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ABSTRAKT 

Diplomová práce analyzuje neziskové organizace poskytující sociální a další služby 

příchozím (lidem s migrační zkušeností), pozornost je zaměřena na projekty a aktivity 

těchto organizací určené ženám příchozím nebo zaměřující se na problematiku 

rovných příležitostí. Jádrem práce je kvalitativní feministický výzkum založený na 

hloubkových tematicky orientovaných rozhovorech a obsahové analýze relevantních 

dokumentů. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je prostřednictvím zmíněných 

projektů a činností sociálních pracovnic_ků a dalších pracovnic_ků neziskových 

organizací definována, naplňována a zvýznamňována kategorie genderu. V souvislosti 

s tímto práce prozkoumává, jak jsou příchozí konstruovány a konstruováni a jak jsou 

(zkoumanými) neziskovými organizacemi, ale i samotnými pracovnicemi_íky 

zobrazovány_i, a zda a jak se ve vztahu sociální_ho pracovnice_ka a klientek_ů 

projevují mocenské aspekty. 

Klíčová slova: nezisková organizace, neziskový sektor, migrace, integrace, sociální 

práce, gender, feministický výzkum, postkoloniální feministická analýza 

ABSTRACT 

Diploma thesis analyses non-governmental organizations which provide social and 

other services to newcomers (people with the experience of migration), it focuses 

mainly on those projects and activities intended for women or equal opportunities. 

Main part of the thesis is qualitative research based on in-depth thematic interviews 

and content analysis of relevant documents. The thesis aims to find out how the 

category of gender is defined, filled and accentuated especially in mentioned projects 

as well as in the activities of social workers and other workers of these non-

governmental organizations. Regarding that thesis also examines how are the 

newcomers constructed and how are they represented by (interviewed) non-

governmental organizations and by social workers. Thesis also examines if (and if yes 

then how) are the power relations manifested in the social worker-client relationship. 

Key words: non-governmental organization, non-governmental sector, migration, 

integration, social work, gender, feminist research, post-colonial feminist analysis  
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je analýza vybraných nestátních neziskových 

organizací působících v ČR, které své služby a projekty zaměřují na příchozí, tedy lidi 

s migrační zkušeností. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem pracovnice a pracovníci 

působící v těchto organizacích definují, naplňují a zvýznamňují kategorii genderu, 

a jak je kategorie genderu diskurzivně vyjednávána. Pozornost zaměřuji zejména na 

organizace, které se ve svých projektech a aktivitách cílí na příchozí ženy či na 

problematiku rovných příležitostí. Dále je cílem práce zaměřit se na to, jak jsou 

příchozí konstruovány a konstruováni a jak jsou neziskovými organizacemi, ale 

i samotnými (mnou zkoumanými) pracovnicemi_íky zobrazovány_i, a zda a jak se ve 

vztahu sociální_ho pracovnice_ka a klientek_ů projevují mocenské aspekty. 

Diplomová práce je založena na kvalitativních hloubkových tematicky orientovaných 

rozhovorech a obsahové analýze relevantních dokumentů. Do rozhovorů se zapojilo 

sedm participantek a tři participanti z devíti neziskových organizací pracujících 

s příchozími, obsahová analýza se týkala osmnácti dokumentů (například webové 

prezentace organizací, výročních zpráv nebo publikací, které vznikly jako výstupy 

z projektů). 

Výběr tématu diplomové práce pramení z mé dvouleté profesní zkušenosti jako 

sociální pracovnice v jedné z těchto neziskových organizací. Sociální práci jsem 

vystudovala na bakalářském stupni, a proto se mi téma diplomové práce na katedře 

genderových studií lépe vybíralo. Chtěla jsem neziskové organizace pracující 

s příchozími a práci sociálních pracovnic a pracovníků, stejně jako dalších 

pracovníků_ic organizací, nahlédnout genderovou optikou. Zajímalo mě, jak se 

kategorie genderu v neziskových organizacích projevuje, definuje a jak je naplňována 

či upevňována. Chtěla jsem obrátit pohled od příchozích jako klientek a klientů právě 

k pracovnicím a pracovníkům neziskových organizací, kteří a které se s příchozími 

dostávají do každodenního kontaktu, rozhodují o povaze a náplni projektů a služeb, 

které jsou příchozím nabízeny, a jsou vnímáni jako experti a expertky na téma migrace 

a integrace. Při studiu genderových studií jsem obracela pozornost na různé aspekty 

svého života a světa kolem sebe a podrobovala je feministické kritice. Záhy pro mě 

začalo být důležité uvažovat, jak kategorie genderu, aspekty moci a hierarchizace, 
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které se s ní a také dalšími kategoriemi znevýhodnění pojí, souvisí právě s mou profesí. 

Kladla jsem si otázku, zda se svou prací nedopouštím upevnění stereotypů 

o příchozích nebo nevědomě nepřispívám k jejich marginalizaci. Již během studia 

sociální práce jsem reflektovala některé své problematické motivace pro to, stát se 

sociální pracovnicí, a mnozí autoři a autorky publikací podrobují sociální práci 

potřebné kritice. Při studiu genderových studií jsem si ale neustále kladla otázku: 

„není to málo?“. Výběr tématu diplomové práce tak odráží můj osobní i profesní 

zájem, stejně jako potřebu dozvědět se více, pochopit a případně se pokusit 

o nápravu. Chci zjistit, jak se témata genderu, migrace a sociální práce (či dalších 

profesí neziskového sektoru) prolínají, jaká problematická místa tak vyvstávají, a co to 

může konkrétně znamenat pro žitou realitu příchozích. Jako feministka orientující se 

výrazně na téma sociální spravedlnosti vnímám zodpovědnost za to neustále svou 

profesní pozici reflektovat a přispívat ke zlepšování neziskového sektoru. Tuto 

diplomovou práci jsem tak tvořila také s myšlenkou na to, že může pomoci zlepšit 

služby neziskových organizací pracujících s příchozími.  

V práci používám pojem příchozí, a to jednak proto, abych se vyvarovala 

metodologického nacionalismu1 a také abych odbourala hierarchizaci v pojmech. Pro 

některé skupiny příchozích je častěji používán pojem expat_ka, pro jiné uprchlík_lice 

nebo imigrant_ka, hodnotové konotace těchto pojmů jsou přitom odlišné. Tam, kde 

o příchozích hovoří někdo jiný (literatura, participantky_ti), uvádím jimi použitý výraz. 

Zároveň se v textu snažím nepoužívat generické maskulinum, neboť se nechci 

dopouštět vyčleňování žen ani na této symbolické a pojmové úrovni. Proto také 

střídám pořadí rodů, aby žena nebyla vždy jen „ta za podtržítkem“. 

Diplomová práce je členěna na tři části, které jsou dále děleny na kapitoly, 

případně podkapitoly. V první části představuji hlavní teoretická východiska práce, 

zaměřuji se v nich na objasnění pozice neziskových organizací pracujících 

s příchozími, hovořím o roli sociální práce, postkoloniální feministickou kritikou 

nahlížím vnímání a konstrukce příchozích a v závěru části také představují hlavní 

                                                             
1 Pod pojmem metodologický nacionalismus Glick-Schiller a Wimmer rozumí „předpoklad, že národ/ 
stát/společnost je přirozenou sociální a politickou formou moderního světa“ (2009, s. 12). Používáním 
pojmů imigrant nebo uprchlík je tak tento předpoklad posilován. 
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pojmy pojící se s tématem genderu. Metodologická část představuje povahu 

výzkumu a jeho klíčové momenty, stejně tak v ní reflektuji svou vlastní pozici ve 

výzkumu, představuji participantky a participanty a pozastavuji se nad etikou 

a etickými dilematy, která se v průběhu výzkumu objevila. Ve třetí, analytické 

části, pak představuji jednotlivé výstupy z výzkumu a jejich interpretaci, které 

jsem rozčlenila do čtyř kapitol: (1) neziskové organizace mezi státem 

a klientem_kou, (2) projekty a aktivity, (3) konstrukce příchozích, (4) gender, 

genderové role a rozdíly pohlaví. 
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Diplomová práce je založena na interdisciplinárním přístupu, propojující témata 

sociální práce a neziskového sektoru s genderovými či feministickými studii. Sociální 

práci a neziskové organizace pracující s příchozími nahlížím genderovou 

perspektivou a perspektivou feministické postkoloniální kritiky. V následujících 

čtyřech kapitolách představuji témata a koncepty, která jsou pro moji práci relevantní. 

Objasňuji vývoj historie migrace a politiky integrace a jejich vliv na postavení 

neziskových organizací pracujících s příchozími, stejně jako pozici sociální práce mezi 

ostatními službami poskytovanými příchozím a klíčové otázky sociální práce 

s příchozími, zejména s ohledem na moc ve vztahu ke klientkám_tům a jejich možnou 

participaci. Dále nahlížím konstrukce příchozích z postkoloniální perspektivy 

a všímám si, jakými způsoby tyto konstrukce mohou upevňovat marginalizaci 

příchozích. Na závěr představuji hlavní pojmy genderových studií, zejména pojem 

genderovanost organizace, genderové role a stereotypy a zamýšlím se nad rolí jazyka. 

Neziskové organizace pracující s příchozími 

Na podobu a roli neziskových organizací a jejich služeb zaměřujících se na příchozí má 

vliv řada faktorů, jako například pojetí integrační politiky ze strany státu nebo způsoby 

financování. Záměrem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled historie 

integrační politiky, ale poukázat na klíčové momenty vývoje migrace a politiky 

integrace v ČR, a na to, jakým způsobem se na základě těchto proměn a další faktorů 

formovaly role a pozice neziskových organizací. 

V České republice působí široká škála organizací, které se věnují tématům migrace 

a integrace. Patří mezi ně jak instituce státní (například Správa uprchlických zařízení či 

Centra na podporu integrace cizinců, kterým Ministerstvo vnitra deleguje 

poradenskou a integrační činnost jednotlivým krajům), organizace mezinárodní 

(například Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky nebo 

Mezinárodní organizace pro migraci) tak organizace nevládní. Nestátní neziskové 

organizace tvoří různorodou skupinu a jednotlivé organizace se liší nejen právní 

formou, ale i činnostmi, mezi které patří: sociální služby a poradenství samotným 

lidem s migrační zkušeností, informační a vzdělávací činnost pro veřejnost, stejně jako 
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kampaně, osvětové aktivity, lobbing a obhajoba zájmů a ochrana práv příchozích nebo 

spolková činnost zaměřená na podporu dobrovolnictví či kulturní aktivity. Takovýchto 

nevládních neziskových organizací působí v České republice asi 602 (pokud 

zahrnujeme také jednotlivé komunitní organizace obvykle sdružující členky a členy 

identifikující se jako jedné národnosti, státní příslušnosti či etnicity) (Migraceonline.cz, 

online). Cizinců a cizinek žije v České republice asi 500 tisíc3 (Český statistický úřad, 

online). 

Stěžejním vládním dokumentem definujícím integrační politiku je Koncepce integrace 

cizinců přijata v roce 2000, která vychází z dřívějších Zásad koncepce integrace cizinců 

na území ČR. Koncepce určuje priority integrace, cílovou skupinu integrace a její 

principy a počítá také se zapojením řady partnerů, mezi které zahrnuje taktéž 

neziskové organizace, čímž reflektuje komplexnost problematiky integrace cizinců 

(Ministerstvo vnitra ČR, 2017: online). Tento obrat k procesnímu přístupu, tedy 

k přístupu, kdy stát opouští od centralizovaného výkonu moci směrem 

k přerozdělování kompetencí a zapojování široké sítě partnerů na všech úrovních 

státní správy, samosprávy, ale i občanského nebo dokonce soukromého sektoru, 

souvisí dle Trboly zejména s vývojem integrační politiky na přelomu 20. a 21. století, 

kdy docházelo k postupnému slaďování české integrační politiky s pojetím integrační 

politiky EU (Trbola, 2011, s.73-74). Baršová a Barša dodávají, že dalšími dvěma 

rozhodujícími důvody pro vznik integrační politiky byly také vnitřní potřeba a ochota 

Ministerstva vnitra začít se otázkami integrace zabývat (2005, s. 58). 

                                                             

2 Odborný odhad autorky práce, vycházející z informací dostupných z Registru poskytovatelů sociálních 
služeb, informací Ministerstva vnitra ČR o možnostech poradenství pro cizince, Konsorcia nevládních 
organizací pracujících s migranty a webu migraceonline.cz (Registr poskytovatelů sociálních služeb, 
online; Ministerstvo vnitra ČR, 2016, online; Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, 
online; migraceonline.cz, online). Uvedené orientační číslo nereflektuje jednotlivá pracoviště, kterých je 
mnohem více, neboť mnohé organizace (například Charita, Diakonie atd.) mají pobočky ve více krajích 
či městech. Zahrnuty jsou především organizace, které téma migrace definují jako jedno ze svých 
hlavních nebo hlavní. Nezahrnovala jsem ostatní poskytovatele sociálních služeb a další instituce, na 
které se sice příchozí mohou obrátit, ale které se na téma migrace specificky nezaměřují. 

3 Za cizince a cizinku je považována „fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně 
občana Evropské unie“ (Zákon o pobytu cizinců). Uvedený počet (konkrétně 496 413 k 31.12.2016) 
zahrnuje příchozí pobývající na území ČR v rámci dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu, trvalého 
pobytu a udělené doplňkové nebo mezinárodní ochrany. Nejsou zde zahrnuti příchozí pobývající 
v rámci krátkodobých (turistických) víz, žadatelé_ky o azyl a lidé s migrační historií, kteří a které získali 
české občanství. 
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Hlavními cílovými skupinami, na které je integrace zaměřena, jsou dle Koncepce 

„státní příslušníci třetích zemí“ pobývající na území ČR legálně a majoritní společnost. 

Držitelé mezinárodní ochrany jsou dle Koncepce vnímáni jako doplňková cílová 

skupina, neboť hlavní úlohu při jejich integraci hraje Státní integrační program. Stejně 

tak jsou za doplňkovou cílovou skupinu vnímáni občané EU, na které se integrační 

aktivity zaměřují spíše ve výjimečných krizových situacích (Ministerstvo vnitra ČR, 

2017, online). Důvodem může být jednak to, že občané EU mají v mnoha oblastech 

stejná práva jako občané ČR4 (například volný vstup na trh práce, oprávněnost 

legálního pobytu bez nutnosti pobytového oprávnění, snazší přístup k systému 

sociálního zabezpečení oproti lidem ze zemí mimo EU, atd.) a s ohledem na priority 

integrace se tak dle vnímání vlády a Evropské unie nesetkávají s tolika překážkami. 

Nicméně je to možné interpretovat také jako symbolické sjednocení evropského 

prostoru jakožto bez hranic, a tedy bez nutnosti integrace a vymezení se vůči 

„vnějším“ příchozím, které je potřeba integrovat. Za prioritní oblasti integrace cizinců 

považuje Ministerstvo vnitra znalost českého jazyka, ekonomickou soběstačnost, 

orientaci ve společnosti a vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti 

(Ministerstvo vnitra ČR, 2017, online). 

Szczepaniková upozorňuje na problematičnost takto úzkého vnímání integrace, která 

je v kontextu Koncepce a nastavení ze strany státu synonymem integrace 

ekonomické, tedy cílem je zde především nezávislost příchozích na pomoci státu 

a možnosti jejich přijetí jsou podmíněny jejich ekonomickým přínosem (2009, online). 

Integrace na poli občansko-politické nebo kulturní tak chybí anebo je jí věnována jen 

malá pozornost. Do pojetí integrace se tak promítají neoliberální motivace5. 

                                                             
4Jsem si vědoma toho, že také pojmy „občan_ka EU“ a „občan_ka ČR“ mohou symbolizovat 
metodologický nacionalismus, vůči kterému se v úvodu práce vymezuji. Přesto tyto pojmy používám, 
a to právě kvůli jejich kontextu. V předkládané diplomové práci často poukazuji na rozdíl práv 
a možností s ohledem na pobytový status či občanství/národnost/státní příslušnost. Díky tomu tak mají 
občan_ka ČR, občan_ka EU i občan_ka zemí mimo EU jiné možnosti, práva a povinnosti. Mým 
záměrem zde není tyto odlišnosti a hierarchizaci posilovat, ale naopak na ně poukazovat 
a dekonstruovat. Použitím vhodnějšího výrazu jako např. „lidé žijící v EU“ by však nebylo jasné o kom 
konkrétně, s ohledem na státem a EU definované kategorie, hovořím. 
5 Budgeon definuje neoliberalismus jako makroekonomickou doktrínu, která prostřednictvím důrazu na 
důkladně zvážená osobní rozhodnutí a možná rizika se s nimi pojící vytváří subjekt odpovědného 
občana_občanky, přičemž cílem je snížit odpovědnost na straně státu, který naopak místo do sociální 
sféry investuje finance do ekonomického růstu (Budgeon, 2015, s. 304). 
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Baršová a Barša vytýkají integrační politice její individuální a individualizovanou 

povahu, kdy je podpora a význam komunit v Koncepci zmíněna jen velice okrajově 

(2005, s.59). Ačkoliv je nazývána integrační, je podle výzkumu Tollarové česká politika 

vůči příchozím spíše kombinací asimilačního přístupu, přechodné diferencované 

inkorporace a odmítání cizinců (Tollarová, 2006, online). Asimilacionistický přístup se 

projevuje zejména v oblasti vztahů mezi majoritou a příchozími, kdy majorita přijímá 

zejména ty příchozí, kteří a které se odlišují co nejméně. Pokud není možné se této 

„jinakosti“ zbavit, měli by příchozí majoritu se sebou nenásilným a přijatelným 

způsobem seznamovat. Přechodnou diferencovanou inkorporací Tollarová rozumí 

zejména udržování pobytové nejistoty6 příchozích a silné hranice mezi majoritou 

a příchozími zejména v právech a možnostech (které se výrazněji rozostřují až se 

získáním trvalého pobytu). Odmítáním cizinců Tollarová nemyslí vztah vůči příchozím 

jako spíš nekoordinovanost jednotlivých kroků různých aktérů na poli „integrace“ 

(Tollarová, 2006, online). 

Proměny v migraci po roce 1989 a související vývoj migrační a integrační politiky měly 

stěžejní vliv na vznik a podobu neziskových organizací. Po revoluci došlo k proměně 

pozice České republiky ze země zejména emigrační na zemi transferovou či cílovou. 

