čas společně a dle participantek 

se jedná spíše o jakési skupinky či partičky složené ze spřátelených jedinců. V oblasti 

vzájemného působení klientek mezi sebou, dle participantek ovlivňuje ostatní převážně některá 

z právě ubytovaných dominantních klientek. Ta pak na ostatní působí pozitivně, nebo negativně 

podle svých osobnostních rysů. 

Dvě otázky na pracovnice azylového domu byly zaměřeny na terapie, které zařízení 

poskytuje. V tomto ohledu se vyjádřily pouze dvě participantky, které shodně za terapie 

označily činnosti duchovního, který do azylového domu dojíždí a také společné sobotní vaření 
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(momentálně sloužící pracovnice s klientkami). Participantka 3 dále za terapii označila 

bubnování s dětmi, které probíhá každou středu, nácvik divadla s dětmi a další volnočasové 

aktivity. Participantka 5 označila za formu terapie navíc proces individuálního plánovaní 

s klíčovou pracovnicí.  Ačkoliv se další pracovnice k terapiím přímo nevyjádřily v dalších 

tazatelských oblastech se již o některých volnočasových aktivitách pro klientky a děti, které je 

možné v širokém smyslu slova považovat za terapie rozhovořily.  V tomto ohledu můžeme 

uvést například hojně využívané sobotní vaření, nedělní bohoslužby konané v azylovém domě 

(v době šetření je nenavštěvovala žádná z klientek), dále středeční bubnování s dětmi (aktivita 

s dětmi vycházející z muzikoterapie), rovněž středeční volnočasové aktivity pro klientky, 

čtvrteční zpívání s duchovním, či nacvičování divadla s dětmi. (Děti vystupují s pohádkou před 

veřejností během kulturních akcí, kterých se azylový dům účastní).  

Mezi další aktivity, kterých mohou klientky a děti využít patří služba školičky, jejíž 

program pod vedením jedné z pracovnic spočívá ve spontánních hrách, pohybových aktivitách, 

didakticky cílených činností dle individuálních potřeb dětí a také v procházkách po okolí. 

Během procházek a krátkých výletů po okolí azylového domu musí být navíc přítomna alespoň 

jedna z klientek. Tato klientka rovněž plní svou protislužbu, za to že jí je služba školičky 

poskytována bezplatně. Další klientky, které mají své děti ve školičce a momentálně neřeší 

aktivně svou situaci nebo nejsou v zaměstnání, jako protislužbu vykonávají v čase 30 až 60 

minut pro azylový dům jednoduché práce (výzdoby, péče o zahradu, pomoc při výrobě 

reprezentačních výrobků atd.). Dále jsou klientky zpravidla povinně zapojeny do úklidu 

společných prostor (zmíněných max. 30 minut denně), tedy pokud jim to jejich stav umožňuje, 

což je individuálně domluveno s pracovnicemi azylového domu. Povinné jsou taktéž společné 

schůzky zaměstnanců a klientek, které se konají každý čtvrtek odpoledne. Azylový dům 

nepravidelně pořádá také besedy a přednášky pro klientky (beseda s gynekologem, finančním 

specialistou na dluhovou past), avšak podle sociální pracovnice je zprvu hlášený zájem vysoký, 

ale návštěvnost klientek minimální. 

Azylový dům dále každý týden navštěvuje pedagožka z blízké základní školy, která 

každé úterý odpoledne pomáhá doučováním dětem, se studijními záležitostmi. Mezi pravidelné 

akce v širším časovém horizontu, které v azylovém domě probíhají lze dále uvést vánoční 

setkání pro klientky s dětmi, Mikulášskou besídku, den otevřených dveří, rozloučení 

s prázdninami, či městský jarmark na němž se azylový dům také podílí (AD se prezentuje, 

probíhá prodej vlastních výrobků, děti vystupují s nacvičenou pohádkou). Odpovědi 

participantek na otázky zapojení klientek během příprav obdobných akcí jsou značně 
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nejednotné. To může být dáno odlišnými zkušenostmi pracovnic i různým vztahem a chováním 

klientek vůči jednotlivým pracovnicím. (Velmi odlišnou míru angažovanosti a spolupráce 

klientek s jednotlivými pracovnicemi dokazovalo pozorování konkrétních situací v praxi.) 

Pokud jsou pak klientky do příprav akcí zapojeny, jedná se o výzdobu, přípravu občerstvení, či 

výrobu produktů určených k prodeji a reprezentaci azylového domu.  

V otázkách vlastní iniciativy klientek ohledně přípravy akcí a aktivit se participantky 

převážně shodují, že se klientky zapojují individuálně, ale spíše v malém měřítku. Jednou 

z mála aktivit, které samy klientky organizují pro sebe jako skupinu matek s dětmi, je nahodilé 

grilování na zahradě, či pálení čarodějnic. Častější iniciativa přichází ze strany dětí, které 

navštěvují pracovnice během služby s žádostmi například o zapůjčení her, vytisknutí 

omalovánek, či s prosbou o návrh aktivit a činností.  

Dovětek k tabulce č. 4 - rozhovor s farářem 

Pro ukázku a přiblížení volnočasových aktivit, které mohou děti i klientky AD Hradec 

využít, a které hojně využívají především děti klientek, přikládáme přepis rozhovoru dalšího 

participanta, jenž se do výzkumu zapojil. Jedná se o rozhovor s duchovním, který se zařízením 

blízce spolupracuje a mimo jiné vede v azylovém domě nedělní bohoslužby, pořádá letní tábory 

i víkendové pobyty pro děti. Rozhovor byl realizován před zahájením volnočasové aktivity a 

probíhal ve společenské místnosti / školičce AD Hradec. Participant byl informován o účelu 

rozhovoru a souhlasil se záznamem rozhovoru na diktafon. Pro svůj krátký rozsah je rozhovor 

uveden v celé podobě doslovné transkripce (z etických důvodů aplikováno metod 

anonymizace). 

Tazatel: „V čem spočívá vaše činnost zde v azylovém domě?“ 

Participant: „Tak tady přímo v azylovém domě, zastupuju zřizovatele a vlastně církev. 

Takže jednak nabízím klientkám takovou pastorační službu individuální, což není příliš 

využívaný. No ale po těch letech vlastně, co s azylovým domem spolupracujem, se ukázalo, že 

nejvděčnějším, nebo nejsmyslnějším, vzhledem k mý kapacitě, mému vzdělání a vzhledu jaksi 

do tý problematiky. Takže prostě práce s dětma. Jezdím sem každý týden. Tenhleten rok tady 

máme vikáře, ten semnou teda dneska není a ten, a s dětma máme takový, kdysi se tomu 

vznešeně říkalo biblioterapie, ale tak je to takovej pokus, pomocí biblických příběhů těm dětem 

otevřít nějakej rozměr života, kde potkají, co to je společenství, určitá naděje v bezvýchodným 

stavu, jaksi to, že má smysl, aby člověk se za určitou jakoby nabídku a vizi jako ubíral i přes 

překážky. Prostě takový jako motivační, aby to bylo a zároveň to dávalo těm dětem určitej 

program, radost samozřejmě a chuť. To je jakoby jedna rovina. A zároveň je to nakombinovaný 