Na tuto změnu reagovaly již zavedené organizace (např. Charita), které začaly 

poskytovat služby příchozím. V průběhu 90.let však vznikaly také nové neziskové 

organizace, nejdříve zaměřující se zejména na uprchlíky_ce a žadatele_ky o azyl 

(Trbola, 2011, s. 80-81). Důvodem byla zřejmě jednak reakce neziskových organizací 

na válečný konflikt v Jugoslávii, v jehož souvislosti poskytla ČR během 90.let azyl asi 

6.000 lidem (Jungwirth, 2017, online). Zároveň však svůj vliv mohla mít také tehdejší 

restriktivní podoba migrační politiky vůči pracovním migrantům, kdy měli tito a tyto 

příchozí na jednu stranu poměrně snadnou cestu k získání krátkodobého pobytu, 

                                                             
6 Pobytová oprávnění pro občany ze zemí mimo EU se dle Zákona o pobytu cizinců dělí na přechodné 
pobyty a pobyt trvalý. Mezi přechodné pobyty jsou řazena dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, 
o které může příchozí žádat vždy za již konkrétním účelem (například studia, podnikání nebo práce). Na 
tomto účelu jsou dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty závislé, pokud tedy skončí účel pobytu, je 
ohrožena platnost samotného pobytu (například pokud příchozí ukončí nebo je mu ukončena pracovní 
smlouva). Dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty je navíc potřeba každý rok či dva prodlužovat. Za 
pobytovou „jistotu“ je považován až trvalý pobyt, u kterého již nemusí být plněn žádný účel, a který až 
na výjimečné případy nemůže Ministerstvo vnitra ukončit či zrušit. 
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zároveň však bylo téměř nemožné pobyt prodloužit do dlouhodobější či trvalé formy, 

pokud nešlo o navrátivší krajany nebo rodinné příslušníky_ce (Dohnalová, 2011, s. 40). 

Také tento aspekt mohl být důvodem pro to, proč se neziskové organizace zprvu 

orientovaly na žadatele o azyl a azylant(k)y, neboť stát tehdy nevytvářel podmínky 

pro reálné usazení a integraci příchozích, kteří_ré o pobyty žádali z jiných důvodů. 

K doposud největšímu rozmachu služeb podporujících integraci příchozích dochází až 

po roce 2000, kdy vzniká nejméně 10 nových neziskových organizací. Za hlavní důvod 

pak Trbola označuje reagování na rozšířené pojetí integrace do majoritní společnosti 

(Trbola, 2011, s. 81). Podle Dohnalové bylo právě toto období přelomu 20. a 21. století 

charakteristické počátky konceptualizace imigrační a integrační politiky, neboť 

vznikaly první strategie a nástroje podpory integrace (například již zmíněná Koncepce) 

(Dohnalová, 2011, s. 41). Zároveň se organizace postupně profesionalizovaly, týmy 

často sestávající z dobrovolníků se transformovaly na týmy kmenových zaměstnanců, 

a docházelo také ke specializaci některých neziskových organizací čili zúžení jejich 

služeb na konkrétnější cílovou skupinu či jedno téma (například vzdělávání) (Trbola, 

2011, s. 82). 

Podle Trboly je role neziskových organizací v integraci příchozích zásadní 

a nezastupitelná, a to díky efektivnější komunikaci neziskových organizací 

s příchozími, a tedy i lepší znalosti jejich potřeb a terénu, stejně jako díky vyšší míře 

flexibility a operativnosti, neboť neziskové organizace jsou, oproti státu, schopné 

reagovat rychleji a lépe na potřeby příchozích. Dalo by se tak říci, že neziskové 

organizace zaplňují určitou mezeru v tom, co veřejná správa není schopna poskytnout 

(2011, s. 75, s. 123). Zároveň jsou však neziskové organizace ovlivňovány a omezovány 

právě státním pojetím integrace. Již zmíněnou Koncepci vnímají neziskové organizace 

spíše jako nedostatečně konkrétní dokument, o který se opírají zpravidla pouze při 

tvorbě projektových a dotačních žádostí, a naopak při práci s příchozími se soustřeďují 

hlavně na konkrétní a aktuální úkoly (Tollarová, 2006, online; Trbola, 2011, s. 92). 

Nicméně Koncepce, jak je uvedeno výše, například definuje cílovou skupinu integrace 

nebo priority integrace, což následně souvisí s prioritami financování služeb, aktivit 

a organizací působících na poli integrace. V důsledku se tak neziskové organizace musí 
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do určité míry přizpůsobit představě integrace ze strany státu, ačkoliv to nemusí nutně 

korespondovat s reálnými potřebami příchozích. 

Právě tato legislativní omezení (například nárok na určitou sociální službu dle Zákona 

o sociálních službách7 nebo již zmíněné vymezení cílové skupiny integrace), stejně 

jako financování, jsou z pohledu neziskových organizací nejpalčivějšími bariérami, na 

které narážejí (Trbola, 2011, s. 104-105). Většina neziskových organizací zajišťuje své 

financování vícezdrojově, v různém rozsahu tak přijímají finance ze státních dotací 

(dotace ministerstev, dotace ze státního rozpočtu, …), z dotací obcí a krajů, 

z evropských fondů (Evropský sociální fond, …), ze soukromých zdrojů (nadace, 

individuální dárci, veřejné sbírky) nebo si příjmy částečně zajišťují vlastní činností 

(tržby ze sociálního podnikání, …) (Pelikánová, 2016, s. 37, s. 45). Financování 

neziskových organizací je tak do jisté míry závislé na představách těchto donorů čili na 

již zmíněných státních či evropských preferencích v oblasti integrace cizinců. Roli hrají 

také i další faktory, jako například úroveň a metody fundraisingu. Některé organizace 

si nemohou dovolit profesionálního fundraisera nebo PR specialistu, což se dále může 

odrážet ve schopnostech uspět v dotačních a grantových řízeních, stejně jako v oblasti 

individuálního dárcovství či veřejných sbírek. Určitou jistotu financování představují 

dotace, především dotace na sociální služby, které je poměrně jednoduché získat 

(opět se zde odráží zájem státu), což však může vést k protěžování sociálních služeb, 

zejména sociálního poradenství na úkor jiných aktivit a služeb (Trbola, 2011, s. 106, 

s. 116-117). Naopak grantová řízení bývají často úzce zaměřena na určité téma, 

a důsledkem může být malá variabilita služeb nebo dokonce vytváření služeb, které 

však nemají odběratele (Trbola, 2011, s. 116-117). Všechny tyto faktory představují 

značnou nejistotu pro pracovníky neziskových organizací, kteří musí velkou část své 

pracovní náplně věnovat fundraisingovým aktivitám. Často dochází také 

k nenávaznosti financování a pracovníci_e již tedy vykonávají aktivitu, která je 

předmětem projektových žádostí a doufají, že bude daný grant nebo dotace skutečně 

schválena. Nejistotu představují také proměny a vývoje politické situace, které mohou 

vést k omezení financování neziskových organizací obecně nebo s ohledem na určitou 

                                                             
7 Okruh oprávněných osob, na které se pak vztahuje například nárok na příspěvek na péči nebo na 
sociální služby, upravuje § 4 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  
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cílovou skupinu. Neustálý existenciální „boj“ o finanční prostředky souvisí také 

s globálním trendem postindustriální společnosti, která se vyznačuje ekonomizací 

sociálna, kdy je důraz kladen na efektivitu služeb a kvantifikaci výsledků a legitimita 

sociální práce je obecně znevažována (Keller in Janebová & Valová, 2015, s. 7). 

Přestože je role neziskových organizací v oblasti integrace nezastupitelná, dle Trboly 

chybí v České republice to, co je v jiných státech EU běžné, a tedy větší uznání této 

specifické pozice neziskových organizací státem a jejich partnerské zapojení do 

určování a realizace dalších politik integrace (2011, s. 76). Je otázkou, do jaké míry tuto 

neochotu státu přijmout neziskové organizace jako rovnocenné partnery v integraci 

ovlivňuje také fakt, že stát je v různé míře tím, kdo financuje některé nebo většinu 

služeb a aktivit neziskových organizací, a může tedy neziskové organizace vnímat 

spíše jako „dodavatele“ služeb než jako partnery.  

Současné neziskové organizace působící v oblasti integrace cizinců lze dělit dle 

několika způsobů typologizace, například s ohledem na právní formu, působnost 

a dosah nabízených služeb nebo na druh poskytovaných služeb, aj. Pro účely této 

práce se mi zdá nejvhodnější typologizace dle zaměření cílové skupiny: 

(1) organizace, které své aktivity zaměřují výhradně na cílovou skupinu migrantů, 

(2) organizace zaměřující se na širokou cílovou skupinu ohroženou sociálním 

vyloučením, přičemž do této skupiny spadá určitá část cizinců a cizinek, 

(3) krajanská sdružení a spolky, jež v rámci svých aktivit podporují zájmy 

národnostních menšin, které zastupují (Trbola, 2011, s. 83-84). 

Sociální práce – mezi mocí a pomocí 

Činnosti neziskových organizací působících na poli integrace jsou často ztotožňovány 

pouze se sociální prací, ačkoliv, jak jsem naznačila výše, škála aktivit a služeb těchto 

organizací je mnohem širší. V neziskové organizaci nezřídka působí také právničky, 

vedoucí dobrovolníků, projektové manažerky, lektoři češtiny, profesní poradkyně 

a mnohé_zí další (pokud výčet profesí zúžíme pouze na ty, ve kterých je daná 

pracovnice_ík v kontaktu s klientem_kou). V této kapitole se proto zamýšlím nad 

příčinami tohoto protěžování sociální práce a nad tím, jaká je role sociálních 

pracovníků_nic ve vztahu k příchozím jako klientům a klientkám a jak se zde projevují 
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mocenské aspekty. Pozornost obracím také na kritiku zdůrazňování významu 

kulturních odlišností příchozích a na možnosti jejich participace na chodu neziskové 

organizace a určování podoby jednotlivých projektů. 

Důvodů, proč mají sociální služby a sociální práce specifickou, ačkoliv ne výlučnou, 

pozici mezi aktivitami neziskových organizací je dle mého názoru více. Jednu z příčin 

může vyjadřovat starší definice sociální práce, která tvrdí že "sociální práce je často to, 

co jiní – zdravotní sestry, lékaři, policie atd. - nedělají" (Hanvey & Philpot in Matoušek, 

2001, s. 184), což se dá interpretovat jako schopnost různých druhů sociální práce 

flexibilně reagovat na potřeby klientek a klientů a vyplňovat tak mezery v dostupných 

službách. Významnost pozice sociální práce může být však dána také protěžováním 

sociálních práce, především pak sociálního poradenství, ze strany státu, neboť žádosti 

o dotaci na sociální poradenství představují jistotu financování, a proto je výsledkem 

poskytování sociálního poradenství většinou neziskových organizací zaměřujících se 

na příchozí, které pak často díky takto získaným finančním zdrojům mohou realizovat 

i další služby (Trbola, 2011, s. 106). Domnívám se, že souvisejícím důvodem 

přisuzování významnosti sociální práce v oblasti integrace jak ze strany státu, tak ze 

strany neziskových organizací či poskytovatelů sociálních služeb může být také 

konstrukce migrace jako sociálního problému. V žádné z českých publikací či článků, 

věnujících se sociální práci s migranty či uprchlíky, které jsem měla možnost přečíst, 

není nijak zmíněn fakt, že pouze někteří a některé příchozí jsou v určité fázi svého 

života uživateli sociálních služeb. Dochází tak dle mého názoru k (nevědomé) 

konstrukci příchozích jako automatických klientů a klientek sociálních služeb.  

Specifičnost sociální práce odráží také její různorodost v mnoha aspektech. Existuje 

nepřeberné množství definic sociální práce8, liší se její metody a formy, stejně jako se 

proměňuje role sociálního pracovníka a pracovnice: „sociální pracovník (pracující 

s příchozími) může být poskytovatelem informací a materiální pomoci, doprovázející 

osobou, zprostředkovatelem a vyjednavačem, obhájcem klientových práv, 

                                                             
8 V současnosti je podle Janebové nejužívanější definicí sociální práce ta, kterou představil Navrátil: 
„(sociální práce je) profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám či komunitám 
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování a na tvorbu společenských podmínek příznivých 
pro tento cíl“ (Navrátil in Janebová & Černá, 2008, s. 37). 
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naslouchajícím terapeutem, právním poradcem i kontaktem se společností...“ 

(Günterová, 2005, s. 333). Mění se i sociální práce samotná: „(f)ormování sociální práce 

jako oboru je nekončící proces, během něhož obor 'dohání' měnící se společnost, ve které 

se objevují nové problémy a známé problémy mění svou váhu. Sociální problémy je třeba 

nejen evidovat, analyzovat, ale je potřeba hledat i nové metody jejich řešení. Proto 

sociální práce nebude mít nikdy dlouhodobě stabilní, jednoznačný obsah, nikdy nebude 

možné tuto disciplínu vyučovat po několik let stejným způsobem. V tom je obtížnost 

i výzva sociální práce“ (Šiklová, 2010, s. 2). Podle Matouška doznívalo na počátku 

21. stolení období přerodu sociální práce od hospitalismu a institucionalizace, tedy 

přístupu, kdy instituce a stát diktovaly způsoby poskytování služby bez ohledu na 

klientovy potřeby a klient_ka byli téměř ztotožňováni se svým problémem či 

diagnózou, směrem k zásadě „start where the client is“, a tedy přístupu uznání 

konstruovanosti povahy světa a vycházení z klientových a klientčiných potřeb (2005, 

s. 17-18). Mezi aktuální trendy pak můžeme zařadit diskurz kritické nebo radikální 

sociální práce, kdy je sociální práce obohacována o kritické, anti-rasistické, anti-

opresivní a feministické přístupy, jakožto odpovědi na současné neoliberální 

tendence, jako například byrokratizace a managerismus, nebo určování náplně 

sociální práce sociálními, a v kontextu příchozích také integračními, politikami (KRISA, 

online). 

Sociální práce s příchozími je často vnímána jako odlišná od sociální práce s jinými 

„cílovými skupinami“ a to především v souvislosti s předpokládanou rozdílností kultur 

sociální_ho pracovníka_ce a klienta_ky, kdy je zdůrazňován význam interkulturní 

komunikace jako klíčové schopnosti sociální_ho pracovníka_ce. Sociální pracovníci_ce 

by tak měli disponovat dobrou znalostí své vlastní kultury, otevřeností bez předsudků 

a kulturní empatií (Dvořáková a kol., s. 81). Stejně jako by měli_y ovládat alespoň 

jeden světový jazyk, aby co nejvíce předešeli_y jazykové bariéře a k pochopení 

podobností a rozdílů mohou využít Hofstedeho model dimenzí kultur. V publikaci 

Metody práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi nalezneme podrobnější popis 

Hofstedeho modelu, stejně jako reflexi: „Hofstede je kritizován za to, že popisuje 

národy jako homogenní kultury, což může podněcovat ke stereotypizaci. I rozdíly uvnitř 

kultur mohou být samozřejmě veliké“ (Dvořáková a kol., 2007, s. 79). Ovšem publikace 
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Sociální práce s menšinami a migranty Hofstedeho model nijak nezpochybňuje, 

a například kulturní dimenzi maskulinita/femininita vysvětluje tak, že klient 

přicházející z maskulinní kultury může tíhnout k projevování moci v komunikaci 

(Pastrňák, 2008, s. 37). Podle Moulettes je Hofstedeho model kulturní odlišnosti velmi 

problematický a reprodukuje genderové i kulturní stereotypy, ať už výběrem vzorku 

pro výzkum, do kterého byli zapojeni pouze muži nebo esencialistickým vymezením 

maskulinních a femininních hodnot (Moulettes, 2007, s. 444-445). Z mého osobního 

pohledu je zkušenost s migrací, a tedy předpokládaná kulturní odlišnost pouze částí 

osobnosti či identity člověka, ne nutně tou nejzásadnější při vzájemné komunikaci, při 

které mohou hrát důležitější roli další skutečnosti (například aktuální emoční 

rozpoložení). S odlišností sociální práce s příchozími nesouhlasí Günterová. Podle ní se 

principy sociální práce s příchozími do určité míry shodují s principy, které jsou 

uplatňovány při práci s jakoukoli ohroženou skupinou: sociální pracovník_ce tedy 

chrání práva klienta_ky, respektuje jejich důstojnost a jedinečnost, snaží se zapojit 

klienta_ku do řešení dané situace, poskytuje odbornou sociální pomoc, kdy taktéž 

mapuje další zdroje pomoci a dbá, aby je klient_ka obdrželi a aktivně vyhledává další 

osoby v obtížné životní situaci (2005, s. 334). 

Role neziskové organizace či sociálního pracovníka_ce na škále vztahu vůči státu 

a vůči klientovi_ce se liší dle různých autorů a pojetí. Podle Szczepanikové se kvůli 

závislosti na financování (diskutováno výše) neziskové organizace stávají 

„prodlouženou rukou státu“ (Szczepaniková, 2009, online). Oproti tomu kritické 

a radikální přístupy v sociální práci vnímají sociální_ho pracovnici_ka jako stojícího 

zásadně na straně klientů_ek a vymezujícího se vůči diktátu státu (KRISA, online). Do 

symbolického středu těchto přístupů můžeme zařadit roli sociální_ho pracovníka_ce 

jakožto prostředníka mezi majoritou a minoritou, který na jednu stranu částečně 

reprezentuje stát, na druhou stranu se však snaží ovlivňovat a měnit přístup státu 

a veřejnosti vůči příchozím tam, kde je ze strany klientů největší potřeba (Günterová, 

2005, s. 333; Trousil, 20111, s. 105; Úlehla, 1999, s. 25, …). Tomuto přístupu a roli 

sociální práce se, dle mého vnímání, přiklání většina autorek a autorů teorie a metod 

sociální práce. 
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To, jak je role sociální práce či neziskové organizace chápána, může dále ovlivňovat 

i vnímání míry důležitosti a významu participace klientů a klientek na chodu neziskové 

organizace a jednotlivých projektů. Podle Szczepanikové je participace klientů 

v aktivitách neziskových organizací pracujících s příchozími velmi nízká, což může 

souviset s profesionalizací sociální práce, která se zdá být v rozporu s možností aktivní 

participace migrantů a uprchlíků na definování svých potřeb a způsobu jejich 

naplňování. Neziskové organizace selhávají v hodnocení dopadů projektů ze strany 

samotných klientů, klienti_ky nemohou ovlivňovat projekty při jejich vzniku a jediným 

častým „zapojením“ klientů je jejich pozitivní prezentace ve veřejném prostoru jako 

reakce na negativní vnímání příchozích českou společností. Ovšem i ta je 

problematická, neboť často dochází k redukci života a zkušenosti migrantů a uprchlíků 

jakožto komplexního politického problému na ukázky tance, tradičního jídla či 

rukodělných výrobků čili něčeho exotického ale neškodného, co je pro českou 

veřejnost přijatelné (i zde se tedy projevuje asimilacionistické pojetí integrace 

příchozích, jako je diskutováno výše) (Szczepaniková, 2009, online). Často jsou dle 

Szczepanikové k těmto reprezentacím navíc využívány ženy migrantky, respektive 

uprchlice, neboť se snadněji prezentují jako nevinné oběti, které si zaslouží soucit 

a pochopení veřejností, což však v důsledku může konstruovat pasivitu a závislost 

uprchlic (2009, online). Tollarová upozorňuje zejména na nedostatečnou politickou 

participaci příchozích, kteří jednak nemají volební právo9 a také mnoho zákonů, které 

životy příchozích ovlivňují ve skutečnosti s cizinci, ať už úmyslně nebo nezáměrně, 

nepočítají. Nepřehlednost podmínek a neustálé novelizace zákonů jsou navíc 

překážkou v participaci či vůbec nezávislosti příchozích na pomoci (Tollarová, 2006, 

online). 

Otázkou, která s participací migrantů a migrantek souvisí je, zda mohou sociální 

pracovníci_e hovořit za klienty, například při určování jejich potřeb a náplní projektů 

(ale i při tvorbě metodik, publikací, příspěvků na úrovni teoreticko-akademické atd.). 

Pozice a lokace, ze které je promlouváno, je totiž epistemicky významná, posilující či 

                                                             
9 Důležité je dodat, že v komunálních volbách mohou volit také občané EU. Je zde (jako i jinde) tedy 
patrná hierarchizace mezi příchozími ze zemí EU a příchozími ze zemí mimo EU (kteří a které volební 
právo nemají, respektive je získají až se získáním českého občanství). 
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naopak oslabující významnost a pravdivost sdělovaného (Alcoff, 1992, s. 7-8). Dá se 

tak předpokládat, že sociální pracovník_ce, kteří vychází z pozice opírající se 

o uznávanou teoreticko-praktickou profesionální disciplínu sociální práce, bude mít 

epistemickou výhodu oproti příchozím, a sdělované z pozice sociální_ho 

pracovníka_ce tak může být vnímáno jako významnější a pravdivější. Nicméně jak 

Alcoff upozorňuje, hovořit za utlačované nebo znevýhodněné může mít za následek 

upevňování této jejich pozice, připojuje se tak k názoru Spivak, která za nejvhodnější 

strategii považuje „speaking to“, tedy snahu vytvářet, kdekoli je to možné, podmínky 

pro dialog s utlačovanými či znevýhodněnými a mluvit „s nimi“ spíše než „za ně“ 

(Alcoff, 1992, s. 7, s. 23). 

V souvislosti se sociální prací se často hovoří o principu empowermentu, čili 

zmocňování nebo posílení klienta sociální_m pracovníkem_cí, kterým se rozumí 

například posilování schopností řešit svou životní situaci a vymanit se 

z podřízeného postavení (Matoušek, 2008, s. 144). Méně se však již hovoří o moci 

v poradenském procesu a ve vztahu klienta_ky a pracovníka_ce, respektive je 

mocenská nerovnost a uplatňování moci vůči klientům_kám často spojováno 

s kontrolním typem sociální práce. O rozdělení typu sociální práce na pomoc 

a kontrolu hovoří například Úlehla (1999). Přičemž, pokud si je pracovník_ce vědom 

své mocensky silnější pozice a toho, že vůči klientovi uplatňuje kontrolu, je to chápáno 

jako přijatelné, neboť v některých situacích je dle Úlehly přebírání kontroly sociálním 

pracovníkem potřebné, žádoucí a nevyhnutelné (sociální pracovník_ce jako odborník 

vyhodnotí, že klient_ka kontrolu potřebuje) (Úlehla, 1999, s. 20). Již samotná 

představa legitimity pracovníkova rozhodnutí o tom, co je pro klienta_ku potřebné, je 

z mého úhlu pohledu problematické, poukazující na to, že některé typy sociální práce 

jsou opravdu „prodlouženou rukou státu“ plnící funkci sociální kontroly. Dle mého 

názoru se zde objevuje ještě jeden problematický aspekt, a to samotné vymezení 

kontrolního typu sociální práce vůči „pomoci“ jakožto ne-kontrolnímu typu sociální 

práce. Tím dochází k vymezení a symbolickému očištění pomoci od aspektů moci, kdy 

se „pomoc“ jakožto jeden z typů sociální práce prezentuje jako partnerský. Dle mého 

názoru však nedochází k dostatečné reflexi toho, jak sociální práce 

upevňuje mocenskou nadřazenost sociální_ho pracovnice_ka vůči klientům_kám, 
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a to prostřednictvím rétoriky a užívaného jazyka, stejně jako prostřednictvím 

konstruování jinakosti klientů a klientek a jejich (ne)participace na chodu organizace 

a podobě projektů (jak je diskutováno výše), či upevňování genderových a jiných 

stereotypů (další z těchto aspektů přiblíženy v následující kapitole). Je tedy otázkou, 

do jaké míry může sociální práce jako disciplína a obor zavazující se zlepšovat pozici 

marginalizovaných tuto marginalizaci (nezáměrně) reprodukovat, a to díky 

genderovým stereotypům sociálních pracovníků a pracovnic, ale i vlivem působení 

kulturních hodnot a norem, politických objednávek, ekonomických zájmů nebo 

působení kultury organizací (Janebová & Černá, 2008, s. 37). 

Příchozí jako 'jiní' a 'jiné' 

Problém stereotypů, a to nejen těch, které můžeme objevit u sociálních pracovnic_ků, 

neleží v tom, do jaké míry jsou či nejsou empiricky ověřitelné, ale v tom, že upevňují 

a/nebo konstruují jedinou realitu (Bhabha in Erel, 2011, s. 233). Záměrem následující 

kapitoly je poukázat na některé z těchto konstrukcí či stereotypů a na to, jaké binární 

kategorie tím mohou být upevňovány či zdůrazňovány a jaký to může mít dopad na 

vnímání příchozích jak odbornou, tak širokou veřejností. V této kapitole využívám 

konceptů vycházejících z postkoloniálních studií a postkoloniální feministické kritiky. 

Ačkoliv Česká republika (či Československo) není nebo nebyla koloniální mocností, 

objevují se také zde „koloniální“ přístupy k „Druhým“, které nejsou vždy nutně 

uplatňovány v geografickém kontextu k jiné zemi a jejím obyvatelům, ale také 

k vlastním menšinám (Jiroutová Kynčlová & Knotková-Čapková, 2017, s. 4, s. 6). 

Postkoloniální feministická kritika se zaměřuje zejména na témata reprezentace, 

esencializace, marginalizace a odporu vůči vztahům dominance, stejně jako 

konstrukcí identity či hledání hlasu (tamtéž, s. 6). 

Podle Janebové mohou sociální pracovnice_ci k marginalizaci klientek_ů přispívat 

nebo ji upevňovat několika způsoby. A to jak neznalostí širších strukturálních 

kontextů, na základě čehož připisují příčinu sociálních problémů klientům_kám, tak 

nedostatečnou citlivostí vůči diskriminaci a opresi klientek_ů či vlastními 

nereflektovanými stereotypy a předsudky nebo nedostatečnou reflexí vlastní 

mocenské pozice (Janebová & Černá, 2008, s. 39). Domnívám se, že pod poslední dva 

body můžeme zařadit také problematické konstrukce o příchozích, které jsou 
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vytvářeny nebo upevňovány pracovníky_cemi neziskových organizací (přičemž 

zároveň mohou představy pracovnic_ků znova posilovat a legitimizovat), a které ve 

svém důsledku mohou ovlivňovat názory veřejnosti. 

To, jak neziskové organizace příchozí pojmenovávají, v jakém kontextu o nich mluví, 

co naopak nezmiňují a jak je zobrazují, není zdaleka jen součástí projektových či 

dotačních žádostí, ke kterým se dostane jen úzký okruh osob, neboť zpravidla nejsou 

veřejně dostupné. Tyto konstrukce o příchozích jsou také součástí výročních zpráv 

nebo webové prezentace neziskových organizací, odborných publikací, článků, 

rozhovorů a komentářů v médiích, dokumentárních filmech a mnoha dalších 

způsobech veřejné komunikace práce neziskových organizací a sdílení jejich 

zkušeností či odborného pohledu na věc. Tyto mediální a další publikované obsahy tak 

mohou mít dle mého názoru dopad na to, jakým způsobem jsou následně příchozí 

vnímáni_y širokou ale i odbornou veřejností. Rámce uvažování o uprchlictví a migraci, 

které se odráží v jazyce užívaném neziskovými organizacemi ve zmíněných debatách 

či textech, také vymezují hranice přijatelného a normalizují hodnotové zabarvení 

určitých sociálních jevů (Szczepaniková, 2009, online). Podle Szczepanikové, která 

analyzovala zejména používání a vymezení pojmů „nelegální migrace“ a „integrace 

cizinců“, se však často neziskové organizace identifikují s rámci uvažování a jazykem 

státu, jehož zájem je migraci především kontrolovat, případně postihovat, a tedy se 

také tímto způsobem stávají „prodlouženou rukou státu“ (stejně jako důsledkem 

financování, jak bylo diskutováno dříve) (2009, online). 

Ke konstruování příchozích jako „jiných“, k jejich esencializaci, apropriaci 

a exotizaci, a tím k posilování jejich marginalizace, dochází ze strany neziskových 

organizací, dle mého názoru, na několika úrovních. Příchozí jsou často 

generalizováni jako jedna homogenní „cílová skupina“, přičemž specifika sociální 

práce s touto cílovou skupinou se dají shrnout do jedné kapitoly a nejčastěji jsou tato 

specifika redukována na kulturní odlišnost, která je tím zároveň zdůrazněna. Pokud je 

pak cílová skupina příchozích dále členěna (ale nejen tehdy), dochází většinou ke 

konstrukci genderových nebo opět kulturních či náboženských „jinakostí“ (např. žena-

příchozí jako oběť, specifikum práce s muslimy,...). K marginalizaci příchozích však dle 

mého názoru přispívá také problematičnost používání některých pojmů, která není 
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nijak reflektována (např. „cizinec z třetích zemí“, „migrační vlna“,…). V následující 

části kapitoly se zabývám konstrukcemi „jinakosti“ zejména na poli teoretických 

a akademických publikací a článků, které se týkají zejména sociální práce. To, jakým 

způsobem upevňují či konstruují tuto „jinakost“ samotné neziskové organizace je pak 

předmětem výzkumu (viz analytická část).  

Argument o tom, jak sociální práce (nevědomě) konstruuje příchozí jako automatické 

klientky a klienty sociálních služeb a tím také konstruuje migraci jako sociální 

problém, stejně jako to, že je v kontextu sociální práce osobnost a identita příchozích 

často redukována na předpokládanou rozdílnost kultur, je přiblížen v předchozí 

kapitole (viz Sociální práce – mezi mocí a pomocí). Zde dodám příklad z článku 

Trousila „Úloha a úskalí sociální práce s imigranty“, který jako akademická stať vyšel 

v časopise Sociální práce/Sociálna práca10, a kde se dozvídáme: „Imigrant může být 

oslněn ekonomickým bohatstvím nové společnosti, nicméně může také pociťovat odpor 

k takovým skutečnostem, jako jsou sňatky homosexuálů, interrupce, pornografie apod.“ 

(Kalayci in Trousil, 2007, s. 108). Z tohoto úryvku vyplývá konstrukce příchozích jako 

jednoznačně přicházejících z „méně bohatých zemí“, které jsou zároveň „ne-moderní“ 

v přístupu k některým společenským otázkám, zároveň je tím zdůrazněna konstrukce 

Evropy či Evropské unie, potažmo pak České republiky jako země bohaté a moderní. 

V krátkosti se zde ještě pozastavím nad konstrukcí homosexuality11. Nejenže je zde 

zavádějící zmínka o sňatcích homosexuálů, při které Trousil vychází z citace Kalayci, 

ale nijak ji nekomentuje s ohledem na Českou republiku a „pouhou“ možnost 

                                                             
10 Sociální práce/Sociálna práca – Časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci (jak zní jeho 
podtitul), je vydáván Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Jde o odborný, a dle mého názoru 
nejznámější časopis na poli sociální práce. Jedním z jeho cílů je „podporovat kvalitu sociální práce 
a profesionalizaci praxe sociální práce“ (Sociální práce/Sociálna práca, online). Časopis je tak považován 
za zdroj odborných a akademických poznatků a teorií sociální práce. 

11 Problematické je dle mého názoru také využívání právě „sňatku homosexuálů“ jako symbolu 
k poukázání na „pokrokovost“ společnosti uznávající liberálně-demokratické hodnoty, neboť je tím 
opět normativně zdůrazňována odlišnost a jinakost těchto sňatků. Registrované partnerství jako 
„jedinou“ možnost jsem záměrně označila uvozovkami, abych naznačila relativnost tohoto výrazu, 
protože mi zde nezbývá prostor na reflexi toho, zda je manželství pro stejnopohlavní páry 
zrovnoprávněním možností anebo spíše normativní kooptací, zastírající další a možná palčivější 
překážky a diskriminaci, na které LGBT+ lidé mohou narážet. Další a podrobnější analýza by se také 
mohla týkat tématu interrupce, které je opět v uvedené citaci prezentováno jako vyřešené a jasné 
téma, ke kterému „západní“ společnost přistupuje stejně, přičemž tím dochází k zakrytí pohybů a změn 
týkajících se legálnosti interrupce například v Polsku. 
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registrovaného partnerství. Kontrastní je k tomuto zároveň skutečnost, že migrační 

politika ČR preferuje konformní a heteronormativní formy rodiny (dlouhodobé vízum 

nebo dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny může získat pouze manžel_ka 

člověka žijícího na území ČR, nikoliv registrovaný partner_ka, ani nesezdaný_á 

partner_ka)12, jak poukazuje Ezzeddine (2011, s. 114). 

Pokud je práce s příchozími nějak konkretizována, dochází často k vyčlenění 

některých příchozích, a to nejčastěji muslimů a žen. V publikaci Pastrňáka (Sociální 

práce s menšinami a migranty), jsou v kapitole Bariéry v sociální práci s etnicky 

odlišnými klienty zmíněny pouze Islám a muslimský svět a Kastovnictví. Ačkoliv 

v úvodu kapitoly Pastrňák zdůrazňuje důležitost uvědomění si vlastního 

etnocentrismu, dva poměrně krátké odstavce pojednávající o islámu a muslimech jsou 

typickým příkladem orientalistických13 stereotypů. V podkapitole věnující se 

kastovnictví Pastrňák zase vychází z problematické knihy Bakaláře – Psychologie 

Romů14 (2008, s. 39-41). O islámu se například dozvídáme: „…muslimové i přes 

nezadržitelný postup moderního světa zůstávají spřízněni s konzervativní muslimskou 

ideologií. Islám hluboko pronikl do způsobu myšlení a života svých vyznavačů, a proto je 

                                                             
12 Pro úplnost je zde důležité dodat, že o „přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU“ má 
možnost zažádat také nesezdaný partner_ka nebo registrovaný partner_ka. Toto pobytové oprávnění 
se však týká pouze rodinných příslušníků_ic, které_ří jsou občany zemí mimo EU a zároveň 
partnerem_kou občana EU žijící/ho v ČR. Rodinní příslušníci_ce, kteří_ré jsou občany zemí mimo EU 
a chtějí se sloučit s občany_kami zemí mimo EU žijícími v ČR musí volit výše zmíněné dlouhodobé 
vízum nebo dlouhodobý pobyt. Konformní a heteronormativní formy rodiny jsou tak preferovány pouze 
u příchozích ze zemí mimo EU (Ministerstvo vnitra ČR, 2015, online). 

13 Orientalistickým stereotypem zde odkazuji na význam odvozený od jedné ze tří definic Orientalismu, 
jak je představil Said. Podle něj je Orientalismus mimo jiné diskurzem založeným na ontologickém 
a epistemologickém rozlišení mezi „Orientem“ a „Okcidentem“ neboli „západem“, kdy dle Saida 
„evropská kultura získávala sílu a identitu právě procesem vymezování vůči Orientu“ (2008, s. 12, 14). 
Černý interpretuje toto Saidovo pojetí Orientalismu jako: „široce rozšířený, ustálený a hluboce 
zakořeněný soubor specificky západních představ o Orientu a západních způsobů myšlení o Východu“ 
(2009, s. 1132). 

14 Knihy Petra Bakaláře jsou problematické jeho nekritickou obhajobou eugeniky, vycházením 
z biologického determinismu a místy až rasistickými prohlášeními. Příklad o nižším IQ Romů za 
všechny: „Romové jako celek pravidelně v testech IQ skórují v pásmu subnormality… Je nepochybné, že 
prostředí, ve kterém Romové žijí, nepřispívá k rozvoji toho, co inteligenční testy měří. Na druhou stranu se 
zdá nepravděpodobné, že by rozdílné prostředí bylo jedinou dostačující odpovědí. Je možné, že se na 
intelektovém deficitu podílí i genetické faktory“ (Bakalář, 2004, s. 50). Cílem této práce není analyzovat 
všechna problematická prohlášení, na které jsem v průběhu psaní narazila, nicméně zde považuji za 
důležité poukázat na fakt, že odborná publikace Pastrňáka, jejíž podtitul naznačuje, že vznikla jako 
studijní text pro kombinované studium Veřejná správa a regionální politika, nedostatečně reflektuje 
zdroje, ze kterých vychází, a naopak reprodukuje stereotypy a problematické konstrukce. 
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velmi složité ho sladit s přirozenými proměnami vývoje společnosti“ (Krikavová in 

Pastrňák, 2008, s. 40). Dochází tím k vymezení muslimů, jako těch, kteří nejsou 

schopni se oprostit od náboženství, a to v kontrastu vůči „nám“ jako „eurokřesťanské 

kultuře“, jejíž zákonodárství vychází z politických a hospodářských zásad, nejméně 

však ze zásad náboženských (Pastrňák, 2008, s. 40). Analýza podobných prohlášení 

v odborné literatuře týkající se sociální práce by jistě vydala na samostatnou práci. 

Mým cílem je zde pouze naznačit, že ani teoretikům_čkám a odborníkům_cím na 

sociální práci se orientalistické uvažování nevyhýbá, a často tak dochází ke konstrukci 

„muslimského“ světa jako „patriarchálního“, kde to co „evropská“ kultura považuje za 

genderové násilí je naopak chápáno jako „přirozené“ jednání (Pastrňák, 2008, s. 40, 

Trousil, 2007, s. 107). Tyto konstrukce tak automaticky podporují (někdy implicitní) 

konstrukce o „naší“ a „evropské“ nebo „české“ společnosti či „kultuře“, která je vždy 

tím opakem, ohraničeným, definovaným a podpořeným konstrukcemi o Orientu. Češi 

a Češky jsou tak vším, čím muslimové a muslimky nejsou a naopak. Pomyslný Orient, 

o kterém hovoří Said, se tak dává do pohybu, přichází a „ohrožuje“ Okcident, nicméně 

snaha o restrukturalizaci Orientu k lepšímu zde zůstává (Said, 2008, s. 13). Zároveň 

zde dochází k symbolickému zneviditelnění například těch lidí žijících v ČR, kteří se 

identifikují jako muslimové a muslimky, a zároveň mají české občanství – kam patří 

tito a tyto s ohledem na pomyslný protiklad „my“ a „oni“? 