s tím, že ty děti se účastnějí aktivit, který děláme pro děti ve sboru. Jezdí s náma dvakrát, na 

jaře na podzim na víkendovku, v létě je tábor týdenní a na podzim a v adventu nacvičujou 

dětskou vánoční hru spolu s těma ostatníma. A tohleto pro ně má, tamto už je vyloženě takovej, 
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nevím jestli inkluzivní, ale vlastně jo i takovej integrační model, protože se tam potkávají 

s dětma z různejch sociálních vrstev.  Navazujou s něma i vztahy někdy. A rozhodně jakoby 

potkávají naživo nebo prožijou úplně z blízka úplně jiný modely, jaksi fungování, jinýmu vztahu 

ke vzdělání, to si myslím, že je hodně důležitý. A jinej model takový jako fungování rodiny a tak 

dále. No a zároveň zažívají, že ta společnost, jakoby při dobrým, při takovýmhle modelu, může 

být jako propustná jo, protože oni třeba ze školy, co vím, tak oni mají velice silnou určující až 

jakoby zkušenost, to, že patřej do tý kasty těch „bariů“ společenskejch. Kdežto tady zažívaj 

prostě něco jinýho, což pro ně může bejt. Né pro všechny, ale v určitým ohledu je to taková 

motivující nabídka. Takže asi takhle.“ 

Tazatel: „V čem spočívají aktivity na táborech a víkendovkách?“ 

Participant:„Ty aktivity, no. To máme vlastně i ty pobyty víkendový. No ty jsou dvakrát, 

jsou ty víkendovky na podzim a na jaře a v létě tábor. A docela s nima dělám. Je to vlastně 

jakoby provázaný, protože, my to máme podle takovýho modelu, prostě biblický táborový práce. 

Ráno jim dycky vykládám nějakej příběh biblickej, podle toho se pak hrajou přes den hry různý. 

Případně se od toho odvíjí taková jako legenda toho pobytu, toho tábora, nebo tý víkendovky. 

A rozdělený jsou tam do skupin, že jo,  kde jsou právě jako velice pečlivě, jaksi komponujem ty 

skupiny, aby byly vyrovnaný, ale  taky aby třeba  ty děti z toho azylovýho domu i z jedný rodiny, 

aby byly v různejch skupinách, kvůli tady to, těch hrách, soutěžích a v dalším programu, aby 

jaksi nutilo k spolupracovat a navazovat vztahy i s jinejma dětma. No a taky dycky tam zpíváme 

hodně písniček na tom táboře, skládáme třeba vždycky písně k tomu příběhu a potom to s něma. 

Takže já jakoby ty programy z toho tábora, zejména ty písně potom s něma vopakuju tady 

vždycky, si připomínáme a tím pádem voni mají takovej, jakoby ta vzpomínka na to pěkný, 

protože oni to vesměs teda v podstatě, téměř všechny ty děti, i takový ty který to jako vlastně, 

jako prožily takový jako konfliktní podobě, což se občas, spíše výjimečně třeba stává, tak i ty 

vlastně na ten tábor vzpomínaj, jakoby, na takovej světlej bod, důležitej že jo a třeba tady ty 

písničky, který pak tady zpíváme ty jim to evokuje. Problém je, že jsou tady maximálně na rok, 

takže to není možná dlouhodobá práce. Částečně ta dlouhodobost je jaksi saturovaná tím, že 

když žijou tady v Hradci dál, jakoby po odchodu z azyláče a třeba jsou v kontaktu s tou terénní 

službou naší, jo tak jako přes ty aktivizační služby, který sem přicházely i potom odchodu 

z azyláče a nebo sem třeba nechoděj, ale jezděj s náma na ty pobyty, nebo se třeba účastněj tý 

dětský vánoční hry. Je pravda, že některý jako, jsou taky případy, kdy nechtěj, protože se chtěj 

jakoby, jaksi od tý azylový etapy svého života, ta rodina jakoby odstřihnout, jako, což je 

pochopitelný z toho, jaksi respektujeme.“ 

Tazatel: „A jaký je zájem ze strany dětí?“ 

Participant: „Zájem je, vždycky tady je okruh těch, jo tady bývá, no v podstatě je tady 

skoro pořád plno, to znamená, že je tady zhruba 13 maminek, jo těch rodičovských buněk a 

k tomu bývá nějakejch no plus mínus mezi 25 - 30 dětma, že jo. Vždycky podle věku to 

samozřejmě závisí, ale tak zhruba s tou třetinou vlastně, jo jsme vždycky v kontaktu, mezi těma 

pěti a deseti - dvanácti roky. Tak to je jako sem oni choděj.“ 

Tazatel: „A když se zeptám třeba na zájem matek / klientek? Účastní se třeba zpívání?“ 

Participant: „No, když bylo, jeden čas se účastnily, protože jsem tady sám, tak se strašně 

blbě ještě jako tady ta místnost, tady není prostě přepážka jo, takže oni zdrhaj vedle do tý školky, 

dělaj binec potom jo, takový ty aktivnější a dynamičtější jo. A zvlášť u těch menších, tak jsem 

stál o to, aby jako tady ty maminky s něma byly, jenomže pak ty děti odrostly a oni jako teď to 

spíš bývá tak, že mi je sem jakoby odkládají trošku a jsou rády, že jim tady někdo udělá program 

nějakej. Ale jako ty děcka, pro ně jsou důležitý v tomhle tom ohledu právě ta práce s těma 

dětma, jakoby jak moc je tam přesah. Jako jsou maminky, který zajímá, jestli ty děti jako zloběj, 



76 
 

nebo ne, jestli, jo a co prožily. A jsou takový, který jsou rády, který si můžou v klidu dát kafe 

venku a cigáro jo ☹ . jako já to moc neřeším tohle to. Spíš že jo potom řešíme jako takový ty 

věci finanční, jako komu dát třeba slevu na tábor, komu splátky a takhle.“  

Tazatel: „A když se zeptám, jaké jsou ty částky za víkendovky a tábory?“ 

Participant: „No, za víkend máme nastavený už dvojí ceny teďka, takže ty azyláčový platí 

za víkendovku asi sto padesát korun jo a za tábor za ten tejden platěj dvanácet jo. No je pravda, 

že to držíme v takový jakoby hodně prostý podobě, bez nějakýho luxusu, jako jezdíme na levný 

místa, ale to tak. „ 

Tazatel: „Jaké metody a techniky považujete při práci s dětmi za nejefektivnější?“ 

Participant: „To je hodně individuální, podle, ale to je dobrý prostě jednak prostě 

potřeba střídat tempo hodně, bejt pořád o krok napřed a, no a voni že jo tím, že jsou tady od 

těch jako třeba pětiletejch až po ty dvanáctiletý, když jsou pohromadě, tak se jako moc 

metodika, jako nějaká speciální nedá, protože ten věk je hodně, je to hodně věkově roztříštěná 

skupina, takže tam spíše jakoby sázím na to, co jsou schopný dělat společně jo. Že jako třeba ty 

písničky doprovázej ještě na nějaký zbytky tady orfovejch nástrojů a podobně jo, a snažím se, 

když pak třeba vyprávím ten příběh s „faleografem“ tak jako je hodně aktivní, protože voni jsou 

takový,  jako že chtějí mít to  svoje. Takže jakože nejdříve každej dostane svou figurku, pak to 

z toho skládáme nějak. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde. A když pak jako vyjde trochu času tak 

hrajeme nějakou hru, což mají trochu za odměnu no. A když je tady semnou vikář letos, tak jako 

rozdělíme si je, tak on s nima dělá hodně takový jako no, okruh tří čtyř dětí těch starších a dělá 

s nima takový ty metodický rozhovory, že oni si třeba vytáhnou téma a pak o tom mluvěj . A to 

vím, že to ty děcka hodně, hodně baví a že to jo, že tam dochází k takový hlubší reflexi problémů 

různejch a takhle. „ 

Tazatel: „Těmto dětem komunikace chybí?“ 

Participant: „No, no a hlavně jakoby, ony jsou na druhou stanu, hodně jsou jako jo 

individualistický v něčem, v něčem jsou takový jakoby navyklý, že takovej ten trošku, no že 

prostě musej všechno urvat jako jo, že jo a co neurvou to nemaj. Jo takže tomuhle tomu jako, 

z tohodle pohledu na ten život jim jako otevřít dvěře k něčemu jinýmu. A pak jsou takový jako, 

jako to už jsou hodně zprudka tak, takový ty prudký ať už nějaký ADHD, nebo něco takovýho, 

tak tam funguje spíš jo taková to klid, ticho a teď se nám osvědčil, že choděj poslouchat kytaru, 

že je normálně jako, ne že bych jim nasadil kravatu, ale přitisknu hlavu ke kytaře a oni to mají 

rádi a poslouchá, úplně to to dunění a to je, tak jsem zjistil, že je zklidní jako. No takže. A jedu 

vždycky znovu, vždycky člověk přemejšlí, kde je ta hranice, kterou necháme jako ještě …. „ (V 

tomto okamžiku hlučná skupinka dětí vstoupila do místnosti na zpívání, a rozhovor byl nutně 

ukončen.) 
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Tabulka č.5 naplnění cílů + zpětná vazba 

Kód 1. participant 2. participant 3. participant 4. participant 5. participant 

Zaměření 

pomoci 

klientkám 

telefonování, 

hledání 

bydlení, 

rozpory mezi 

klientkami 

zapůjčení 

vybavení 

(nádobí, 

šatník) 

hledání 

bydlení, 

práce, 

sociální 

dávky, 

spolupráce 

s dalšími 

institucemi 

individuální 

plánování 

hledání 

bydlení, 

sociální 

dávky, dluhy, 

vztah 

k dětem, 

školní 

docházka, 

lékaři 

Aktivita 

klientek plnění 

IP 

individuální individuální povinnost, 

individuální 

individuální problémy si 

neuvědomují, 

individuální, 

cíle přechází 

v další měsíce 

(fin. důvody) 

Návrat 

k samostatnému 

životu 

(klientky) 

individuální, 

práce, byt, 

60% z AD do 

AD 

méně než ½, 

většinou 

z AD do AD 

individuální, 

některé ano, 

chybí zpětná 

vazba, 

opakovaně se 

vrací 

individuální, 

½ z AD do 

AD 

z AD do AD, 

není statistika, 

chybí zpětná 

vazba, 1/3 

funguje 

samostatně   

Průměrná délka 

pobytu 

¾ až 1 rok 10 měsíců individuální, 

¾ roku 

většinou rok 2 skupiny (po 

krátké době / 

roce – 

odcházejí do 

AD) 

Zpětná vazba - 

směřování 

klientek po 

odchodu z AD 

většinou sdělí 

při odchodu 

když sdělí při 

odchodu 

individuální, 

při odchodu, 

sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi 

individuální  nepřímo od 

klientek, při 

odchodu, 

v Hradci ano 

Návratnost 

klientek  

vracejí  vracejí 

(současný 

stav – 4 

klientky více 

než poprvé) 

------- vracejí  není 

předpoklad, 

vracejí (nesmí 

mít v AD 

dluh, 

problémové) 
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Minimální doba 

návratu 

½ roku ½ roku  -------- ½ roku ½ roku 

Návazné 

služby/ 

programy 

terénní služba 

– sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s dětmi 

terénní služba 

– sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi 

ne  terénní služba 

– sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny s 

dětmi 

terénní služba 

– sociálně 

aktivizační 

služby pro 

rodiny 

s dětmi, 

chráněné 

bydlení, 

v jednání 

startovací / 

sociální byty 

 

Tabulka č. 5 zachycuje kategorie kódů vztahujících se k problematice naplnění cílů 

služeb azylového domu, také zpětné vazbě a efektivitě tohoto zařízení. Z rozhovorů 

s pracovnicemi vyplývá, že aktivita klientek v rámci naplnění cílů stanovených individuálním 

plánem je ryze individuální záležitost, přičemž dle participantky 5 si klientky mnohdy ani své 

problémy a jejich rozsah samy neuvědomují a v tomto směru se s nimi také pracuje. Navíc cíle 

stanovené klientkami mnohdy musejí být přesunuty na další období plánu, neboť velkou 

bariérou bývá jejich finanční situace, která jim například nedovolí zařídit si nezbytné doklady, 

či jiné záležitosti.  

Aktivitu klientek a jejich schopnost navrátit se, či zahájit samostatný život reflektují 

výpovědi participantek, které shodně udávají, že klientky většinou odcházejí s dětmi 

z azylového domu Hradec do jiných azylových domů po celé České republice. Jednotlivé 

odhady pracovnic se různí, ale procentuálně začínají na 50 %. Dle odhadu sociální pracovnice 

pouze třetina klientek po odchodu z azylového domu funguje samostatně. Zbytek pak odchází 

do azylových domů a ubytoven. Vyjma této skutečnosti je velkou slabinou chybějící statistika, 

neboť neexistuje ucelená databáze klientek azylových domů a ani zpětná vazba. Zpětnou vazbu 

představuje pouze dobrovolné sdělení klientek při odchodu v rámci ukončovacího protokolu, 

nebo nepřímo od dalších klientek. Případně je zpětnou vazbou návrat klientek opět do AD 

Hradec, což je možné po půl roce, pokud klientka během předchozího pobytu nezanechala dluh, 

nebo hrubým způsobem neporušovala domovní řád. V době výzkumu byly v azylovém domě 

celkem 4 klientky, které již minimálně jednou byly ubytovány v tomto domě. 
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Další formou zpětné vazby, která se však týká pouze klientek, jenž po odchodu zůstávají 

v regionu, je sesterský program a částečně návazná terénní i ambulantní služba sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. (V době výzkumu služeb využívaly tři rodiny, z nichž 

jedna, klientka a její děti v minulých obdobích „prošly“ azylovým domem.) Mezi malým 

počtem návazných služeb uvedla participantka 5 také chráněné bydlení v nedalekém Kostelci. 

V době výzkumu azylový dům jednal s městem Hradec o možnosti zřízení dvou startovacích 

bytů, které by mohly usnadnit osamostatňování některých klientek. Dle participantky 5 je 

velkým problémem takřka neexistence návazné služby pro klientky s podprůměrnou 

inteligencí. Takovéto klientky pak nejsou schopné samostatně vychovávat děti a azylové domy 

jsou pro ně jedním z mála východisek. Tyto zařízení ale službu poskytují zpravidla maximálně 

na rok, což je pro tuto skupinu nedostatečné. S notnou dávkou skepse je možno považovat za 

návaznou službu i další azylové domy. 