Podle Erel jsou ženy (ale i muži) příchozí, a zejména pak muslimky, ať už 

prostřednictvím explicitní politiky nebo implicitní symbolické reprezentace, 

konstruovány jako „rasově“ a genderově „jiné“ (2011, s. 231). Stereotyp ženy příchozí 

jako odcházející z patriarchální země posiluje obraz Evropy jako „ráje bez sexuálního 

obtěžování a genderových stereotypů“ (Erel, 2011, s. 231). Podle Erel to však nutně 

neznamená, že ve svých domovských zemích nebyly příchozí opravdu vystaveny 

genderové diskriminaci. Nicméně tento stereotyp upevňuje pasivní roli ženy muslimky 

jako oběti patriarchátu, a patriarchát je pak navíc nahlížen jako důsledek Islámu (2011, 

s. 233). Také ze strany Koncepce integrace, a tedy českého státu, jsou ženy příchozí 

vnímány zejména jako oběti migrace, žijící v zajetí své tradiční společnosti, a tedy 

vyvstává potřeba (nebo odůvodnění) je chránit (Ezzeddine, 2011, s. 114). Navíc je tím 

zakrývána ambivalentní pozice žen příchozích, které se často právě v procesu migrace 
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setkávají s genderově zaměřeným násilím, ale zároveň jsou podezírány z překročení 

hranic za účelem prostituce a obchodu s lidmi (Ezzeddine, 2011, s. 114). 

Na podobnou stereotypizaci, ačkoliv ne v sociální práci ale ve feministický studiích, 

upozorňuje Mohanty. Ženy „třetího světa“ jsou podle Mohanty některými texty 

„západního“ feminismu konstruovány jako jedinečný monolitický subjekt ženství 

sdíleného v útlaku, přičemž jsou reprezentovány, a tedy definovány například jako 

oběti mužského násilí, jako všeobecně závislé, jako oběti koloniálního procesu, oběti 

arabského rodinného systému, islámského práva nebo oběti procesu ekonomického 

vývoje. Tato představa o ženě „třetího světa“ jakožto oběti pak opět dotváří 

sebeprezentaci „západní“ ženy jako emancipovaného aktivního subjektu (Mohanty, 

2008, s. 315, s. 316, s. 338). K tomu, aby se feministické teorie vyhnuly této kolonizaci 

ženy třetího světa, je podle Mohanty klíčová strategie spolupodílení/solidarity, 

založená na pochopení historických a kontextuálních specifik a nepoukazování pouze 

na zkušenosti útisku a vykořisťování, ale také upozorňování na úsilí a vzdor žen 

(tamtéž, s. 349). Zda, jakými způsoby a pomocí kterých stereotypů, dochází ke 

konstrukci „jinakosti“ žen muslimek a obecně žen příchozích také v sociální práci, se 

zabývám podrobněji v analytické části. 

Používání metafor odkazujících k přírodním katastrofám se netýká pouze mediálních 

sdělení, ačkoliv v médiích je, dle mého názoru, užíváno metafor více a se silnějším 

hodnotovým zabarvením („záplava“, „příliv“, „vlna“, jsou ale užívány také metafory 

odkazující k válečným stavům jako „síla“, „invaze“) (Sedláková, Lapčík, & Burešová, 

s. 9, online). V publikacích o sociální práci se často hovoří o „migrační vlně“ nebo „vlně 

migrantů“ (Dohnalová, 2012, s. 36; Pastrňák, 2008, s. 111; Trousil, 2007 s. 36), čímž je 

posilován dojem akcelerace problému a pocit ohrožení (Sedláková, Lapčík, 

& Burešová, s. 9, online). Dalším často užívaným pojmem v práci s příchozími je občan 

„třetí země“, který je již ustanoven rétorikou Ministerstva vnitra (2018, online), ale dle 

mojí zkušenosti je naprosto běžně používán také neziskovými organizacemi. Termín 

„občan třetí země“ odráží mocenskou hierarchizaci ČR jako „centra“ a „třetí země“, 

které jsou domovem příchozích a jsou tak degradovány na nevýznamnou „periferii“. 
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Přičemž mocensky je zde upevněna pozice ČR, neboť to je ta, která sama sebe 

definuje jako „první země“ pomocí vyčlenění příchozích z „třetích zemí“15. 

Domnívám se, že teorie i praxe sociální práce s příchozími může reprodukovat a tím 

upevňovat celou řadu problematických konstrukcí o příchozích, a to několika způsoby 

představenými výše. Často dochází k vymezení binárních kategorií upevňující 

mocenskou pozici sociální_ho pracovnice_ka, neboť ti a ty jsou představiteli_kami 

„evropské či západní kultury“, která je „moderní“ a prosta genderového násilí 

a diskriminace. Tyto zejména implicitní konstrukce jsou možné právě díky označení 

příchozích jako „jiných“, přicházejících z patriarchální a „nemoderní“ „třetí země“. 

Domnívám se, že od těchto mocenských konstrukcí a stereotypů může být už jen 

krůček k legitimizaci určitých kroků sociální_ho pracovnice_ka, například zavedení 

určitých služeb, neboť jsou „potřeba“ a sociální pracovník_ce jsou v mocensky 

nadřazené pozici toho, kdo ví a může rozhodnout. Zároveň se také domnívám, že 

problematickými teoretickými a mediálními reprezentacemi příchozích podkopávají 

neziskové organizace svůj závazek zlepšovat situaci marginalizovaných skupin a osob, 

jak na to upozorňují Janebová a Černá (2008, s. 39). Tím, zda a případně do jaké míry 

jsou podobné konstrukce vytvářeny také praxí sociální práce a obecně prací 

neziskových organizací a aktivitou ve svých projektech, se zabývám v analytické části. 

Gender jako organizační princip a kategorie analýzy 

Ve většině neziskových organizací není gender hlavním organizačním principem, 

protože se ve službách neorientují pouze na klienty nebo pouze na klientky a nikdo tak 

není na základě svého pohlaví explicitně vylučován16. To ovšem neznamená, že 

gender není, ačkoli zdánlivě neviditelným, zásadním ovlivňujícím principem 

(Hasmanová-Marhánková, 2013, s. 115). Ani neziskové organizace, stejně jako další 

                                                             
15 Podle pojetí Ministerstva vnitra jsou za „druhé země“ označovány země EU a Island, Lichtenštejnsko, 
Norsko a Švýcarsko. „Třetími zeměmi“ jsou tedy všechny ostatní země kromě ČR a těchto „druhých 
zemí“. Nedomnívám se tedy, že by pojem „třetí země“ tak, jak je používán v kontextu Ministerstva 
vnitra a neziskových organizací přímo vycházel ze známého rozdělení světa během studené války 
(„první“, „druhý“ a „třetí svět“). Zároveň však dle mého názoru nelze popřít hierarchizaci, která je 
v takovémto rozdělení implikována. 
16 Existují však organizace, určené například primárně ženám (jako obětem a přeživším domácího 
a jiného genderově motivovaného násilí atd.). Většinou jsou tak klientkami těchto organizací ženy, 
zpravidla ovšem není odmítnuto poradenství ani mužům ve stejné životní situaci. 
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instituce v tom nejširším smyslu slova, nejsou genderově neutrální a gender zde 

nepůsobí jen jako dodatečný aspekt. Ke genderovanosti organizace, tedy ke 

konstrukci zvýhodnění a znevýhodnění, akce a emocí, významů a identity 

prostřednictvím rozdílů mezi femininitou a maskulinitou, dochází podle Acker 

prostřednictvím různých procesů na mnoha úrovních, například prostřednictvím dělby 

práce, určováním přijatelnosti určitého chování, distribuce moci, konstrukcí obrazů 

a reprezentací, užívaným jazykem nebo rozdíly v komunikaci17 (Acker, 1990, s. 146). 

Britton toto pojetí genderovanosti doplňuje také o další významy. Pojem 

genderovanost organizace tak odkazuje také k organizacím, kterým dominují 

zaměstnanci_kyně pouze muži nebo ženy, nebo k organizacím, které jsou symbolicky 

a ideologicky koncipovány prostřednictvím tradičních reprezentací maskulinity 

a femininity (např pozice manažera jako často odkazující k hegemonní maskulinitě) 

(Britton in Hasmanová-Marhánková, 2013, s. 116). 

Na první pohled nejtypičtěji se genderovanost neziskových organizací může 

projevovat prostřednictvím percepce a reprezentace sociální práce jakožto profese 

femininí, která je spojována s typicky femininími kvalitami (péče o druhé, schopnost 

vcítění se,..) a je také naplněna normativním očekáváním, že ji budou dělat ženy. Na 

druhou stranu jsou i v sociální práci pozitivněji hodnoceny typicky maskulinní kvality 

(výkon autority, racionalita, profesionalita) (Janebová, 2008, s. 45). Je také otázkou, 

zda i v neziskových organizacích platí to, že muži jsou právě nejčastěji těmi, kdo jsou 

na vrcholných pozicích, jako je to v korporátních organizacích (Acker, 1990, s. 146). 

V případě organizací, ve kterých pracují participantky a participanti mého výzkumu se 

toto neprokázalo – pouze tři z osmi neziskových organizací jsou vedeny mužem, 

u jedné nelze určit vedení, neboť funguje na ne-hierarchickém principu, a tak v této 

                                                             
17 Acker konkrétně hovoří o tom, že je genderovanost organizace ustanována prostřednictvím pěti 
procesů: prvním procesem je konstrukce rozdílnosti po ose genderu, kam patří například dělba práce, 
určování přijatelnosti určitého chování, konstrukce fyzického prostoru nebo přidělování moci. Druhým 
procesem je konstrukce symbolů a obrazů, které vysvětlují, posilují nebo někdy naopak destabilizují 
rozdílnosti po ose genderu. Tyto konstrukce probíhají mnoha způsoby: jazykem, reprezentací v kultuře, 
médiích, atd. Třetím procesem kterým dochází ke genderovanosti organizace je komunikace mezi muži 
a ženami a rozdíly moci v komunikaci, čili například rozdíly v tom kdo a kdy je přerušován, kdo a jak 
určuje témata ke komunikaci atd. Tyto tři procesy napomáhají vytvářet čtvrtý, tedy produkci 
genderovaných komponentů identity – tam patří i například volba vhodné práce, oblečení či prezentace 
sebe sama. Pátým procesem Acker shrnuje předchozí a argumentuje, že gender je určujícím prvkem 
logiky a struktury organizace. 
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organizaci není pozice ředitele či ředitelky, ani nikoho jiného kdo by měl hlavní 

rozhodovací pravomoc. 

Podle Hasmanové-Marhánkové spojuje Acker ve svém přístupu důraz na strukturální 

charakter genderu s představou genderu jako neustálého „dělání“. Organizace jsou 

genderované již před vstupem jednotlivých aktérů_ek. Tato genderovanost pak 

rámuje a ovlivňuje interakce aktérů, zároveň jsou to aktéři sami, kteří svými 

interakcemi genderovanost reprodukují a potvrzují (2013, s. 116). Dle mého názoru se 

do této interpretace Hasmanové-Marhánkové projektuje pojetí subjektu, těla 

a genderu podle Butler, podle které není tělo pasivním objektem existujícím předtím, 

než získá svůj pohlavím určený význam prostřednictvím zápisu od vnějšího kulturního 

zdroje (Butler, 2014, s. 204). S tím úzce souvisí koncept performativity genderu neboli 

to, jak Butler gender chápe a definuje. Butler odmítá pojetí genderu jako koherentní 

identity skryté někde „uvnitř“, která by existovala ahistoricky a nezávisle. Gender se 

podle ní ustanovuje performativně, tedy v opakované souhře gest, činů, slov či výrazů 

tužeb, které teprve ustanovují identitu, kterou domněle vyjadřují (2014, s. 211-213). 

Právě touto neustálou perfomativitou se ovšem zdá, jako by gender byl něčím 

nezávislým, koherentním a ahistorickým. Podobně neměnnou kategorii genderu a to, 

že je s ní nakládáno esencialisticky kritizuje také Šmausová. Ta argumentuje, že 

ačkoliv došlo k posunu a již o pohlaví neuvažujeme prostřednictvím biologické 

definice, s genderem jako sociálním konstruktem je zacházeno stejně esencialisticky – 

gender jako vyplývající z výchovy implikuje celoživotní neměnné chování jako muž či 

žena (Šmausová, 2002, s. 16). 

Významný koncept k pochopení konstrukce rozdílnosti pohlaví, ačkoliv je dnes 

vnímán za již zastaralý a generalizující, nabídla Beauvoir. Rozdíly pohlaví nahlíží 

prostřednictvím známé binární kategorie „subjekt“ versus jeho „druhé“ - muž vidí sebe 

sama v přímém a normálním vztahu ke světu právě prostřednictvím ustanovení ženy 

jako specifické a zatížené - on je subjekt a ona to druhé (Beauvoir, 1966, s. 9-10). 

Pojetí subjektu a kategorie „ženy“ je též klíčovou otázkou feminismu a jeho různých 

proudů. Feminismus je často kritizován za generalizující přístup ke kategorii „ženy“, 

kdy jednotnou ženskou identitu odvozuje od sdíleného útlaku. Podle Butler však pro 

účely feministické politiky nemusí být nutně nejprve určena nějaká identita, aby na 
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jejím základě mohly být definovány politické požadavky. Podle ní se tato identita 

právě prostřednictvím politiky utváří. Feminismus tak bude vždy stavět na omezeném 

„my“ ze kterého nutně budou některé části skupiny vylučovány, ačkoliv je jeho cílem 

tyto skupiny reprezentovat. To podle Butler ale není důvodem k zoufalství - právě tato 

radikální nestabilita (například kategorie ženy) otevírá nový prostor pro uspořádání 

genderu, těl či politiky (2014, s. 226).  

Gender jako nástroj analýzy pomáhající a umožňující „rozpoznat neoprávněné újmy 

a nespravedlnosti, určit a vysvětlit jejich zdroje v institucích a sociálních vztazích“ 

(Young, 2010, s. 141), tak není jedinou kategorií možné analýzy. Další kategorie, jako 

„rasa“, třída, věk nebo tělesná (ne)způsobilost, atd., jako zdroje společenských 

nerovností a diskriminace, jsou předmětem intersekcionální analýzy. Pojetí 

intersekcionality se liší u různých autorek, někdy jsou jednotlivé kategorie 

znevýhodnění vnímány jako křížící se a násobící se, jindy se hovoří spíše o prolínání18. 

Klíčové zde ovšem je, že intersekcionalita jakožto analytický nástroj je perspektiva, 

kterou lze nahlížet komplexnost různých témat, mezi které patří právě i migrace 

(Kolářová, 2008, s. 2). 

Každá společnost svým členům předepisuje určité vlastnosti, způsoby chování 

a vzorce vzájemné interakce v závislosti na jejich pohlaví (Renzetti & Curran, 2003, 

s. 21). Mezi ně patří také stereotypy, které lze obecně chápat jako „označení pro 

zjednodušující souhrnný popis určité společenské skupiny“ (Renzetti & Curran, 2003, 

s. 20). Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, problémem stereotypů není otázka 

jejich ověřitelnosti, ale to, že upevňují a/nebo konstruují jedinou realitu (Bhabha in 

Erel, 2011, s. 233). Genderové stereotypy jsou pak zjednodušující popisy toho, jak má 

vypadat „maskulinní muž“ a „femininní žena“. Tyto kategorie jsou často vnímány jako 

bipolární, tedy muž nenese femininní znaky a žena nenese znaky maskulinní, a pokud 

                                                             
18 Kolářová rozlišuje dva přístupy k instersekcionalitě: aditivní model a prolínání. Nejčastěji se dle ní 
intersekcionalita chápe jako kumulace jednotlivých kategorií znevýhodnění čili v aditivním smyslu. To 
ovšem může svádět k hierarchizaci znevýhodnění, kdy je jedna z nerovností vnímána jako významnější, 
a také k redukcionismu, kdy je pro vysvětlení vztahů nadřízenosti a podřízenosti využito pouze jedné 
kategorie znevýhodnění. Oproti tomu model prolínání kategorií znevýhodnění umožňuje vidět 
nerovnosti jako součást struktur a interakcí, které ovlivňují zkušenost a vnímání všech skupin. Navíc 
tento model lépe umožňuje chápat nerovnosti jako proměnné, kontextuální, ne jako oddělené 
kategorie, které se v jednom momentu střetnou (Kolářová, 2008, s. 4). 
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se z těchto normativních očekávání vymykají, mohou být trestáni ale i oceňováni 

(Renzetti & Curan, 2003, s. 20-21). Normativní pojetí femininity a maskulinity, a tedy 

pohled na genderové role s pohlavími spojovanými však není ahistorický. McRobbie 

například poukazuje na proměnu normativní femininity v důsledku liberálního 

feminismu a neoliberalismu. Díky nim došlo k posunu „ideálu“ od matky, která se na 

plný úvazek realizuje pouze v péči o domácnost a rodinu, k pojetí správné ženy jako 

úspěšné matky ze střední třídy, které se daří slaďovat pracovní život s rodinným, 

přičemž rodinu řídí po vzoru malé firmy. Této super-ženě nestojí nic v cestě, ani 

neúspěchy v pracovním životě, ani náročnost dvojí směny, ani nevzhledná postava po 

porodu. Jak McRobbie ukazuje, tato postava správné matky-manažerky je zdůrazněna 

a ohraničena tím, kým není, a tedy postavou chudé matky samoživitelky 

(McRobbie,2013, s. 122). 

Ani jazyk není prostý mocenských struktur. V pojetí postkoloniální a feministické 

kritiky jazyk realitu nereflektuje (nebo nejen reflektuje), ale také ji produkuje. Jazyk 

tak není neutrálním polem vyjádření, ale obsahuje, a tedy konstruuje mocenské 

a ideologické zatížení (Jiroutová Kynčlová & Knotková-Čapková, 2017, s. 5). Síť 

významů vlastní jazyku, symbolickému řádu, je nám předepisována v podobě systému 

konceptuálních rozdílů: mužský a ženský, dobro a zlo. Jejím prostřednictvím jazyk 

reprodukuje „skutečnost“ v podobě hodnotové hierarchie udržující v popředí zájmy 

dominantní moci a hierarchizace hodnot se nám tak jeví jako přirozená a pravdivá 

(Morris, 2000, s. 150-151). Tyto rozdíly jsou zdůrazňovány také jazykovým sexismem, 

kterým jsou označovány způsoby, jimiž jazyk prezentuje jedno pohlaví, a to téměř bez 

výjimky ženy jako méněcenné. Jazykovým sexismem jsou například rozdíly 

v oslovování žen a mužů, rozdílné hodnotové významy maskulinních a femininních 

výrazů nebo také generické maskulinum, kterým jazyk ignoruje a vylučuje ženy 

(Renzetti & Curan, 2003, s. 176-177). Jazykový sexismus nejen reflektuje druhotné 

postavení žen ve společnosti, ale také jej upevňuje (Renzetti & Curan, 2003, s. 178).  