Tabulka č.6 spolupráce s dalšími organizacemi + systémové nastavení a bariéry 

Kód 1. participant 2. participant 3. participant 4. participant 5. participant 

Spolupráce 

s dalšími 

subjekty 

----------- PMS - 

veřejně 

prospěšné 

práce (práce 

nedochodili), 

dle potřeb 

klientů, 

OSPOD, 

chráněné 

dílny, ÚP, 

ZŠ, někteří 

lékaři 

odmítají 

přijmout 

klientky AD 

dobrovolníci, 

studenti na 

praxe, 

OSPOD 

(posudky, 

dávky), 

klokánek, 

policie 

úřady, 

OSPOD, 

soudy, ZŠ 

(dobré),někteří 

lékaři odmítají 

přijmout 

klientky AD 

dobrovolníci 

(nepravidelně – 

překladatelé), 

městské úřady, 

(zdravotně 

sociální 

odbory), ÚP, 

dětský 

psycholog / 

psychiatr, 

Charita, další 

AD, OSPOD 

(dobrá 

spolupráce) 

někteří lékaři 

odmítají 

přijmout 

klientky AD 

Mecenáši, 

dárci, 

finanční 

podpora 

---------- mormoni, 

jednotliví 

dárci 

město, 

jednotliví 

dárci 

mormoni, 

rodina 

z Norska 

města (cca 40 

tis. K / ročně), 

individuální 

projekt EU, 

příjmy od 

klientů, 

dobrovolníci, 

rodina z Norska, 
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DD (dodává 

přebytky) 

Názor na 

systémové 

nastavení 

klientky se 

špatně nemají 

(finančně, 

bydlení), 

umějí si vše 

zařídit, 

nemotivuje 

ke změně, 

v očekávání 

veřejná 

služba ÚP 

mezery jsou, 

klientky z AD 

do AD, 

vyplatí se jim 

to, vyplatí se 

jim být 

v nouzi, 

nejsou 

motivované 

některé si 

dávky 

nezaslouží, 

nemotivuje 

klientky, na 

dávkách se 

mají dobře 

absence 

zpětné vazby a 

očekávaných 

výsledků 

služba AD 

drahá, k ničemu 

nevede, klientky 

z AD do AD 

Bariéry 

v zákoně 

-------- dávky 

nemotivují 

dávky 

nemotivují, 

obecné 

vymezení 

sociálních 

služeb, chybí 

sociální 

bydlení 

------------ chybí 

provázanost soc. 

služeb, výše 

dávek 

nemotivuje, 

v očekávání 

veřejná služba 

ÚP 

Bariéry vůči 

klientům  

ne  problémový 

klient, strach 

/ nedůvěra, 

manipulativní 

klienti 

nepříjemné 

vyžadovat po 

klientech 

úklid (WC, 

pokojů) 

------------- automatické 

očekávání 

pomoci (bez 

vlastního 

zapojení), 

předávání 

negativních 

vzorců dětem 

Bariéry 

společnost  

neslušné 

jednání 

záchranářů, 

stigmatizace 

stigmatizace 

(od lidí 

z města, 

mnohdy 

zasloužená) 

------------ -------------- pohled 

společnosti na 

klienty, 

stigmatizace 

(mnohdy 

odůvodněná), 

někteří lékaři 

nepřijímají 

klientky AD 

Bariéry 

region 

-------- drahé nájmy  -------- asi ne byty se shání 

obtížně 
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Tabulka č.6 odráží kódy z rozhovorů s participantkami týkající se spolupráce s dalšími 

organizacemi, ale i systémového nastavení služby či společenského kontextu. Během 

rozhovorů se prokázaly jako komplikované některé tazatelské oblasti, zvláště ohledně 

spolupráce s dalšími subjekty, efektivity této spolupráce a financování služby AD, kdy 

participantky neznaly odpověď a odkazovaly hlavně na vedoucí služeb azylového domu. Z toho 

důvodu byly původně plánované samostatné kategorie spojeny.  

Díky rozhovorům s pracovnicemi bylo zjištěno, že azylový dům spolupracuje například 

s Probační a mediační službou v rámci zaměstnávání osob s přidělenými obecně prospěšnými 

pracemi. (Doposud zaměstnal azylový dům 4 muže, z nichž tři své hodiny nedokončili a jeden 

nadále pokračuje. Práce pro azylový dům zahrnují jednoduché manuální činnosti během údržby 

zahrady, případně pokojů - vymalování, drobné opravy.) V malé míře azylový dům využívá 

služeb dobrovolníků, kteří kupříkladu pomáhají jako tlumočníci v případě zahraničních návštěv 

domu. Spolupráce s dalšími subjekty vyplývá z individuálních potřeb klientek a jejich dětí. 

Jedná se o spolupráci domu s orgány sociálně právní ochrany dětí a městskými úřady, kterou 

vedoucí služeb a sociální pracovnice hodnotí pozitivně. Dále pak o spolupráci se základními 

školami v Hradci, která je dle participantek rovněž dobrá. Obdobně je hodnocena také 

spolupráce s policií a hradeckými strážníky, kteří brzy přijeli vždy, když bylo třeba. Výrazné 

negativum uvedly tři participantky v souvislosti s rezortem zdravotnictví, neboť prý někteří 

hradečtí lékaři odmítají přijímat za své pacientky klientky azylového domu. Dále dle 

participantky 5 chybí ve městě dětský psycholog a k dětskému psychiatrovi jsou dlouhé čekací 

termíny. 

V souvislosti s finanční a materiální podporou azylový dům dále spolupracuje 

s českými mormony, kteří drobnými finančními dary podporují azylový dům, či s oblastní 

charitou (charitativní šatník), ale i s rodinou z Norska, která se rozhodla dům finančně 

podporovat, díky benefičním sbírkám konaných v Norsku. Dary finanční jsou z řady českých 

občanů spíše výjimečné, neboť dle participantky podpora této cílové skupiny není příliš 

oblíbená. Opačný protipól prý představují dětské domovy, které mimochodem azylovému 

domu poskytují některé své přebytky. Pokud pak jednotlivci obdarují AD Hradec, převážně se 

jedná o oblečení, které však dle participantky 2 bývá mnohdy v nepoužitelném stavu.  

V oblasti systémového nastavení sociálních služeb a služby azylový dům panovala mezi 

participantkami významná shoda. Této skutečnosti nasvědčovala již jedna z úvodních kategorií 

kódů věnovaná negativům profese, ale i další kategorie. Participantky se nezávisle na sobě 



82 
 

poměrně otevřeně rozhovořily o neefektivním systému rozdělování sociálních dávek, který prý 

klientky příliš nemotivuje k řešení situace a návratu k samostatnému životu, a tedy příliš 

neusnadňuje jejich resocializaci. Objevily se i tvrzení o tom, že klientkám se vyplatí být v nouzi 

na sociálních dávkách, díky kterým mnohdy dosáhnou vyššího komfortu než díky zaměstnání. 

Sociální pracovnice a vedoucí služeb (P5) mimo jiné služby azylových domů pro matky s dětmi 

označila za drahé a nepřinášející adekvátní výsledky, neboť klientky ve velké míře kolují po 

azylových domech. Na druhou stranu však sama uvedla, že ji nenapadá jiné řešení a obdobně 

jako participantka 3 poukázala na otázky dodnes neschválené koncepce sociálního bydlení, či 

na nedostatečné propojení sociálních služeb.  

Na druhou stranu určitou bariéru v osamostatnění klientek může dle participantek (P2, 

P5) představovat taktéž stigmatizace těchto žen ze strany společnosti, především obyvatel 

Hradce. Avšak obě participantky rovněž uvedly, že nálepkování ze strany hradeckých obyvatel 

je převážně odůvodněné negativními zkušenostmi s těmito klientkami v rámci občanského 

soužití. Klientky, které se chovají v normách společnosti prý takřka žádné nálepky nemají. Snad 

kromě onoho odmítání některými lékaři, kterými je například nedaleký gynekolog.  

V očekávání zaměstnanců azylového domu jsou výsledky, které by mohla přinést 

novela (zákon č. 367/2016 Sb.,) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, jež vyjde 

v platnost od 1.8. 2017. Tato novela zavádí do systému sociální pomoci tzv. veřejnou službu 

pro osoby pobírající hmotnou nouzi. Mezi tyto osoby dle participantek patří významná část 

klientek domu. Příkladem je rovněž klientka, jíž byla věnovaná výše uvedená případová studie. 

Základem tohoto opatření by mělo být motivování těchto osob zvyšovat si příjem vlastní prací. 

Princip spočívá v tom, že osoby dlouhodobě pracovně neaktivní budou mít nárok pobírat 

příspěvek na bydlení pouze ve výši existenčního minima (2200 Kč) přičemž, pokud se tyto 

osoby aktivně zapojí do veřejných prací pro obce a další subjekty, výše dávek se jim bude 

zvyšovat. 105 

 

 

                                                           
105 ČR: ZÁKON č. 111/2006 Sb. - o pomoci v hmotné nouzi [online]. In: [cit. 2017-5-30]. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62337&nr=111~2F2006&rpp=15#local-content 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62337&nr=111~2F2006&rpp=15#local-content
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5.4 Diskuze  

Cílem výzkumného šetření bylo získání co nejkomplexnějšího obrazu o tom, jak 

probíhá resocializační práce s klientkami a jejich dětmi v konkrétním azylovém domě pro 

matky s dětmi. Jako konkrétní zařízení byl vybrán Azylový dům pro matky s dětmi Hradec. 

Široká paleta otázek určených zaměstnancům azylového domu byla zaměřena nejen na práci 

s klientkami, ale i na další elementy související s běžným chodem azylového domu a životní 

dráhou klientek. Výzkumné šetření bylo realizováno, vyjma strukturovaných rozhovorů se 

zaměstnanci, také na základě dalších kvalitativních metod. Celkově bylo nashromážděno 

poměrně velké množství dat, jejichž následná analýza vyústila až v možnost zodpovězení 

výzkumných otázek. Za určitá negativa výzkumu lze označit nepatrné a spíše jen ilustrační 

zapojení klientek a jejich dětí do výzkumu, a taktéž fakt, že zjištěné skutečnosti není možné 

příliš generalizovat, protože se vztahují především k Azylovému domu „Hradec“. 

První výzkumná otázka (VO1) byla zaměřena na sociální prostředí, z něhož klientky 

s dětmi do azylového domu přichází. Jednoznačná a výstižná odpověď na tuto otázku dozajista 

neexistuje, jelikož každá klientka přicházející do azylového domu má svou vlastní životní 

historii i důvody, které ji nutí užít této služby. Přesto však některé znaky tyto klientky spojují. 

Dle participantek až za polovinu klientek v rámci prvního kontaktu jednají orgány sociálně 

právní ochrany, což samo o sobě může signalizovat nestandardní podmínky k výchově dětí. 

Podle odhadů pracovnic více než polovina klientek přichází z jiných azylových domů. Některé 

klientky „migrující“ po azylových domech se navíc do hradeckého azylu také poměrně často 

vracejí. Další část klientek přichází z nevyhovujících bytových podmínek a ubytoven. 

Společným znakem klientek je dále samozřejmě absence bydlení, kdy ztráta bydlení souvisí 

například s problémovými partnery klientek, ukončením vztahů, ale i s finančním zadlužením.  

Důvody příchodu do azylového domu i ztráty bydlení jsou různorodé a zpravidla se 

jedná o kombinace několika příčin. Některé klientky dle pracovnic pocházejí z rozvrácených 

rodin, dětských domovů, v menší míře pak z „dobře situovaných“ rodin, kdy se rodiče nesmíří 

s těhotenstvím své dcery. V souvislosti s vazbou klientek k původní rodině dominovalo u 

participantek tvrzení o zpřetrhaných vazbách a kontaktech, což představuje další signifikantní 

znak klientek. Zpřetrhané rodinné vazby může potvrzovat také nízká míra návštěv mířící za 

klientkami. Dle sociální pracovnice disponují klientky většinou pouze minimálním vzděláním.  

 Klientky AD Hradec často nemají všechny své děti v péči, což také může dokládat 

jejich problematickou životní dráhu před nástupem do azylového domu. Během nástupu tyto 
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klientky zprvu jeví zájem o získání dětí do péče, avšak ve finále k tomu během osmileté praxe 

sociální pracovnice prý ještě nedošlo. Četnější je opak, kdy je klientkám naopak dítě odebráno 

z péče. Tato skutečnost může odrážet i neexistující pozitivní vzory v dětství samotných 

klientek.  

Problematika nedostatečné, až nebezpečné péče o děti souvisí již také s druhou 

výzkumnou otázkou (VO2), která se vztahuje k nežádoucím návykům klientek azylového domu. 

Právě problematická péče klientek o děti je jednou z hlavních odpovědí na tuto otázku, což 

dokládaly pracovnice na nejčastějších příkladech v podobě křiku, vulgárního vystupování vůči 

dětem, ale i fyzického násilí a vyhrožování. Takovéto klientky se prý navíc mnohdy udivují nad 

tím, že děti přejímají podobné vzorce komunikace. Vulgarity a křik jsou dle pracovnic 

problémem i v běžné komunikaci mezi klientkami.  

Další nežádoucí návyky žen spočívají opět v péči o děti, či spíše zanedbávání této péče, 

jelikož matky v azylovém domě se dle participantek dětem málo věnují, nehrají si s nimi, 

nezajišťují jim program a taktéž s dětmi chodí velmi málo ven a děti tak převážnou část dne 

tráví v pokoji azylového domu. Od dvou participantek zaznělo i odůvodnění, že klientky samy 

neměly pozitivní vzory a nejsou naučené k samostatné péči o děti a chování vůči dětem. Za 

další negativní projevy klientek lze uvést účelové chování, odlišné chování k dětem před 

personálem a v soukromí, či zanedbávání lékařských kontrol dětí a medikace.   

Ve smyslu porušování domovního řádu se pak nejčastěji jedná o zanedbávání úklidů 

ubytovací jednotky i společných prostor, absence na společných schůzkách klientek se 

zaměstnanci, či nedodržování smluvených termínů a ponechání dětí bez dozoru. 