Gender, jako organizační princip, prostupuje mnohé oblasti našeho každodenního 

života. Právě feministický nebo intersekcionální výzkum (tedy beroucí v potaz též 

další kategorie) může nahlédnout tyto vztahy moci a nadvlády, kriticky poukázat na 

jejich zdroje a pomoci je rekonceptualizovat. 
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METODOLOGIE VÝZKUMU 

Kvalitativní výzkum, který je jádrem této práce, byl dlouhým procesem zahrnujícím 

rozhodování o výzkumném problému, volbu metod sběru dat, výběr participantek 

a participantů, samotný sběr dat a jejich analýzu. V průběhu těchto činností se mé 

představy a plány týkající se výzkumu a celé diplomové práce měnily a utvářely, stejně 

tak jsem narážela na různé překážky a dilemata. Záměrem této kapitoly je ukázat, jak 

jsem ve výzkumu postupovala a přiblížit klíčová rozhodnutí. A to proto, aby bylo jasné, 

jak jsem dosáhla výsledných zjištění a co výzkum, a tedy i produkovaná data, 

ovlivňovalo nebo omezovalo. 

Předkládaný výzkum je založený na kvalitativních hloubkových tematicky 

orientovaných rozhovorech a obsahové analýze relevantních dokumentů, z pohledu 

širších východisek pak jde o výzkum feministický a pohybující se v rámci 

konstruktivistického paradigmatu. 

Východiska výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem mé práce je analyzovat činnost vybraných neziskových organizací působících 

v ČR, které poskytují služby příchozím. Zajímá mě, jakým způsobem je v těchto 

organizacích definována, naplňována a zvýznamňována kategorie genderu, stejně to, 

jak je kategorie genderu diskurzivně vyjednávána. S ohledem zejména na projekty 

specifikující se na ženy příchozí a problematiku rovných příležitostí mě zajímá, jak jsou 

příchozí konstruovány a konstruováni a jak jsou neziskovými organizacemi ale 

i samotnými pracovnicemi_íky zobrazovány_i. V souvislosti se sociální prací pak chci 

prozkoumat mocenské aspekty ve vztahu sociální_ho pracovnice_ka a klientek_ů. 

Nakonec mě zajímá, jak se všechna tato témata reflektují v pozici neziskové 

organizace na pomyslné škále vztahu ke státu na straně jedné a ke klientům_kám, 

tedy příchozím, na straně druhé. 

Svůj výzkum označuji za feministický, neboť vychází z feministických teorií a zaměřuje 

se na genderované vztahy. Při výzkumné práci samotné jsem dbala na sebereflexi 

a odpovědnosti související se mojí pozicí výzkumnice (viz kapitola Pozicionalita 

a lokace), dodržovala jsem etické zásady ve vztahu vůči participantkám 

a participantům a také jsem se snažila, aby byly tyto vztahy respektující (viz kapitola 
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Etické aspekty) (Ramazanoglu, 2004, s. 146, Letherby, 2003, s. 73). Svůj výzkum 

a celou diplomovou práci označuji feministickým také proto, že je mojí motivací 

napomoci transformovat (nejen) genderové nerovnosti v oblasti neziskových 

organizací a sociální práce s příchozími (Ramazanoglu, 2004, s. 147, Reinharz, 1992, 

s. 251). Posouzení toho, zda se těmto ambicím předkládaná práce blíží, však 

ponechávám na jiných. 

Předkládaná práce je založená na kvalitativním výzkumu, neboť jsem neužívala 

statistických metod a zkoumala jsem omezenou sadu případů se snahou o hluboký 

popis a pochopení bohatého souboru faktorů, které dané téma definují (Glaser 

a Corbin in Hendl, 2016, s. 45, Morrow, 1994, s. 206). 

Ve výzkumu a diplomové práci se pohybuji v rámci konstruktivistického paradigmatu 

(Guba & Lincoln, 1994, s. 110-111). Jsem přesvědčena, že předkládané poznatky 

vyplývající z výzkumu byly vytvořeny v interakci mě jako výzkumnice – sociální 

pracovnice a participantů mého výzkumu – pracovnic a pracovníků neziskových 

organizací. Představená zjištění jsou ovlivněna tím, co jsem do výzkumu přinášela, co 

jsem dle své percepce považovala za důležité, tím, kdo byl do výzkumu zapojen 

a dalšími faktory. Konstruktivistické paradigma také odráží proměnlivost realit, 

kterých je více a jsou lokálně a specificky konstruované. Mým cílem tak nebylo hledání 

a nalezení jediné pravdy, ale snaha o pochopení a rekonstrukci (Guba & Lincoln, 1994, 

s. 110-111). Konstruktivistické paradigma se dle mého názoru odráží také 

v konstruovanosti reality neziskových organizací, kdy jsou též klienti a klientky 

konstruováni prostřednictvím interakce se sociální_m pracovnicí_kem.  

Pozicionalita a lokace 

Nad svým „místem ve výzkumu“19 jsem uvažovala v průběhu celého procesu tvorby 

diplomové práce. Již samotná volba tématu vycházela z mé tehdejší pozice jako 

                                                             
19 Dle obecné definice Lorenz-Meyer je politika lokace takovou politikou, při které dochází k zohlednění 
a definování účinků a důsledků vlastní lokace výzkumnice_ka na proces produkce poznání (Lorenz-
Meyer, 2004, s. 77). V návaznosti na další feministické autorky definuje Lorenz-Meyer dva rozměry 
politiky lokace tak, aby se dala použít jako konkrétní analytický nástroj: psychosociální 
a epistemologický rozměr, přičemž se oba rozměry dále dělí do několika konceptuálních kategorií 
(2004, s. 81-82). Při popisu a definici své pozice jsem zvolila ty kategorie, které se mi jeví jako 
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sociální pracovnice v jedné z neziskových organizací pracujících s příchozími. Tato má 

pozice pak byla, dle mého názoru, jedním z nejvýraznějších faktorů ovlivňující výzkum 

i celou diplomovou práci. 

Domnívám se, že tato „inside“ pozice jako sociální pracovnice mi usnadnila oslovování 

potenciálních participantek a participantů výzkumu, a myslím že i výrazně přispěla 

k tomu, že s účastí ve výzkumu souhlasili. Na neziskové organizace, a to nejen ty 

pracující s příchozími, se kontinuálně obrací velká řada studentů_ek, s žádostmi 

o účast ve výzkumu nebo o možnost absolvování povinné praxe. Nicméně se 

domnívám, že pro mě jako nejen studentku, ale zároveň i sociální pracovnici, byl vstup 

do terénu snazší, jakožto pro „kolegyni z oboru“. Jako jednoho z potenciálních 

participantů jsem navíc oslovila svého tehdejšího kolegu, a tedy v tomto případě bylo 

myslím „získání“ participanta pro výzkum ještě snadnější. 

Při samotných rozhovorech se však významněji, než má „inside“ pozice projevovala 

a působila spíše má pozice jako výzkumnice. Přicházela jsem jako ta, která se chce 

„něco dozvědět“, zároveň jsem přicházela do „jejich“ prostoru, neboť až na dva 

rozhovory proběhly všechny v samotných organizacích, ve kterých participanti_tky 

pracují. Dva rozhovory byly realizovány v restauraci, nicméně šlo o restaurace, které 

byly pro participantky i jejich organizace známé, nacházející se v blízkosti a často 

organizacemi využívané pro různé akce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že 

má pozice jako výzkumnice a pozice participantek_tů byla nevyrovnaná, kdy se 

domnívám že v mocenské výhodě byly participantky a participanti. Často pro mě bylo 

výrazně těžké udržet linii rozhovoru. U některých rozhovorů na mě nepoměr moci 

působil tak silně, že jsem se přistihla, jak se snažím vyjádřit svůj názor na zmiňované 

téma, nebo nějakým způsobem upozornit, že já také vím. To se mohlo významně 

projevit v souvislosti s popisem některých skutečností participantkami, které by 

například jiný výzkumník_ce vyžadovali podrobněji specifikovat, aby to bylo pro 

výzkum lépe použitelné, ale já jsem se k tomu již nevrátila, neboť šlo o téma pro mě 

známé a srozumitelné. Tato zkušenost pro mě nicméně byla přínosná, neboť jsem si 

                                                                                                                                                                                   
nejvýznamnější pro můj výzkum, abych se vyvarovala samoúčelnosti, ke které politika lokace může 
sklouznout (tamtéž, s. 87). 
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uvědomila, že jsem do výzkumu zdaleka nevstupovala s tak důkladnou reflexí 

mocenské pozice, jak jsem se domnívala. Není totiž samotné nepohodlí spojené s tím, 

že nemohu položit otázku bez přerušení, nebo představa že „vycházím participantkám 

vstříc“, když je „nechám zvolit“ čas rozhovoru, důkazem o vnímání sebe sama jako 

významnější, a tedy mocensky nadřazené? 

Domnívám se, že mi pozice sociální pracovnice usnadnila také orientaci v kontextu, 

v teoretických a pojmových zdrojích a souvislostech. Zároveň se však má pozice 

projevila jako snaha protěžovat sociální práci. V začátcích výzkumu a výběru 

participantek jsem zamýšlela oslovovat pouze sociální pracovníky a pracovnice. 

Postupně, poté co jsem udělala rozhovor se třemi sociálními pracovnicemi, a poté 

s participantkou, která byla původně sociální pracovnicí, ale v současné době působí 

na pozici profesní poradkyně, mi došlo, jaké by to bylo pro výzkum a celou práci 

omezení, pokud bych hovořila pouze se sociálními pracovnicemi a pracovníky. 

Rozhodla jsem se tedy oslovit také ty, kteří a které sociálními pracovníky nejsou. 

Došlo mi, že to, co vyjádřil participant Ondřej v rozhovoru, a tedy že sociální 

pracovníci_e často privilegují sebe sama na ty jediné, kteří a které dané tématice 

rozumí, se projevuje také u mě. Domnívám se také, že mi má pozice mohla nejen 

orientaci v kontextu usnadnit, ale určitými způsoby také omezit či ovlivnit. Je 

pravděpodobné, že výzkumník_ce přicházející k tématu z „outside“ pozice, by volil_a 

jiné pojmové a teoretické zdroje a možná by se jí_jemu také snadněji udržoval od 

tématu odstup. 

Při procesu tvorby diplomové práce jsem si všímala také své touhy a citových investic. 

Na jedné straně si velice cením sociální práce jako profese, která mě ve formě studia 

ale i mé první profesní zkušenosti značně utvářela. Měla jsem možnost potkat mnoho 

velmi profesionálních a zkušených sociálních pracovníků a pracovnic, které_ří mi 

ukázali_y, že sociální práce je komplexní a neustále se vyvíjející profesí, jejíž součástí je 

kontinuální sebereflexe a další vzdělávání. Na druhou stranu při tvorbě diplomové 

práce vyvstávala řada oblastí a témat, která pro mě byla bolestným uvědoměním, 

a která jsem dříve tak kriticky nereflektovala. Přemýšlím tak, zda bych o těchto 

tématech uvažovala natolik kriticky, pokud bych nebyla v „inside“ pozici. Nejsem si 

tak jistá, zda pro mě bylo v posledních týdnech dokončování diplomové práce 
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usnadňující vědomí, že na zmíněné pozici v organizaci končím, což mi mohlo pomoci 

udržet si určitý odstup a vyrovnat se lépe s kritikou, která se v diplomové práci 

objevuje. Nebo zda právě to, že jsem analyzovala oblast, ve které jsem se dva roky 

pohybovala, mělo za důsledek to, že jsem se soustředila zejména na problematické 

a negativní momenty s vidinou snahy o jejich nápravu. 

Výběr participantek a participantů a jejich představení 

Organizace, které jsem oslovila s žádostí o zapojení do výzkumu, jsem vybírala podle 

dvou kritérií: (1) alespoň některou svou aktivitou se zaměřují na cílovou skupinu 

příchozích, (2) alespoň některá aktivita, služba nebo činnost se specificky 

zaměřuje také na ženy příchozí nebo problematiku rovných příležitostí. Takto jsem 

organizace hledala podle Registru poskytovatelů sociálních služeb, webu 

migraceonline.cz a vlastní webové prezentace samotných organizací. Oslovila jsem 

celkem 13 organizací, některé z nich se specificky na ženy příchozí nezaměřovaly, což 

ovšem nebylo jasné z dostupných informací například na webu, ale vyvstalo až během 

e-mailové komunikace. Přestože by se také u těchto organizací jistě ukázala nějaká 

forma genderovanosti služeb (a další relevantní témata pro mou práci), rozhodla jsem 

se je do výzkumu nezapojit, a to kvůli své časové kapacitě. Celkem jsem provedla 10 

rozhovorů s pracovníky a pracovnicemi z 9 neziskových organizací v ČR (dvě 

participantky pracují ve stejné organizaci). Materiály všech těchto organizací jsem 

také zahrnula do obsahové analýzy, při výběru dat pro obsahovou analýzu jsem se 

opět zaměřovala zejména na data týkající se projektů, aktivit nebo služeb specificky 

zaměřených na ženy příchozí nebo problematiku rovných příležitostí. Analyzovala 

jsem tak: dvě publikace, které vznikly jako výstupy z projektů, interní informace dvou 

projektů, webové prezentace osmi organizací, informační letáky dvou organizací, 

výroční zprávy dvou organizací, dva články týkající se projektu či aktivit. 

Domnívám se, že široký výběr analyzovaných organizací (rozdělení organizací dle typů 

cílové skupiny podle Trboly uvedeno v závěru této kapitoly), také to, že ne všechny 

organizace poskytují sociální služby, a tedy i participanti a participantky nebyli jen 

sociálními pracovníky, ale i to že jsem kombinovala více metod sběru dat (hloubkové 

tematicky orientované rozhovory a obsahovou analýzu) mi pomohlo data triangulovat 

čili zvýšit validitu výzkumu. Další participanty_ky a organizace jsem do výzkumu již 
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nezapojila ne proto, že se domnívám, že by došlo k saturaci dat, ale proto, že se mi již 

nepodařilo další organizace úspěšně kontaktovat – vyčerpala jsem tak dané možnosti. 

Následuje krátké představení participantek a participantů a částečně i organizací či 

projektů. K těmto možná netradičním medailonkům jsem se rozhodla s ohledem na 

metody sběru dat tak, aby medailonky sdělovaly ty informace, které jsou důležité pro 

povahu práce. 

Kateřina pracuje na pozici vedoucí sociálních pracovníků a pracovnic. V organizaci 

působí více než 5 let, ale práci s příchozími se věnovala již během studia jako 

dobrovolnice. Tato organizace realizovala v minulosti jeden projekt, který specificky 

cílil na ženy příchozí. Projekt byl realizován ve dvou krajích ČR. Vedoucí tohoto 

projektu byla pracovnice, která již v organizaci nepůsobí, a se kterou se mi nepodařilo 

spojit. Nicméně o projektu má Kateřina jakožto vedoucí velmi dobrý přehled. Po 

ukončení tříletého projektu vydala organizace publikaci, jakožto jeden z výstupů 

projektu, ve které jsou shrnuty jak aktivity realizované v rámci projektu, tak i další 

klíčové informace týkající se tématu. 

Jana je vedoucí sociálního oddělení organizace, ve které působí asi 15 let. Její pracovní 

náplní je tedy jak vedení sociálních pracovníků, tak realizace standardů kvality 

sociálních služeb, dále psaní žádostí o granty a dotace a koordinace a vedení projektů 

a grantů. Jana je koordinátorkou projektu zaměřeného specificky na ženy příchozí. 

Další participantkou mého výzkumu byla Barbora, působící ve stejné organizaci jako 

Jana. Barbora pracuje v organizaci 2 roky, na pozici sociální pracovnice, je tedy 

v přímém kontaktu s klienty a klientkami a je taktéž zapojena do jednoho běžícího 

projektu organizace, který se specificky zaměřuje na ženy příchozí. Organizace má 

kromě aktuálního projektu zkušenost s dalšími projekty zaměřenými specificky na 

ženy příchozí nebo na téma rovných příležitostí, které realizovala v minulosti. 

Michaela působí v organizaci již dlouhou dobu, a to s přestávkami od jejího založení 

(kdy působila jako sociální pracovnice). Nyní se do organizace po nějaké době, kdy se 

věnovala odlišné cílové skupině a částečně odlišnému typu práce, vrátila. Působí zde 

na částečný úvazek jako kariérní poradkyně v projektu zaměřeném na ženy příchozí. 
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Michaela tak má aktuální zkušenost zejména s tímto projektem, nicméně díky své 

historii v organizaci má také přehled o vývoji organizace jako celku. 

Vojtěch je vedoucím jednoho z úseků organizace, působí zde 12 let. Kromě vedení je 

jeho pracovní náplní také přímá práce s klienty_kami ve více typech sociálních služeb. 

Tato organizace se částečně liší od ostatních v tom, že do cílové skupiny nespadají jen 

klienti a klientky s migrační zkušeností. Cílová skupina organizace je totiž určována 

jinou životní situací. Nicméně příchozí tvoří asi polovinu uživatelů a uživatelek služeb 

organizace, v minulosti také organizace realizovala projekt specificky zaměřený na 

ženy příchozí. Do tohoto projektu byl Vojtěch aktivně zapojen. 

Kristýna působí v organizaci, která neposkytuje registrované sociální služby, ale 

zaměřuje se spíše na kampaně, vzdělávání, aktivizaci změn ve společnosti, a to vše 

s ohledem na řadu témat. Kristýna konkrétně pracuje na kampaních, ve kterých 

organizace propojuje témata ženských práv a migrace, dále je její pracovní náplní také 

tvorba projektů a zaměřuje se na téma vzdělávání. Také tato organizace se ve svých 

službách zaměřuje na jiné oblasti, nejen na práci s příchozími nebo migraci. 

Ondřej je vedoucím dobrovolníků v organizaci, která poskytuje registrované sociální 

služby. Dále vede jeden projekt, má zkušenost s psaním projektových žádostí 

a působením v pracovních skupinách týkajících se tématu migrace. Organizace 

neměla a nemá žádný projekt, který by byl specificky genderově zaměřen, ale jedna 

z aktivit organizace takto specificky zaměřená je. Ondřej se sám definuje jako člověk 

s multikulturním původem. 

Petr je ve vyšším vedení organizace, která neposkytuje registrované sociální služby, 

ale zaměřuje se na vzdělávání a kariérové poradenství. Náplní práce Petra jsou tedy 

obecné organizační záležitosti, ale zaměřuje se také na rozvoj organizace, koordinuje 

projekty a působí i v přímé práci s klienty a klientkami. Také tato organizace není 

primárně zaměřena na práci s příchozími, ale v mnoha minulých a některých 

současných projektech se specificky na cílovou skupinu příchozích obecně, nebo na 

ženy-příchozí konkrétně zaměřují. 

Zuzana je spoluzakladatelkou a předsedkyní spolku zaměřujícího se, dle svých slov, na 

kulturní integraci. Spolek sdružuje lidi s migrační zkušeností přicházející z Vietnamu 
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a hlavními činnostmi jsou vzdělávací, kulturní a osvětové aktivity a aktivity pro děti. 