V ojedinělejších případech se mezi klientkami vyskytují uživatelky drog a klientky nad míru 

konzumující alkohol. Z výpovědí participantek mimo jiné vyplynulo, že některé klientky cíleně 

využívají sociálních dávek, kdy bydlení v azylovém domě je pro ně spíše strategickou a 

výhodnou variantou. To se pak týká matek, které nejsou na mateřské, nebo rodičovské dovolené 

a jsou schopné pracovat. V Hradci je obecně poměrně velká nabídka pracovních příležitostí, ale 

klientky většinou spíše hledají důvody, proč nepracovat. 

Třetí výzkumná otázka (VO3) se týká též spíše negativního chování klientek, přestože 

je zaměřena na nežádoucí návyky dětí. V tomto směru za nejčastější potíže s dětmi označovaly 

participantky negativní komunikační strategie naučené od matek, jakožto křik, nadávky a 

vulgarity, ale i agresivní chování. Porušování domovního řádu dětmi spočívá nejčastěji v jejich 
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běhu po azylovém domě, pojící se s chybějícím dozorem rodiče. Obdobné neduhy opět odráží 

spíše matky nežli děti. 

 Alarmující zjištění spočívá v informaci, že polovina dětí v azylovém domě musí být 

v odborné péči psychiatra. To dokládá možné závažnější duševní problémy těchto dětí a může 

být následkem jejich nepříliš harmonického až narušeného vývoje. Dle sociální pracovnice se 

problémy dětí klientek nejčastěji projevují v době nástupu na základní školu. Děti klientek mají 

také zpravidla jeden rok odklad nástupu na ZŠ, s čímž se pojí vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně.  

Čtvrtá výzkumná otázka (VO4) se vztahuje ke způsobům práce s klientkami a dětmi ze 

strany zaměstnanců. Všeobecně práce s klientkou počíná již prvním kontaktem a případně 

přijetím do azylového domu, což je možné považovat za formu krizové pomoci samo o sobě. 

Poté navazují služby dle individuálních potřeb klientky a její dětí. Každá z pracovnic poskytuje 

základní sociální poradenství a sociální pracovnice taktéž poradenství odborné. Jednu 

z hlavních náplní přímé práce s klientkami reprezentuje individuální práce v čele s metodou 

individuálního plánování, které je pro každou přijatou klientku povinné. Individuální plánování 

v domě vedou dvě klíčové pracovnice, které klientkám pomáhají ve vyjasnění situace, v jejím 

řešením, kontaktu s dalšími organizacemi, ale i s motivací k plnění cílů.  

Vyjma individuálního plánování je přímý kontakt s klienty nedílnou součástí každé 

služby právě sloužící pracovnice v recepci domu. Tato pracovnice tudíž na klientky i děti 

působí, jak bylo zjištěno šetřením, mnohdy aniž by si to sama uvědomovala. Jedná se o různé 

metody přímého i nepřímého výchovného vlivu počínaje osobním příkladem a vzorem, 

instruováním, organizováním, vyjádřením názoru, poradenstvím a dalšími metodami. Vyjma 

toho pracovnice na klientky působí taktéž během společných schůzek a dále pak v rámci 

volnočasových a dalších aktivit, které jsou však většinou na bázi dobrovolnosti klientek a dětí 

(školička, společné vaření, vyrábění výrobků, zpívání s duchovním, doučování dětí).   

S tímto tématem taktéž souvisí pátá výzkumná otázka (VO5), která se dotazuje na 

resocializační působení v azylovém domě.  Specifikem resocializace v azylovém domě je 

skutečnost, že klientky do zařízení přicházejí a užívají jeho služeb dobrovolně, ačkoliv jsou 

k tomu často přinuceny krizovými okolnostmi, či se jedná o podmínku orgánů sociálně právní 

ochrany dětí. Resocializační působení v azylovém domě probíhá na několika úrovních a 

rovinách, které se vzájemně prolínají. Výrazný nápomocný charakter může mít již samotné 

poskytnutí ubytování a krizové pomoci, což by mělo přinejmenším zamezovat další sociální 
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exkluzi klientek a dětí. Mimo to má klientka podmínky, které umožňují péči a výchovu dětí. 

Dále se pak jedná o přímé i nepřímé působení pracovnic a jednotlivých součástí služby na 

klientky i na děti, přičemž toto působení z velké částí zrcadlí individuální snahu a zájem 

konkrétní klientky.  

Pokud služby azylového domu Hradec a činnosti jednotlivých pracovníků dosadíme za 

Mühlpachrův model resocializace, tak za režimovou terapii můžeme označit samotný vnitřní 

řád domu udávající klientkám práva a povinnosti vztahující se k pobytu v domě. Již existence 

takto závazných pravidel týkajících se péče o děti, dodržování nočního klidu, návštěvních 

hodin, plánování termínů a dalších aspektů běžného života může být u klientek a dětí pozitivní 

v poznání a zažití určitých norem a jistot, kterých nemusely ve svém životě a původním 

prostředí samy zažít.  

Ve smyslu režimu se dále jedná o některé prvky samosprávy, které AD Hradec aplikuje. 

Příkladem je volba klientkami vedoucí matky a její zástupkyně konaná každé dva týdny během 

společných schůzek zaměstnanců s klientkami. Jak uvedly v rozhovorech některé 

participantky, takovéto matky mnohdy zažijí pocit upotřebení a potřebnosti, i ostatní klientky 

k nim pak vzhlíží. S režimem zařízení je spojen rovněž sankční systém spočívající v ústních a 

písemných napomenutích, které mají za cíl eliminovat některé nežádoucí chování klientek 

(nedostatečná péče o děti, ponechání dětí bez dozoru, užívání drog atd.).  V případě 

nejvážnějších provinění je sankcí i ukončení pobytu. Tento fakt rovněž klientky motivuje ke 

korekci některých způsobů chování. 

Za individuální terapii můžeme označit všeobecně individuální práci s klientkou, 

včetně individuálního plánování. Právě tato činnost je primárním způsobem pomoci klientkám 

ať již podle metodiky azylového domu, či samotných participantek. Proces individuálního 

plánování je jednou z povinných součástí pobytu, přesto nutno dodat, že se do něj klientka ale 

může zapojit pouze formálně či symbolicky, a tedy určitou roli hraje dobrovolnost a 

motivovanost klientky ke změně. Dále je možné za individuální terapii označit individuální 

doučování dětí poskytované pedagožkou dojíždějící do azylového domu, či pastorační služby 

faráře, které ale nejsou klientkami zpravidla využívané.  

Do kategorie skupinové terapie spadají v prvé řadě každotýdenní poradní schůzky 

zaměstnanců s klientkami, které jsou povinné. V rámci těchto setkání klientky mohou podávat 

náměty a návrhy ohledně služby, případně své stížnosti. Řeší se i další provozní záležitosti a 

plány do budoucna. Za formu skupinové terapie zaměřené na děti můžeme označit působení 



87 
 

faráře a jeho vikáře, kteří s dětmi pracují během každotýdenního zpívání i během víkendových 

pobytů a letních táborů. Dále lze do této kategorie zařadit společenské akce, kterých se mohou 

klientky s dětmi během pobytu v azylovém domě aktivně účastnit. Jedná se o vánoční setkání, 

mikulášskou besídku, den otevřených dveří, rozloučení s prázdninami, či grilování na zahradě 

a pálení čarodějnic, které jakožto jednu z mála aktivit organizují samy klientky.   

Na pomezí skupinové terapie a ergoterapie je služba předškoličky (dítě učí kontaktu 

s dalšími lidmi a matku učí hře s dětmi), a školičky připravující děti na příchod do školského 

zařízení a zároveň jakožto odlehčující služba pro matky. V tomto směru se klientky, které 

nejsou zaměstnány musejí protislužbou zapojit do drobných pracovních činností pro azylový 

dům, čímž si upevňují pracovní návyky. Popřípadě klientky asistují pracovnici, která školičku 

vede, čímž získávají praxi v dětských hrách a všeobecně péči v péči o děti. Za další (povinnou) 

formu ergoterapie můžeme označit úklid společných prostor, který je koordinovaný zvolenou 

vedoucí klientkou a její zástupkyní. Azylový dům klientkám poskytuje i některé akce 

vzdělávacího charakteru (beseda se specialistou na dluhy, beseda s gynekologem), účast je však 

zpravidla nízká, ačkoliv zprvu klientky prezentují zájem. 

 Velmi žádanou aktivitou mezi dětmi v azylovém domě je bubnování s jednou 

z pracovnic. Tato aktivita založená na principech muzikoterapie se koná každý týden. 

V dopoledních hodinách v kratším rozsahu s předškolními dětmi, odpoledne s dětmi staršími. 

Na pomezí muzikoterapie je rovněž aktivita zpívání s farářem, kterého děti také doprovázejí na 

hudební nástroje. Jako významnou aktivitu hodnotíme dále nácvik divadla s dětmi, které vede 

jedna z pracovnic. Do této dobrovolné činnosti se zapojuje většina dětí z azylového domu 

Hradec. Děti pak několikrát do roka s nacvičeným představením vystupují na veřejnosti. Dle 

výpovědi některých participantek tyto děti zažijí pocit úspěchu, což na ně má pozitivní vliv. 

Zapojení klientek do této aktivity je spíše sporadické a individuální. Další volnočasové aktivity 

a možnosti trávení volného času azylový dům a jeho pracovnice nabízí klientkám a dětem spíše 

individuálně na základě žádosti jednotlivců.  

Vyjma uvedených služeb a poskytovaných aktivit azylový dům své klientky dále 

podporuje mnohdy také materiálně. Jedná se například o mikulášskou nadílku, hračky v podobě 

vánočních dárků pro děti, či ošacení pro samotné klientky a jejich děti díky charitativnímu 

šatníku. Tato skutečnost může klientkám usnadnit překonání tíživé finanční situace, ale na 

druhou stranu může být také kontraproduktivní ve smyslu osamostatnění klientek, což 

dokládaly některé participantky. Toto osamostatnění klientek a jejich všeobecné fungování 
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mimo službu podle participantek neusnadňuje ani systém sociálních dávek. Většina klientek 

azylového domu přijímá pomoc v hmotné nouzi v podobě příspěvku na živobytí a pobyt 

klientek v domě je pak hrazen primárně z doplatků na bydlení. Pokud by však tyto klientky 

nastoupily do zaměstnání o tuto podporu by přišly. V očekávání zaměstnanců azylového domu 

jsou v současné době výsledky, které by měla přinést změna v tomto systému v podobě tzv. 

veřejné služby. Veřejná služba by do systému měla přinést motivační faktor i zásluhovost a 

spoluúčast.  

Další otázky na systém se týkají sociálního bydlení, které by potencionálně mohlo 

usnadnit cestu motivovaných klientek k samostatnému životu. Bohužel dodnes stále neexistuje 

schválená a ucelená koncepce této formy pomoci ohroženým rodinám. Podle výpovědí 

respondentek taktéž chybí i jiné návazné služby pro klientky opouštějící azylový dům. Jako 

jeden z mála příkladů uvedly participantky sesterský program sociálně aktivizačních služeb pro 

rodiny s dětmi, který je poskytován pouze v mikroregionu Hradec a týká se pouze klientek, 

které po odchodu z azylového domu zůstávají žít v této lokalitě.  

Za významný problém zjištěný na základě výzkumu můžeme označit efektivitu 

zařízení, či spíše nemožnost zhodnotit výsledky azylového domu. V systému sociálních služeb 

bohužel neexistuje žádná ucelená databáze klientek, a rovněž azylový dům nemá k dispozici 

ani ucelenou zpětnou vazby od klientek. Chybí tedy jakákoliv statistika o tom, kam odchází 

klientky z azylového domu a jak dále žijí. Bohužel podle participantek však většina klientek 

přechází z jednoho azylového domu do jiného a mnohdy se i vracejí zpět.  Podle názoru sociální 

pracovnice je všeobecně služba azylových domů pro tuto cílovou skupinu málo efektivní a 

taktéž nehospodárná. Otázkou však zůstává, jaký by byl stav, pokud by tato služba chyběla a 

jaké existují alternativy.  
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Závěr 
Tématem této práce byla problematika resocializace klientek a dětí, kteří jsou ubytováni 

a využívají služeb azylového domu pro matky s dětmi. V teoretické části jsme představili 

stručný přehled poznatků související s tímto tématem, počínaje oblastí věnované současné 

rodině, přes sociální deviace a patologie až po instituci azylový dům a koncepci resocializace. 

Cílem práce bylo získání, co nejkomplexnějšího obrazu o tom, jak probíhá resocializační práce 

s klientkami a jejich dětmi v konkrétním vybraném azylovém domě pro matky s dětmi. Tento 

cíl nejvíce odráží empirická část práce vycházející z kvalitativního výzkumného šetření. 

V souladu s cílem práce byly stanoveny výzkumné otázky. K účelu získávání dat jsme zvolili 

metody zúčastněného pozorování, strukturované rozhovory se zaměstnanci a analýzu 

dokumentů. Jako konkrétní zařízení jsme záměrným výběrem zvolili azylový dům, v práci 

označovaný jako azylový dům „Hradec“, jelikož zřizovatel domu si nepřál své uveřejnění. 

Částečná anonymizace však nebyla úplně na škodu, neboť tato skutečnost mohla přispět 

k tomu, že participantky se v rozhovorech velmi otevřeně vyjadřovaly o všech skutečnostech 

týkající se chodu zařízení. Kromě těchto metod výzkum doplnila také jedna případová studie 

klientky zařízení a rozhovor na téma práce s dětmi v azylovém domě s duchovním, jenž 

s azylovým domem úzce spolupracuje.  

Domníváme se, že na základě zjištěných a zpracovaných dat se nám cíl práce podařilo 

splnit a taktéž jsme zodpověděli všechny výzkumné otázky. Díky některým zjištěným 

skutečnostem můžeme označit jakožto velký problém efektivitu azylového domu, která není 

příliš zjistitelná, neboť azylový dům nemá k dispozici takřka žádnou formu zpětné vazby. Data 

získaná z rozhovorů nasvědčovala tomu, že převážná část klientek po odchodu z azylového 

domu „Hradec“ odchází s dětmi do jiných azylových domů. Bohužel pokud klientky nejsou 

samy dostatečně motivované ke změně, je šance jejich osamostatnění malá. Přesto je však 

působení na tyto klientky smysluplné. To pak platí rovněž pro děti, na které by mělo být 

pomáhajícími cíleno nejvíce.  