Organizace neposkytuje registrované sociální služby. Zuzana ve spolku působí od jeho 

založení, a činnost spolku spočívá zejména na práci dobrovolníků, ačkoliv zaměstnává 

několik kmenových zaměstnanců_kyň. V této organizaci byl zorganizován jeden 

projekt zaměřen specificky na ženy příchozí. 

Ivana působí v organizaci pracující s příchozími od roku 2005. Nejdříve zde působila 

jako právnička, poté se po několikaleté pauze do organizace vrátila na pozici 

projektové koordinátorky. Pracovní náplní Ivany je tedy nejen sepisování projektových 

žádostí a práce na projektech obecně, ale také má na starosti mezinárodní spolupráci, 

neboť organizace je členem v řadě evropských sítí sdružujících lokální organizace. 

Organizace, ve které Ivana působí, se projektům zaměřeným na ženy příchozí či 

problematiku rovných příležitostí věnuje již pravidelně a dlouhodobě.  

Pokud bych měla organizace, ve kterých participantky a participanti působí rozdělit 

podle typologie, kterou navrhnul Trbola, pak jde o pět organizací, které své aktivity 

zaměřují výhradně na cílovou skupinu migrantů, tři organizace zaměřující se na 

širokou cílovou skupinu ohroženou sociálním vyloučením, přičemž do této skupiny 

spadá určitá část cizinců a cizinek, a jednu organizaci, kterou je možné označit za 

krajanské sdružení nebo spolek, a která v rámci svých aktivit podporuje zájmy 

národnostní menšiny, kterou zastupuje (Trbola, 2011, s. 83-84). 

Průběh výzkumu – metody sběru dat a jejich analýza 

Mojí původní představou výzkumu bylo provést zejména obsahovou analýzu projektů 

(projektový, dotačních a grantových žádostí a dalších relevantních dokumentů) a tu 

pouze doplnit o rozhovory se sociálními pracovnicemi_pracovníky. Poté, co jsem 

oslovila několik organizací a setkala se se třemi sociálními pracovnicemi, jsem si 

uvědomila, že zahrnout jen sociální pracovníky_ce by bylo značným omezením. Navíc 

pro mne bylo nemožné dostat se k projektovým žádostem. Projektové žádosti jsou 

klíčové know-how a proto jsou organizacemi velmi chráněné, jde často o výsledek 

práce početného týmu a umět projektový jazyk, tedy vědět jak projektové žádosti 

napsat tak, aby byl projekt schválen, je oceňovanou a požadovanou znalostí 

pracovníka_ce v neziskové organizaci. Ze zmíněných důvodů se mi k tomuto zdroji 
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informací nepodařilo získat přístup, proto jsem zvolila jako primární právě hloubkové 

tematicky orientované rozhovory, a obsahovou analýzu jsem zvolila jako doplňující 

metodu sběru dat (s využitím těch zdrojů dat, které jsou veřejně dostupné, nebo které 

mi participanty a participantkami byly poskytnuty). 

Hloubkové tematicky orientované rozhovory, které jsem s participantkami_y 

provedla, měly podobu tzv. „expert interview“, neboť pozornost byla v rozhovorech 

zaměřena na kapacity a zkušenosti pracovníků_ic neziskových organizací jakožto 

expertů_ek na danou oblast. Rozhovory se tak nezaměřovaly holisticky na všechny 

nebo více oblastí života particpantů_ek, ale pouze na tento daný úsek spojený s jejich 

profesí, a tedy polem odbornosti (Meuser and Nagel 2002 in Flick, 2009, s. 165). Podle 

Meusera a Nagel je pak možné tyto participanty_ky vnímat jako reprezentanty určité 

skupiny (tamtéž). Formu rozhovorů jsem zvolila hloubkovou a to z toho důvodu, neboť 

se takové rozhovory vyznačují určitou volností interakce mezi 

výzkumnící_výzkumníkem a participantkami_ty, a umožňují tak objasnění a hlubší 

diskuzi daného tématu (typický návrh struktury rozhovoru viz Příloha 2 – otázky byly 

pozměňovány s ohledem na profesi každé_ho participanta_ky a také s ohledem na typ 

organizace a také v průběhu rozhovorů) (Reinharz, 1992, s. 18). 

Ačkoliv se domnívám, že prostřednictvím rozhovorů se mi podařilo nasbírat významné 

množství dat, rozhodla jsem se obsahovou analýzu ze svého výzkumu nevyřadit. A to 

zejména z důvodů, že právě dokumenty (a jiné zdroje - Reinharz je obecně nazývá 

kulturními artefakty) zkoumané v obsahové analýze nejsou, oproti například 

rozhovorům, vystaveny tolika zkreslením (Reinharz, 1992, s. 148). Jednak je výhodou, 

že tyto dokumenty (a jiné kulturní artefakty) nebyly vytvořeny přímo pro účely 

výzkumu, dále pak v průběhu obsahové analýzy nedochází k jejich ovlivnění 

výzkumnicí_kem (Reinharz, 1992, s. 147; Hendl, 2016, s. 134). Obsahovou analýzu tak 

považuji za doplnění, umožňující pochopit vztah mezi názory jednotlivců na straně 

jedné a ideologií či historií organizace na straně druhé (Reinharz, 1992, s. 148). 

Nahrané rozhovory (které byly v průměru asi hodinu dlouhé) jsem přepsala do 

spisovného jazyka, nespisovné nebo hovorové výrazy a gramatické chyby jsem 

upravila nebo vynechala a text jsem také upravila stylisticky (v souladu s tím, aby byl 

zachován stejný význam sdělovaného). Učinila jsem tak proto, aby přepisy lépe 
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korespondovaly tomu, že jsem data sbírala prostřednictvím expertních rozhovorů 

(Hendl, 212, s. 212). Pro přípravu dat k analýze, a to jak dat z transkriptů rozhovorů, 

tak i dat určených pro obsahovou analýzu, jsem využila kódování vycházejícího ze 

zakotvené teorie. Využila jsem otevřené, axiální a selektivní kódování20 (Strauss 

& Corbin, 1999, s. 40). 

Původní tematickou představou diplomové práce bylo také zaměřit se zejména na 

téma genderu, tedy na to, jak je gender participantkami_ty a organizacemi vnímán, 

definován a případně naplňován. Při analýze dat se však objevila také další klíčová 

témata – moc ve vztahu s klienty_kami, konstrukce příchozích a možnosti jejich 

participace. V průběhu analýzy dat jsem tak výzkumné otázky rozšířila také na tato 

témata, a dalo by se tak říci, že jsem se od vnímání genderu jako konstruované 

kategorie posunula k vnímání genderu jako kategorie analýzy, která právě pomáhá 

poukázat také na aspekty jako jsou zmíněná moc nebo hierarchie. Došlo mi také, že u 

svého tématu diplomové práce nemohu opominout postkoloniální a intersekcionální 

náhled, bez kterých by byla analýza neúplná. 

Etické aspekty výzkumu 

Nad etikou výzkumu jsem přemýšlela již ve fázi výběru tématu a etická dilemata se 

objevovala průběžně během celého procesu tvorby práce. Zaměřit výzkum na 

pracovníky a pracovnice neziskových organizací, spíše než na uživatele a uživatelky 

sociálních a dalších služeb, jsem se rozhodla hned v úvodu přemýšlení nad diplomovou 

prací. Jednak jsem se domnívala, že najít participanty_ky mezi kolegy a kolegyněmi 

v oboru bude pravděpodobně snazší, zejména jsem ale nechtěla ohrozit svůj vztah se 

svými klienty a klientkami nebo klienty užívajícími služby organizace, ve které jsem 

pracovala, tím, že bych je žádala o účast ve výzkumu. 

                                                             
20 Při otevřeném kódování je text rozebírán na jednotlivá slova, sousloví či věty, ty jsou kategorizovány 
a jsou jím přiřazeny kódy čili zjednodušená označení tak, aby bylo později možné jednotlivé kódy 
porovnávat, shlukovat spolu související apod. (Strauss & Corbin, 1999, s. 43). Při axiálním kódování 
výzkumník_výzkumnice hledá nová propojení a nová uspořádání mezi kategoriemi kódů, a zároveň 
určuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání a následky určitého jevu (Strauss & Corbin, 1999, 
s. 70). Při selektivním jednání je vybrána jedna centrální kategorie, kterou výzkumník_výzkumnice 
uvádí do vztahu s ostatními kategoriemi (Strauss & Corbin, 1999, s. 87). 
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Dalším etickým dilematem, které vyvstalo hned na začátku bylo to, jak přistoupit 

k anonymizaci dat na straně jedné a nutnosti transparentnosti některých informací na 

straně druhé. Pro výzkum jsem se totiž rozhodla oslovit a následně i zapojit 

pracovníky a pracovnice jak organizace, ve které působím já, tak organizace, ve které 

působí vedoucí mé diplomové práce. Tato informace je důležitá pro to, aby bylo jasné, 

že mohlo dojít k některým ovlivněním ve výzkumu, na druhou stranu však může tato 

informace vést k jednoduché identifikaci obou organizací, a tedy by byl narušen 

princip anonymizace. V práci proto dále neurčuji, kteří participanti a participantky to 

jsou. Dále se snažím maximálně anonymizovat údaje a informace související s názvy 

projektů a organizací. Jsem si vědoma, že velmi podrobným prozkoumáním 

a spojením informací by bylo možné některé z organizací identifikovat, jsem však 

přesvědčena že identifikace pracovníků a pracovnic (tedy mých participantů 

a participantek) není možná. V průběhu psaní práce jsme s vedoucí také s ohledem na 

zmíněné zvažovaly možnost zažádání o omezení přístupu veřejnosti k práci, nakonec 

jsme se pro to nerozhodly. Znamenalo by to nemožnost využití poznatků výzkumu 

k další publikaci, o kterou s ohledem na svou motivaci k tématu stojím, a o kterou již 

byl projeven zájem. Také se nedomníváme, že by práce obsahovala kompromitující 

informace a věříme, že přidaná hodnota práce převyšuje případná rizika. 

Ve vztahu a kontaktu s participantkami_ty jsem se snažila všechny klíčové informace 

sdělovat již od začátku. Již v úvodních e-mailech jsem informovala, že pracuji v jedné 

z neziskových organizacích. Také jsem nabízela úvodní nezávazné setkání, při kterém 

by bylo možné vyjasnit povahu výzkumu a souvislosti se zapojením (toto nezávazné 

setkání využila většina potenciálních participantek a participantů). Nicméně i zde se 

objevilo etické dilema. Prvním dvěma participantkám jsem neřekla předem, že budu 

rozhovor nahrávat, respektive jsem jim to řekla těsně před samotným rozhovorem. 

První participantce to nijak nevadilo a nijak se nad tím nepozastavila, ale druhé 

participantce to nebylo příjemné. Nevěděla o této skutečnosti předem, a i přestože 

došlo z mé strany o opětovné ujištění o anonymizaci, narušilo to bezpečnou atmosféru 

rozhovoru. Participantka byla rezervovaná, její odpovědi byly krátké a stručné 

a v průběhu i na konci rozhovoru mě ujišťovala, že mnohé z řečeného je pouze jejím 

názorem nebo zkušeností, která by neměla být zobecněna na celou organizaci nebo 
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ostatní kolegy a kolegyně. Cítila jsem se kvůli tomuto nepříjemně, nechtěla jsem nijak 

participantku ani organizaci ohrozit. V úvodu setkání jsem jí sice předala informovaný 

souhlas, ve kterém bylo nahrávání rozhovoru popsáno, nicméně jsem to udělala 

pozdě, tento krok jsem měla učinit dříve a neměla jsem předpokládat, že se 

automaticky rozumí, že bude kvalitativní rozhovor nahráván. Participantce jsem tedy 

ještě jednou vše vysvětlila, a po rozhovoru jsem jí nabídla, že jí přepsaný rozhovor 

zašlu, aby jej viděla a ujistila se, že sdělené informace můžu do diplomové práce 

použít. Participantka na zaslaný přepis rozhovoru reagovala, opravila jednu faktickou 

informaci (o kontextu vzniku jedné aktivity organizace), ostatní v rozhovoru zůstalo 

bez změny. 

Od této zkušenosti jsem se tedy ujistila, že zasílám informovaný souhlas již v e-

mailu ještě před tím, než došlo k souhlasu se zapojením do výzkumu ze strany 

potenciálních participantek_tů. Prohlášení o souhlasu, které zajišťuje, že osoba, která 

se výzkumu účastní, je plně informována o průběhu výzkumu a okolnostech a se svou 

účastí v něm souhlasí (Hendl s. 157), jsem vytvořila na základě předlohy poskytnuté 

Pavlíkem během předmětu Metodologické přístupy v genderových studiích 

(uveřejněno ve Studijním informačním systému UK). K podpisu prohlášení došlo před 

započetím samotného rozhovoru, podepsané kopie mám uloženy u sebe, jedna kopie 

zůstala vždy participantce či participantovi. Do informovaného souhlasu jsem 

zahrnula části: základní informace, postupy, důvěrnost, dobrovolný charakter 

výzkumu, potenciální výhody a rizika účasti, moje kontakty (viz Příloha 1).  
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ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část práce shrnuje výstupy z výzkumu, a to jak z hloubkových tematicky 

orientovaných rozhovorů, tak i z obsahové analýzy relevantních dokumentů, která je 

však spíše doplňkovou metodou sběru a analýzy dat. Tato část je rozdělena do čtyř 

kapitol a ty jsou dále členěny do podkapitol. V první části se zaměřuji na moc ve 

vztahu sociální_ho pracovníka_ce a příchozích jako klientů_ek, dále na možnosti 

participace příchozích a to, zda mají podle participantů a participantek příchozí hlas, 

nebo zda tímto hlasem má a může být sociální pracovník_ce. Ve druhé kapitole 

představuji projekty a aktivity zaměřující se primárně na ženy příchozí nebo 

problematiku rovných příležitostí a zkoumám, jaké faktory s těmito projekty souvisí. 

Ve třetí kapitole se zabývám tím, jakým způsobem participantky a participanti 

příchozí konstruují a ve spojení s jakými vlastnostmi, charakteristikami a rolemi o nich 

hovoří. Zamýšlím se také nad tím, jak toto může souviset s utvářením zmíněných 

projektů, aktivit a služeb. Čtvrtá kapitola představuje to, jak participanti 

a participantky přistupují ke kategorii genderu, jak gender definují a jakým způsobem 

uvažují o genderových rolích, rozdílech pohlaví a zatíženosti některých užívaných 

pojmů v jazyce. Analytickou část uzavírám shrnutím nejdůležitějších či 

nejvýznamnějších poznání výzkumu. 

Neziskové organizace mezi státem a klientem_kou 

První kapitolu analytické části, inspirovanou názvem článku Szczepanikové (2009, 

online), věnuji také po jejím vzoru analýzou toho, kde vlastně nezisková organizace 

a služby příchozím stojí a jaká je jejich pozice na pomyslné škále jejichž koncové body 

bychom mohli definovat jako zájmy státu na straně jedné a zájmy klientů_ek na straně 

druhé. Zkoumám zde roli zejména sociální práce, moc a hierarchii ve vztahu ke 

klientům_kám, stejně jako možnosti jejich participace a to, jakým způsobem tato 

témata souvisí či odráží pozici neziskové organizace jako takové, či zda v důsledku 

nedochází k upevnění této určité pozice. 

Sociální práce byla tématem, které se prolínalo všemi rozhovory (nejen rozhovory se 

sociálními pracovnicemi_íky), což může být důsledkem zmíněného protěžování, 

diskutovaného v teoretické části, které je dle Trboly důsledkem dostupnějšího 
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financování (zejména) sociálního poradenství a je tak pro neziskové organizace 

jistotou (Trbola, 2011, s. 106). Ondřej toto protěžování sociální práce reflektuje, 

popisuje navíc hierarchizaci poskytovaných služeb, ke které v rámci organizace 

dochází, čímž i zároveň implikuje názor, že tato hierarchizace nemusí být vždy 

odůvodnitelná: „takže vnímám že sociální práce má v organizaci vyšší význam, …pak 

vytváříme to, že jenom sociální pracovníci tomu rozumí“ (Ondřej, vedoucí 

dobrovolnického programu). Zároveň zde považuji za důležité zmínit, že také dochází 

k reflexi a problematizaci konstrukce všech příchozích jako uživatelů_ek sociálních 

služeb: 

„Pro někoho jsme strašně důležití, pro někoho jsme prostředníkem mezi 

tou většinovou společností a tou minoritou. A pro někoho jsme jenom 

nějakým nástrojem k tomu, aby se tady líp integroval, to znamená že 

třeba využijí jenom nějakých pár momentů, které můžeme zabezpečit. 

No a pak jsou tady lidé, kteří nás vůbec nepotřebují, sami si vyhledávají 

informace a vlastně nás vůbec nevnímají jako důležité“ (Jana, sociální 

pracovnice). 

Jana si je vědoma toho, že ne všichni a všechny příchozí jsou klienty_kami sociálních 

služeb. Nechci tím naznačovat, že být klientem_kou či uživatelkou_em sociálních 

služeb je něco negativního, protože by to dle mého názoru znamenalo pohybovat se 

v problematickém pojetí sociální práce jako pomoci „bezmocným“ a řešení „sociálních 

problémů“, ve kterých nutně „klient“ zaujímá určitou stigmatizovanou a nižší pozici. 

Nicméně to, jak jsou sociální služby nastaveny a definovány (a jak jsou definovány 

cílové skupiny například v Zákoně o sociálních službách) dle mého názoru nutně jistou 

stigmatizaci pro uživatele a uživatelky těchto služeb nese. V teoretické části jsem 

vyjádřila názor, že právě vnímáním příchozích jako automatických klientů a klientek 

sociálních služeb dochází ke konstrukci a upevnění migrace jako sociálního problému. 

Proto se domnívám, že je potřeba negeneralizovat a naopak poukazovat na širokou 

škálu způsobů využití, ale též nevyužití sociálních služeb (které jsou samotné velmi 

různé svou povahou, zaměřením a cílem), jako to popisuje Jana. Otázkou ovšem dále 

je, do jaké míry je toto možné s ohledem na povahu sociální práce jako mocensky 

zatížené disciplíny (diskutováno dále v této kapitole). 



  

- 43 - 
 

Také participanti_tky z mnou zkoumaných organizací nepůsobících v sociálních 

službách měli_y na sociální práci svůj názor. K sociální práci se vyjadřovali_y spíše 

kriticky a měli potřebu vysvětlit, proč jejich organizace neposkytuje registrované 

sociální služby, například tak, že sociální práce poskytována příchozím „je povinnost 

státu“ (Zuzana, projektová koordinátorka). Podle Zuzany tedy není obrat k procesnímu 

přístupu, kdy stát deleguje integrační aktivity také na další partnery tím správným 

krokem (Trbola, 2011, s.73-74). Respektive by neměly být delegovány na neziskové 

organizace, protože pak dochází k dublování služeb dostupných v integračních 

centrech: „Já si myslím že tohle by měly dělat integrační centra, proto jsou zřízená, všude 

jsou dostupná, mají služby zdarma“ (Zuzana, projektová koordinátorka). Domnívám se, 

že pod pojmem integrační centra míní Centra na podporu integrace cizinců, která jsou 

přítomná v každém kraji a jsou zřízena Ministerstvem vnitra, tedy jde o jakousi 

decentralizaci integračních aktivit na lokální úroveň a přenesení státní působnosti 

(ovšem se zachováním kontrolní role, kdy je běžné, že se příchozí musí prokázat 

pasem a platným vízem – pozn. autorky). 