Jelikož výsledky šetření z podstaty formy výzkumu nelze příliš zobecnit a jejich platnost 

se váže především k azylovému domu „Hradec“, přínos práce spočívá především v hlubším 

proniknutí do poskytované služby. Tato práce může posloužit jako inspirace, či námět k dalším 

výzkumům, kupříkladu kvantitativním či kombinovaným týkající se migrace klientek v rámci 

azylových domu v ČR, nebo se zaměřením na děti klientek a jejich duševní stav a rovnováhu. 

Za úvahu by také stála problematika stigmatizace klientek azylových domů a jejich dětí. 
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Příloha A. - Otázky na pracovnice azylového domu 

1. Jak dlouho jste zaměstnaná v AD pro matky s dětmi? 

2. Jaké je vaše vzdělání? Př. další profesní kvalifikace?  

3. Jakým způsobem se dále vzděláváte? 

4. Jaká je vaše funkce v AD Hradec?  

5. V jakých činnostech spočívá vaše práce v AD Hradec? 

6. Nalézáte nějaká negativa na vaší práci? Jaká? 

7. Nalézáte nějaká pozitiva na vaší práci? Jaká? 

8. Co je podle vás hlavním účelem AD Hradec?  

9. Jakým způsobem vás nejčastěji kontaktují klientky s žádostí o pomoc? 

10. Jaké důvody obvykle přivádějí klientky do vašeho zařízení?  

11. Hovoří klientky otevřeně o důvodech, ze kterých přicházejí do azylového zařízení? 

12. Jaké jsou podmínky pro přijetí klientek a jejich dětí? 

13. Z jakého sociálního prostředí k vám přicházejí klientky? 

14. Jaké rodinné vztahy mají vaše klientky? 

15. Stýkají se vaše klientky s rodinnými příslušníky? (S kým? Jak často?) 

16. Jakým způsobem jsou ve spojení se svými rodinami?  

17. S jakými nežádoucími návyky, chováním u klientek se setkáváte?  

18. S jakými nežádoucími návyky a chováním se setkáváte u dětí?  

19. Jaké problémy s výchovou dětí mají klientky vašeho zařízení? 

20. Jakým způsobem podle vás vnímají klientky nastavený řád? 

21. Dodržují klientky pravidla řádu? 

22. Jaké nejčastější prohřešky musíte s klientkami řešit? 

23. Jakým způsobem jsou sankciovány? 

24. Jakým způsobem podle Vás vnímají děti nastavený řád? 

25. Dodržují děti pravidla řádu? 

26. Jaké nejčastější prohřešky musíte s dětmi řešit? 

27. Jakým způsobem jsou sankciovány? 

28. Stává se, že by byla klientkám ukončena smlouva o poskytování služby z důvodu 

porušování řádu?  

29. Stává se, že by byla klientkám ukončena smlouva o poskytování služby z důvodu 

neuhrazení poplatku za službu?  

30. V čem spočívá vaše práce s klientkami?  

31. Pracujete nějakým způsobem i s jejich dětmi? (Jak?) 

32. Pomáháte nějakým způsobem matkám s výchovou jejich dětí?  

33. Máte nějaký přehled o tom, jakým způsobem klientky tráví svůj volný čas? 

34. Tráví volný čas vaše klientky společně?  

35. Ovlivňují se nějakým způsobem klientky vzájemně? (-pozitiva, negativa?) 

36. Realizuje vaše zařízení nějaké formy terapií ?  

37. Jaký je o tyto aktivity zájem?  

38. Pořádá váš azylový dům nějaké pravidelné akce a projekty pro matky a jejich děti? 

39. Pořádá váš AD např. nějaké kurzy? (Jaká je návštěvnost a míra zapojení dětí a 

klientek?) 
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40. Pořádá váš AD např. společné vaření? (Jaká je návštěvnost a míra zapojení dětí a 

klientek?) 

41. Pořádá váš AD např. nějaké výlety? (Jaká je návštěvnost a míra zapojení dětí a 

klientek?) 

42. Pořádá váš AD např. nějaké táboráky? (Jaká je návštěvnost a míra zapojení dětí a 

klientek?) 

43. Pořádá váš AD např. nějaké besídky? (Jaká je návštěvnost a míra zapojení dětí a 

klientek?) 

44. Pořádá váš AD např. nějaké tematické akce? (Jaká je návštěvnost a míra zapojení dětí 

a klientek?) 

45. Podílejí se klientky na přípravách akcí, které pořádá azylový dům? 

46. Přicházejí klientky samy s nápady, jak aktivně a smysluplně trávit volný čas? 

47. Podílejí se klientky a jejich děti nějakým způsobem na správě objektu?  

48. Konají se ve vašem zařízení mše?  

49. Jaká je návštěvnost mší? 

50. Jaké způsoby práce/ metody, techniky při práci s klientkami považujete za 

nejefektivnější?  

51. Jaké způsoby práce/metody, techniky při práci s klientkami považujete naopak za 

nejméně efektivní? 

52. Jaké jsou nejčastější problémy, které pomáháte klientkám řešit? 

53. Jsou v tomto směru klientky samy aktivní? V čem spočívá tato vaše pomoc? 

54. Jsou klientky samy aktivní ve smyslu naplnění cílů definovaných v individuálním 

plánu?  

55. V jaké míře se podle vás daří klientkám „navrátit“ se k samostatnému životu? 

56. Po jaké době (průměrně) klientky vaše zařízení opouští? 

57. Máte nějaké informace, kam odcházejí klientky po odchodu z vaší služby?  

58. Vracejí se k vám tytéž klientky se žádostí o službu?  

59. Po jaké době mohou opět žádat o vaší službu? 

60. Existují nějaké programy, služby, které jsou návazné na vaší sociální službu?  

61. Spolupracuje vaše zařízení např. s dobrovolníky?  

62. Spolupracujete s dalšími zařízeními či odborníky? S jakými podle vás nejčastěji?  

63. Jak hodnotíte efektivitu spolupráce s OSPODem? 

64. Jak hodnotíte efektivitu spolupráce se soudem? 

65. Jak hodnotíte efektivitu spolupráce s úřadem práce? 

66. Jak hodnotíte efektivitu spolupráce se základní školou/ami?  

67. Jak hodnotíte efektivitu spolupráce s policií? 

68. Jak hodnotíte efektivitu spolupráce s lékaři? 

69. Je vaše zařízení dotováno i dalšími subjekty? 

70. Jaká je vaše spolupráce s nimi? Jakým způsobem je hledáte? 

71. Jak vnímáte systémové nastavení vaší sociální služby? 

72. Co považujete za největší bariéry při vaši práci v zákonné úpravě? 

73. Co považujete za největší bariéry při vaši práci v souvislosti s klientkami?  

74. Co považujete za největší bariéry při vaši práci ve vztahu k celé společnosti? 

75. Co považujete za největší bariéry vaší práci v souvislosti s vaším regionem? 