Zdůraznění individuálního přístupu k jednotlivým klientkám a klientům ze strany 

sociálních pracovníků a pracovnic se objevovalo (také) jako vysvětlení toho, proč se 

v organizaci neobjevují služby, projekty či aktivity zaměřené konkrétně například na 

ženy (více o tom, zda je tomu skutečně tak a o genderovanosti služeb, projektů 

a aktivit v následujících kapitolách). Zároveň se ale ukazuje, že dle participantek 

a participantů je individuální přístup ke klientům_kám jedním z principů sociální práce, 

stejně jako důraz na vycházení z klientových a klientčiných potřeb, na partnerský 

přístup a „nehierarchii“ ve vztahu sociálního pracovníka_ce a klienta_ky. Stejně tak se 

však v průběhu rozhovorů objevily názory a přístupy, které tyto principy nabourávají 

a oslabují. Příznačné se mi jeví to, že reflexe moci a hierarchizace v rámci sociální 

práce se objevuje od participantek, které nejsou sociálními pracovnicemi. 

Snažím se klientkám nechávat možnost si vybrat (moc a hierarchie ve vztahu 

k příchozím) 

Téma moci v sociální práci a ve vztahu ke klientům a klientkám se explicitně objevuje 

pouze u Michaely, v ostatních rozhovorech se objevuje spíše implicitně, kdy 

participantky_ti popisují individuální přístup, vycházení z potřeb klientů a klientek 
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nebo reflektují problematičnost užívaného jazyka a pojmů. S tímto do určité míry 

souvisí také téma participace samotných příchozích nebo uživatelů a uživatelek služeb 

neziskových organizací a jejich možnosti zapojení do chodu těchto organizací. Protože 

se však jedná o specifické a obsáhlé téma, rozhodla jsem se mu vyčlenit samostatnou 

podkapitolu. 

Participantky Kateřina a Jana hovoří o individuálním přístupu ke klientům a klientkám, 

přičemž Jana individuální přístup zdůrazňuje zejména ve vztahu ke genderu/pohlaví 

klientů a klientek, ačkoliv nejdříve v úvodu věty říká opak.  

„Beru to tak, že i třeba s každým klientem pracuji individuálně, takže ta 

role sociálního pracovníka je v každé chvíli jiná“ (Kateřina, sociální 

pracovnice) 

„Je tam jasné, že k ženám i mužům by se mělo přistupovat trošku 

různě, ale zase – záleží to na povaze toho člověka, vlastně ke každému 

klientovi by se mělo přistupovat víceméně individuálně, ať už je to muž 

nebo žena. Může to tam hrát velký rozdíl, ale já ho tam úplně nevidím“ 

(Jana, sociální pracovnice). 

Domnívám se, že tento rozpor je u participantky Jany způsoben tím, že sama má na 

role žen a mužů a rozdílnost pohlaví poměrně esencialistický názor („Já si myslím – že 

ne že by muž a žena měli mít rozdělené role, ale že k nějakým těm rolím mají určité 

predispozice, ve kterých je jim lépe. A tím neříkám, že to nemůže být obráceně, že ten 

muž by nemohl být na mateřské a ta žena vydělávat, to tím nemyslím. Mám jenom pocit, 

že se občas lidé tlačí do něčeho, co jim úplně není přirozené“), zároveň ale individuálním 

přístupem ke klientům a klientkám bez ohledu na gender („naše snaha je opravdu být 

tady pro všechny a mít individuální přístup k těm lidem bez ohledu na pohlaví“) odpovídá 

na otázku, zda jsou v organizaci nějaké aktivity zaměřené konkrétně na ženy, a tedy 

individuálním přístupem vysvětluje, proč takovéto aktivity v organizaci nejsou. Ještě 

zajímavější rozpor vnímám v tom, že tato organizace aktuálně má jeden projekt 

zaměřený přímo a konkrétně na ženy, a také v minulosti se věnovali nejméně dalším 

dvěma genderově specifickým či na rovné příležitosti zaměřeným projektům. Tento 

rozpor ale může být dán také tím, že konkrétní participantka v dané otázce hovořila 
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opravdu o aktivitách organizace, spíše než o projektech, nebo tím, že ve zmíněných 

dvou již proběhlých projektech neměla aktivní roli, a tak je při odpovídání na mou 

otázku nenapadly. Osobně se k této druhé možnosti spíše nepřikláním, neboť všichni 

participanti a participantky znali téma mé práce a její zaměření předem, a proto se 

domnívám, že se na rozhovory alespoň nějakým způsobem připravovali (například tak, 

že si připomenuli historické projekty organizace a aktuální aktivity či služby). 

Sociální práce je participantkami a participanty konstruována nejen v souvislosti 

s důrazem na individuální pojetí klientů a klientek, ale také s důrazem na vycházení 

z jejich potřeb: 

„V případě, že se postižené ženy následně rozhodly naše zařízení 

kontaktovat, byla jim poskytnuta pomoc šitá na míru v podobě 

poradenství a konkrétních forem pomoci. Pomoc byla vytvořena na 

míru tak, aby odpovídala konkrétním potřebám postižených žen“ 

(publikace – výstup z projektu). 

„… pak se to vlastně každý rok se to měnilo pro potřeby těch klientek“ 

(Kateřina, sociální pracovnice). 

„A vlastně teď všechno, co děláme vychází všechno z jejich potřeb“ 

(Zuzana, projektová koordinátorka). 

„Dialogicky, že když já připravuju nějaký večer nebo diskuzi, tak není 

něco, co bych já chtěla sdělit druhému, ale připravuju to tak jako téma 

k diskuzi, a k té diskuzi musíme být vždycky aspoň dva. Takže je to jako 

logické – já něco říkám a něco se chci dozvědět“ (Michaela, profesní 

poradkyně). 

Na jedné straně je zde velký důraz participantek a participantů na to, aby sociální 

práce reagovala na potřeby klientů a klientek, a tedy jasné uznání přístupu „stand 

where the client is“, který uznává konstruovanost povahy světa a nutnost vycházení 

z klientových_klientčiných potřeb (Matoušek, 2015, s. 17-18). Z rozhovorů ale též 

dokumentů je patrné, že tato konstruovanost potřeb je uznávána – Kateřina hovoří 

o tom, že se náplň aktivity společného setkávání žen obměňovala podle potřeb, 
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Michaela zdůrazňuje povahu vztahu mezi sociální/profesní poradkyní a klientem_kou, 

kterou připodobňuje k dialogu – tedy k rozmluvě mezi dvěma, kde je rovnocenná 

pozice. Reakce na specifické potřeby, kdy je na jejich základě poskytnuto specifické 

poradenství či jiná služba, se objevují také v dokumentech obsahové analýzy. 

Nicméně na straně druhé se objevují i představy sociální pracovnice či pracovníka 

o tom, co by bylo pro uživatele služeb nejlepší a co skutečně potřebují: 

„Já se snažím klientkám nechávat možnost si vybrat, ale společně 

diskutujeme například pokud klientka vystudovala například ekonomii 

v zemi původu, a chtěla by si udělat rekvalifikační kurz účetnictví, tak je 

to samozřejmě dobrý nápad. Ale jsou některé klientky, které například 

vystudovaly ekonomii nebo něco a potom chtějí dělat masérský kurz 

nebo kosmetiku. To se vždycky snažím nějakým způsobem upravovat, 

protože mi to připadá trošku škoda, aby paní nebo slečna 

s ekonomickým vzděláním dělala manikúru nebo něco takového“ 

(Barbora, sociální pracovnice). 

„Beru to tak, že pokud tady mám celou rodinu a mají nějaké to zázemí, 

tak zase podle intuice poznám, jestli je člověk to schopný zvládnout, 

nebo pokud je tady člověk sám – senior nebo maminka - tak potom ta 

péče bude samozřejmě jiná“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

U participantky Kateřiny je dokonce vnímání potřeb určeno „intuicí“, konstruující 

a generalizující potřeby osamocených lidí jako odlišné (a implicitně je staví do více 

„závislé“ pozice) od potřeb rodiny nebo klientů či klientek s „nějakým zázemím“. Je 

tedy vidět, že i přes jasný princip sociální práce, kterým je vycházení 

z klientových_klientčiných potřeb, není vždy možné odpoutat se od vlastního názoru 

na věc, vlastního chápání tématu či vlastní představy o tom, co by bylo pro klienty_ky 

v dané situaci nejlepší.  

Kateřina dále hovoří o partnerském přístupu, a to jak v souvislosti s podporou 

kompetencí klientů a klientek, tak v souvislosti s integrací: 
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 „…brát tady v potaz toho klienta, že i když ten klient nemluví, tak není 

dítě, ale brát ho partnersky, podpořit jeho kompetence“ (Kateřina, 

sociální pracovnice).  

„Já vždycky říkám, že integrace není možná, pokud tam nebude 

aktivita obou dvou stran, takže můžete maximálně podpořit klienta, 

ale když on nebude chtít, tak se nezapojí do toho života, takže to si 

myslím, že je důležitý. Přesně být na úrovni partnerství a oni ti klienti 

občas předávají tu zodpovědnost vám, že vám řeknou, že nerozumí 

nebo že se vždycky něco najde. Takže bez té účasti toho klienta se 

nikdy nebude schopen zapojit. A samozřejmě potom i bez podpory toho 

okolí“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

Zároveň je však podle Kateřiny partnerský přístup ohrožený tím, že se klienti 

a klientky někdy snaží zodpovědnost za situaci přenést na sociálního pracovníka nebo 

pracovnici, což může být překážkou v integraci. Podle participantky Kristýny je právě 

tato (ne)hierarchie a snaha o partnerství v sociální práci úskalím souvisejícím se 

samotným nastavením sociální práce: 

„Můj osobní názor je, že já jsem vůči tomu skeptická, a tím teď 

nehodnotím konkrétní práci konkrétních lidí, ale koncept práce … mě 

přijde, že i v těch sociálních službách tím, jak je to nastavené, že je to 

klient klientka, že to vytváří pořád nerovnost, ve které je těžké některé 

věci změnit. A věřím tomu, že je spousta lidí, kteří to umějí nastavit 

hodně rovnostářsky, ale myslím si, že je to pro ně hrozně těžké to vůbec 

ustát, protože celá ta sociální práce, jak je nastavená, tak je nastavená 

v tomto duchu. Znám lidi, kteří v tom byli a skončili s tím, a začali ty 

věci dělat úplně jinak, protože z toho byli frustrovaní“ (Kristýna, 

projektová koordinátorka). 

Podle Kristýny povaha sociální práce jako taková a její nastavení, související 

s chápáním role a významu sociální práce ve společnosti a jejími principy, zabraňuje 

tomu, aby byl vztah sociální pracovnice_pracovníka a klienta_klientky rovnocenný 

a „nehierarchický“. Již samotná povaha sociální práce je hierarchická, umožňující 
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sociálnímu pracovníkovi nebo pracovnici uplatňovat vůči klientovi moc. Je pak tedy 

otázkou, zda i to, co popisuje Kateřina výše, kdy se dle ní klienti často snaží přesunout 

zodpovědnost na pracovníky, nesouvisí právě s touto inherentně nerovnou povahou 

sociální práce. Pokud je, jak sděluje Kristýna, klient_ka často automaticky v nižší 

pozici, kdy nemá moc nad situací a rozhodnutími, a tedy ani zodpovědnost, může být 

ono „přesouvání zodpovědnosti“ vnímáno také jako strategie rezistence 

klientů_klientek vůči představě sociálních pracovníků o tom, co klient_ka potřebuje 

a co je pro ně dobré? 

Kristýna tuto nerovnost moci reflektuje také v rétorice a pojmech, které se 

v souvislosti se sociální prací používají, tedy například „klient a klientka“, stejně tak 

jako participantka Ivana: 

„My se právě i trochu bráníme, i když se nám to nedaří vždy, vymezit 

tomu pojmu 'pomáháme'. My říkáme, že je podporujeme, protože nám 

to vadí, tohle podsouvat těm klientům a klientkám, že jsou vlastně 

potřební ve všem. Oni jako jsou i nejsou, oni jsou mnohdy samostatní, 

jenom potřebují prokonzultovat něco nebo navést, že to není vysloveně 

o tom, že jsou v situaci už nemohoucí senior pomalu jo, nebo nevím 

k čemu to přiblížit, ale vlastně ti lidi mají jenom nějaké strukturální 

nebo systémové bariéry, ale není to, že by sami byli nějak 

hendikepováni“ (Ivana, projektová koordinátorka). 

„…my jsme na to narazili před 5 lety, zrovna v tom prvním projektu, 

kde jsme dělali kulatý stůl, a tam se právě ozvaly zakladatelky (jedné 

organizace), a z těchto migrantských spolků pár lidí, že jim to právě 

hrozně vadilo, že my jsme se pořád bavili o těch migrantech jako ti 

klienti, ta cílová skupina, my furt pro ně něco jako děláme, a oni jenom 

jako čerpají sociální službu. A je to hrozně rozčilovalo, říkaly já 

nepotřebuju žádnou sociální službu, já mluvím česky, pracuji a chci 

dělat něco pro tuto společnost a vůbec se neumím zařadit do té cílové 

skupiny, kterou nám vy tady cpete jako neziskovky“ (Ivana, projektová 

koordinátorka). 
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Participantka Ivana vysvětluje, proč v pojmosloví používaném v rámci organizace 

upouští od pojmu „pomoc“ směrem k pojmu „podpora“, kdy druhý z pojmů lépe 

odráží povahu práce s klienty, kteří nejsou závislí a „hendikepovaní“. Dochází zde 

ovšem k vymezení skupiny příchozích jako těch, kteří „mají jenom nějaké strukturální 

nebo systémové bariéry“ a seniorů, jako těch „hendikepovaných“. Ve snaze oprostit 

rétoriku v souvislosti s jednou skupinou uživatelů sociálních služeb (příchozích) 

o problematické pojmy tak dochází ke stereotypizaci, generalizaci a konstrukci 

jinakosti další skupiny uživatelů sociálních služeb (zde seniorů a seniorek), jako těch 

hendikepovaných, potřebujících pomoc a zároveň je zde vylučováno to, že by se 

i senioři a seniorky setkávali se strukturálními a systémovými bariérami. 

V organizaci participantky Kristýny je nehierarchický princip uplatňován jak navenek, 

a to ve vztahu k cílové skupině, na kterou jsou kampaňové aktivity zaměřeny, tak 

i uvnitř, jakožto organizační princip fungování organizace: 

„A to, co nás v organizaci sdružuje, je právě spíš nějaký způsob 

fungování společnosti. Jsme nehierarchická organizace, fungujeme na 

bázi hlasování a ty principy, které se snažíme šířit ven se právě snažíme 

uplatňovat i v naší organizaci, a myslím že to je právě to důležité. 

Takže do jisté míry může člověk přinášet vlastní témata, tak jak jsem si 

já přinesla nějakou zkušenost práce se skupinami, které nejsou úplně 

součástí veřejného prostoru, takže si každý může vlastně směřovat tu 

práci. A my se opravdu snažíme fungovat tak, že jdeme opravdu z toho 

spodku té společnost směrem k těm rozhodovacím procesům, takže pro 

mě je ta cesta motivovat lidi, aby byli občansky aktivní, protože jedině 

tak vlastně můžou vstupovat a měnit věci, kterém jim nevyhovují“ 

(Kristýna, projektová koordinátorka). 

Z rozhovorů vyplývá uznání klientů a klientek jako partnerů a těch, kteří a které jsou 

experty na svůj život, tedy uznání důležitosti definice potřeb z jejich strany. 

Nedomnívám se, že by kdokoliv z mých participantů a participantek na klienty 

a klientky nahlížel optikou hospitalismu a institucionalizace, jak ji popisuje Matoušek 

a byl přesvědčen že právě sociální pracovník_ce má v poradenském procesu hlavní 

slovo, naopak se zde projevuje zásada „start where the client is“ (Matoušek, 2005, 
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s. 17–18). Michaela zmíněný posun od „tradiční“ sociální práce k „moderní“ také 

reflektuje a za posun vnímá změnu povahy sociální práce jakožto péče, tedy více 

hierarchické a kontrolní, k sociální práci více angažovanější, jako k protikladu vůči 

kontrole: 

„Mám pocit, že tak jako tradičně, když se podívám historicky, tak se 

očekává, že pomáhání rovná se péče. Taky je to vnímáno i kontrolně. 

Podle mého názoru, co se mění je, že se (sociální práce – pozn.) z 

kontrolní přesouvá do angažovanější, společensky angažovanější.“ 

(Michaela, profesní poradkyně).  

U participantek, které jsou sociálními pracovnicemi, zaznívá důraz na individuální 

přístup. Naopak vycházení z potřeb a partnerský přístup zaznívá napříč, a nejen od 

těch, kteří a které jsou sociálními pracovnicemi. Zároveň, jak jsem poukázala výše, 

projevují se také projekce vlastní názorů na situaci klientů_klientek a nápadů, co by 

bylo nejlepší v dané situaci udělat, od čehož, jak se domnívám, není možné se vždy 

distancovat. Samozřejmě to ještě neznamená, že v takové situaci (sociální) 

pracovník_ce klientovi_tce doporučí „své řešení“. Nicméně je otázkou, zvláště pokud 

jsou tyto momenty nevědomé a nereflektované, do jaké míry to ovlivňuje další 

spolupráci s klienty_tkami, způsob komunikace či možnosti, které sociální 

pracovník_ce klientům nabídne. U mnou zkoumaných participantek a participantů se 

tyto projevy vlastních názorů, jak je ukázáno výše, projevovaly spíše nevědomě, 

nedomnívám se tak že by zde převládal přístup hospitalismu či institucionalizace (jak 

už bylo zmíněno také výše) (Matoušek, 2005, s. 17–18). Stejně tak jsem ovšem 

neidentifikovala jednoznačné znaky kritické či radikální sociální práce (nebo opět, 

alespoň ne vědomé a cílené), mezi které patří výrazná identifikace sociálního 

pracovníka s potřebami klientů_klientek, sociální aktivismus, vymezování se vůči 

neoliberálním praktikám v sociální práci, identifikace s antiopresivními či 

feministickými proudy atd. (nejblíže kritické sociální práci/akci vnímám organizaci 

Kristýny, částečně pak organizaci Vojtěch a Ivany). Domnívám se tak, že i zde, jako 

jsem naznačila také v teoretické části, je pozici sociálního pracovníka a neziskové 

organizace konstruována jako „kdesi mezi“, jako mediátora mezi požadavky 

společnosti a požadavky klientů_klientek. 
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To ovšem dle mého názoru neznamená, že se ze vztahu pracovnice_íka a klienta_ky 

vytrácí jakékoliv mocenské aspekty. Reflexe toho, že povaha sociální práce jako 

takové může být příčinou nemožnosti partnerského vztahu oproštěného od 

hierarchie, stejně jako reflexe zatíženosti některých pojmů používaných běžně 

v rétorice (nejen) sociální práce, zaznívá pouze od participantek, které nejsou 

sociálními pracovnicemi. Zároveň je princip uznávání potřeb příchozích částečně 

oslabován tím, že je někdy situace příchozích nahlédnuta generalizovaně nebo 

pracovník_pracovnice upřednostní svůj vlastní pohled na to, co je pro klienty_klientky 

nejlepší. 

Neziskové organizace poskytující sociální služby jsou ze své povahy financování na 

pojetí integrační politiky do jisté míry závislé (Szczepaniková, 2009, online), což se 

objevovalo také v rozhovorech, jak u Kateřiny, která popisuje to, že ne všechny 

potenciální zájemkyně o projekt do něj mohou být zapojeny, tak u Kristýny, která 

reflektuje tuto skutečnost závislosti na pojetí integrační politiky ze strany státu. S tím 

rozdílem, že organizace Kristýny neposkytuje sociální služby - mají proto větší prostor 

určovat, na kterou „cílovou skupinu“ se zaměří, oproti sociálním službám, které jsou 

nejčastěji financovány státem, a jsou tedy nutně ovlivněny prioritami integrace, jak je 

diskutováno v teoretické části (Tollarová, 2006, online; Trbola, 2011, s. 92): 

„…také se často ozývají klientky, které mají 'jenom' dlouhodobý pobyt, 

které ale potom do toho projektu nespadají“ (Barbora, sociální 

pracovnice).  

„A teď se program více zaměřuje na téma budování komunity, jak ty lidi 

zapojovat, nebo je nechat vytvářet si nějaký prostor v rámci veřejného 

prostoru. A co je důležité, že se k tomu nepřistupovalo, což je trochu 

výsledkem toho, jak politika integrace cizinců funguje, že prostě má 

nějaké kategorie a podle toho ty lidi ošetřuje nebo neošetřuje, že je to 

prostě spojeno s nějakým statusem, který často ty lidi nějak škatulkuje, 

ať už v přístupu k sociálním službám nebo v nárocích na různé věci atd., 

a už jim nedávají moc prostoru mluvit o těch skutečných potřebách. 

Takže ta snaha byla tyto věci nabourat a vytvářet nějakou komunitu 
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lidí, kteří mají nějaké potřeby a chtěli by o nich nějak mluvit 

a naplňovat je“ (Kristýna, projektová koordinátorka). 

Ovlivnění činností neziskových organizací pojetím integrační politiky státu spočívá 

například v omezení „cílové skupiny“ na příchozí ze zemí mimo EU (Ministerstvo 

vnitra, 2017, online). Zde ještě úžeji se také promítá omezení s ohledem na některé 

pobyty příchozích, kdy jsou často služby či projekty financovány s podmínkou, že se 

budou zaměřovat nejen na občany mimo zemí EU, ale také pouze na ty mající již trvalý 

pobyt nebo mezinárodní či doplňkovou ochranu. Kristýna navíc hovoří také o omezení 

přístupu k sociálním službám (okruh oprávněných osob majících přístup k sociálním 

službám a sociálním dávkám vyplývající ze zákona o sociálních službách také 

diskutován v teoretické části). 

Chtít něco dělat pro společnost (participace a hlas příchozích) 

Otázka po možné participaci klientů_ek či obecně migranů_ek a možnosti jejich 

zapojení a ovlivňování chodu organizace byla mou záměrnou otázkou ve výzkumu. 

Zajímalo mně, jak se k této problematice staví jednotlivé organizace a pracovníci_e, 

protože z mé vlastní zkušenosti a mého subjektivního úhlu pohledu není tento 

potenciál v České republice využit tak, jak by mohl být. Také Szczepaniková hovoří 

o nedostatečné participaci příchozích na určování podoby projektů (2009, online). 

Téma participace se však objevilo několikrát ještě dříve, než jsem se na něj v průběhu 

rozhovoru zeptala, proto jej opět vnímám jako významné a v (mnou 

zkoumaných) neziskových organizacích určitým způsobem rezonující téma. 

Názory na participaci a reálné způsoby zapojení příchozích do chodu organizace se 

ukázaly na celé škále od vnímání participace jako zásadní až po názor, že v konkrétní 

službě a povaze cílové skupiny není participace žádoucí a přínosná. Samotný princip 

participace obecně neoznačil nikdo z participantů_tek za nedůležitý nebo nepřínosný, 

nicméně v konkrétním chápání toho, co participace může znamenat, jak reálně jí 

dosáhnout a zda je to pro danou službu přínosné, se názory lišily. Během rozhovorů 

došlo také k tematizaci reprezentace příchozích jako reakce na negativní vnímání 

migrace ze strany veřejnosti, a zazněly také úvahy o tom, zda pracovníci_e 

neziskových organizací mohou být a měli by být hlasem klientů_ek. 
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Kristýna, působící jako projektová koordinátorka v organizaci neposkytující sociální 

služby, vnímá participaci jako velice klíčovou. To se odráží i v nastavení aktivit 

organizace, které jsou zaměřeny na podporu komunit, aktivismus a lobbing. Kristýna 

vnímá participaci jako cestu k vytvoření pocitu zodpovědnosti, který úzce souvisí 

s možností ovlivňovat dané činnosti nebo aktivity, což dle ní ve výsledku vede také 

k zefektivnění, a proto navrhuje alespoň vytvoření paralelních struktur, ve kterých 

mohou být příchozí zapojeni, pokud to není možné udělat přímo. Zároveň si je 

vědoma nároků, které participace na daného člověka klade: 

„Rozhodně si myslím, že třeba alespoň vytvářet paralelní struktury, 

jako já chápu že některé organizace fungují na nějakém systému, ale 

zároveň si myslím, že vůbec nikoho neohrozí to, že při tom vytvoří 

nějakou platformu těch lidí, kteří by v tom chtěli být aktivní a nastaví 

nějaké procesy jakým způsobem můžou alespoň revidovat procesy 

nebo věci, které myslí, že na ně mají nějaký dopad, takže je tam 

alespoň nějaký hlas těch lidí v nějaké možnosti nastavit ten proces 

nějak jinak. A to si myslím, že je s tím spousta práce, ale ve výsledku to 

podle mě má hrozně dopad na to, že ty věci začnou být efektivní. … 

Protože ti lidi se pak cítí být toho součástí, budují si tím i pocit pro 

nějakou zodpovědnost, často je totiž těm lidem vytýkáno to, že tady 

jsou a využívají různé služby a něco chtějí, ale vlastně se na ničem 

nepodílí, nicméně jim nikdo v těch strukturách ani nedovolí, aby se 

podíleli. Ale v momentě, kdy ten člověk zažije, že vlastně může být 

součástí a mít nějakou zodpovědnost, tak vlastně s tím roste i celé to 

vědomí toho, že tím můžu něco ovlivnit a že mám nějakou možnost ... 

Ono je to náročné tyhle procesy, klade to i nějaké požadavky na toho 

člověka, protože když chcete rozhodovat, tak musíte vědět o čem 

rozhodujete“ (Kristýna, projektová koordinátorka) 

 

Kristýna tím tedy implicitně zpochybňuje, že by bez participace příchozích samotných 

byly (sociální a jiné) služby nastaveny efektivně a skutečně v souvislosti s potřebami, 

jako to bylo diskutováno výše. 
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Také Ivana vnímá participaci jako klíčovou, zejména v souvislosti s nabouráním 

hierarchického vztahu pomáhající sociální pracovník a potřebný klient: 

„Rozhodně je to důležité, když má být slyšen hlas migrantů 

a migrantek, tak by tam měli být i oni mezitím. V Čechách právě dlouho 

byl takový ten trend o nich bez nich a byli bráni jako naši klienti 

a trochu tam byl i projevován ten vztah nerovnosti, že to je ten náš 

klient, který je potřebný a my mu pomáháme“ (Ivana, projektová 

koordinátorka). 

Ivana dále hovoří o tom, že v organizaci na pracovních pozicích (například jako 

právnička) vždy příchozí působili a organizace má také navázanou externí spolupráci 

s mnoha příchozími. Zároveň reflektuje úskalí participace, které souvisí také s mírou 

aktivnosti příchozích. To přisuzuje zejména důsledkům totalitních režimů v zemích, ze 

kterých přichází velká část příchozích, a s tím souvisejícímu nízkému potenciálu 

občanské angažovanosti: 

„Jako ono obecně je hrozně těžké vůbec nějaké ty aktivní lidi z téhle 

skupiny sehnat. …No ale je to i tím, že většina z nich je z bývalých zemí 

Sovětského svazu nebo Vietnamu, což jsou komunistické země, nebo 

byly. A ta občanská angažovanost je v těchto zemích maximálně 

potlačena čili my máme vlastně hrozně slabý potenciál u těch 

migrantů“ (Ivana, projektová koordinátorka). 

Participace je (také) vnímána jako ideální cíl, se kterým byla organizace zakládána, 

respektive spolu-zakládána, a kdy byla snaha postupně chod organizace předat pouze 

příchozím. Reálně se tak ovšem nestalo, nicméně obě organizace alespoň fungují stále 

na bázi spolu-vedení, kdy jsou příchozí i mezi zaměstnanci a vedením: 

„…my jsme vlastně na začátku hledali způsob, jak to udělat. Já jsem to 

sama nevěděla, jak neziskovky fungují, a tak jsem si to zjistila a řekla 

si, že to je vlastně způsob, jak to dělat. A proto já jsem vlastně původně 

chtěla za předsedu Vietnamce, že vlastně se naučí, jak se pracuje 

v neziskovce, co to všechno obnáší a jak se na tom podílet“ (Zuzana, 

předsedkyně). 



  

- 55 - 
 

 „Organizace vlastně vznikala, co si pamatuju, protože já jsem vlastně 

měla to štěstí pracovat, když vzniklo to komunitní centrum, s takovým 

právě úmyslem vtáhnout do dění migranty samotné, a právě je zapojit 

do samotné práce. Asi myslím, že tenkrát byla taková idealistická 

představa, ideální, že migranti budou ti, kteří si to časem převezmou 

pro sebe, což si myslím, že pořád by se této idey ty organizace pracující 

s migranty neměly vzdávat, že je to zkrátka logické, aby si pomáhali 

lidi jako sobě rovní, anebo aby určitě v tom řetězci pomáhání byli. Do 

jaké míry se to potom organizacím daří, do jaké míry jsme schopni tu 

moc delegovat, že jako se ji nesnažit držet a nedělat něco jako pro 

někoho, ale vlastně to jako otevřít a přizvat, tak to už je potom jiná 

otázka. V mých očích se to zdá, že naše organizace je v tom docela 

úspěšná, i když teda nejsem u všech projektů, ale mám pocit, že si tu 

našlo svoje místo hodně migrantů samotných … - my jsme na začátku 

měli know-how založit, protože jsme Češi, známe ten kontext, máme 

přístup k informacím, tak v našich silách je založit neziskovku - víme 

kam se obrátit, víme kde si říct o peníze, a možná to víme líp než 

migranti. Ale když je přizveme a naučí se to, tak proč bychom to potom 

my měli dělat pro někoho, když se to můžete naučit a můžete se zapojit 

a můžeme to přinejmenším dělat spolu. Já myslím, že tady se nestalo 

to, že by si to jako lidi začali dělat pro sebe, protože ta pomoc je tady 

pořád asi potřeba, asi se ukázalo, že to smysl nějaký má, ale jako mělo 

by tam být to vyvážení nějaké té hierarchie - nepomáháme z té pozice 

kdy bychom jenom měli tu moc, ale protože my máme nějaké 

informace, které můžou být nápomocné, ale zase je potřeba to nějak 

vyvážit“ (Michaela, profesní poradkyně) 

Michaela i Zuzana popisují původní záměry organizace, které měly být příchozím 

„předány“, zejména Michaela to propojuje právě s narušením hierarchického vztahu 

a moci, zapojení příchozích vnímá za logické. Zároveň ale popisuje, že se toto 

„předání“ v tomto případě úplně nestalo, protože „pomoc je stále potřeba“. Je 

otázkou, zda se zde projevuje spíše stále hierarchická představa o tom, kdo má 
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dostatečné zdroje a znalosti na to vést organizaci a určovat směr poskytovaných 

služeb. Z citace Michaely spíše vyznívá, že si je vědoma toho, že právě příchozí musí 

být do takového rozhodování zapojeni. Další možnou interpretací toho, proč se 

organizaci nepodařilo příchozím předat je to, o čem hovoří Tollarová. Podle ní je 

bariérou participaci příchozích, či vůbec bariérou nezávislosti na pomoci skutečnost, 

že se podmínky migrace a integrace neustále mění, často dochází k novelizaci (nejen 

migračních) zákonů a podmínky, pravidla a možnosti jsou tak pro příchozí velmi 

nepřehledné (Tollarová, 2006, online). 

Participace je považována důležitou zejména kvůli využití specifické zkušenosti 

(Kateřina), jazykovým znalostem (Kateřina, Barbora). Přičemž tyto participantky za 

formu participace považují zejména zapojení příchozích jako interkulturních 

pracovníků_c nebo dobrovolníků_c, případně kolegů a kolegyň v jádru organizace, 

působících však spíše „brigádně“ nebo na administrativních pozicích: 

„Já si myslím že to je určitě potřeba, protože to jsou ti lidi, kteří mají 

vlastní zkušenosti, …myslím si, že je důležité, aby třeba interkulturní 

pracovníci byli z té komunity, protože problém třeba s vietnamskou 

komunitou, kdy prostě k sobě nepustí nikoho, pokud je tam ten člověk 

a ten člověk si prošel tady tím stádiem, co to je. Tak to je určitě 

potřeba. A hlavně mluví tím jazykem. Mluví tím jazykem a má tu 

zkušenost a může tomu klientovi předat to, co já mu předat nemůžu – 

ten vhled. …máme interkulturní pracovníky …. a stalo se teď že vlastně 

z mé bývalé klientky se stala naše kolegyně a je to vlastně taky cizinka, 

takže myslím, že to má význam“ (Kateřina, sociální pracovnice).  

„To se stává docela často, klienti se stávají dobrovolníky, pomáhají 

například jiným lidem ze své vlastní komunity i mimo komunitu, stává 

se nám také, že někteří klienti pro nás pracují částečně třeba jenom na 

dohodu nebo brigádně, ale měli jsme tady i případ kdy klientka začala 

tady i pracovat na nějaký kratší úvazek. Zejména využíváme jejich 

jazykových znalostí protože - všichni kolegové sice mluví anglicky, ale 

ne vždycky s angličtinou se dá všechno vyřešit. Takže hlavně z tohoto 
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důvodu. …Nepracovala na pozici sociální pracovnice, pracovala na 

finančním oddělení. Ona absolvovala přes náš projekt nějaký 

rekvalifikační kurz a potom nějakou dobu pracovala právě na tom 

finančním oddělení“ (Barbora, sociální pracovnice). 

Ondřej označuje participaci za pozitivní diskriminaci, a vnímá ji za přínosnou. Aktuální 

možnosti participace v organizaci vnímá zejména v dobrovolnickém programu nebo 

prostřednictvím stáží, případně i částečně u zaměstnanců. Ondřej se sám označuje za 

člověka s „multikulturním původem“ a hovoří o zkušenosti zejména posledních 

několika let, kdy se mu daří tzv. „passing“, tedy že obvykle není příslušníky české 

majority rozpoznán jako příchozí: „mě vnímají často jako příslušníka majority, nemám 

tolik přízvuk, ne často to lidi poznají“. Podle Ondřeje není organizace, ve které působí 

na participaci (v jiných formách než dobrovolnictví, stáže a několika málo 

zaměstnanců_kyň) ještě připravena, a tak si myslí že přínosem organizace může být 

spíše radit jiným firmám, jak příchozí zaměstnávat: 

„To je otázka, jestli v naší organizaci potřebujeme zapojovat lidi cizince. 

Je otázka, jestli tato defacto pozitivní diskriminace, má smysl. … 

Myslím si, že zapojování cizinců do chodu organizace je fajn, hodně 

často s nimi přicházím do styku v rámci stáže v organizaci nebo 

dobrovolnického programu, což vnímám jako softové věci. A za daných 

podmínek si to nemyslím, že je možné pro organizaci, která je hodně 

homogenní, my jsme tady hodně otevření nebo to o sobě alespoň 

tvrdíme, ale ta organizační struktura na to není připravena. … Takže je 

to určitě nějaké zrání organizace. My můžeme víc přispět tomu, že 

můžeme radit ostatním organizacím, jak pracovat s cizinci, z hlediska 

pracovněprávního, to může mít větší dopad než to, že zaměstnáme 

o cizince nebo dva více“ (Ondřej, vedoucí dobrovolnického programu). 

Petr vnímá participaci jako přínosnou pro obě strany, výhodnou jak pro příchozí 

samotné k získání zkušeností, tak pro organizaci k uzpůsobení programů a aktivit tak, 

aby co nejlépe odpovídaly potřebám:  
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„Myslím si, že obecně vnímáme jako velmi důležité zapojení samotných 

lidí při těch aktivitách, když se bavíme o vzdělávání nebo poradenství, 

tak vždycky klademe důraz na toho jedince nebo na tu skupinu, aby 

projevila ten její požadavek na to, jak by ta aktivita měla fungovat. To 

zaprvé, ale pokud se ptáte potom na to přímé zapojení do chodu 

organizace, tak jako myslím si, že to bylo vždycky prospěšné pro obě 

strany. Ti klienti nám poskytli velmi kvalitní pracovní sílu, protože mě 

přijde, že tím jak cítí nějakým způsobem ten hendikep, to 

znevýhodnění, tak mají tendenci to vykompenzovat tím odhodláním 

a tím jak se rychle učí, a byli to výborní a úspěšní stážisti, takže tohle 

fungovalo oboustranně prospěšně. …V době, kdy jsme ty projekty pro 

migranty dělali, tak ta jejich účast, tím že tady byli na stáži tak 

samozřejmě jsme od nich čerpali informace o tom, s jakými problémy 

se setkávali, a mohli jsme ty služby na základě toho nějak 

uzpůsobovat. Nebo nám pomáhali třeba s překlady textů nebo letáků, 

tak jako v tomhle tam ta synergie asi byla“ (Petr, profesní poradce). 

Vojtěch vnímá participaci obecně jako přínosnou, reflektuje snahy organizace 

o alespoň nějaké zapojení klientek_ů například při výběru nové sociální pracovnice_ka 

(„byl tady například pokus, když se vybíraly sociální pracovnice, takže se tam pozvali 

klienti, aby vlastně řekli nějaký svůj názor na to, jak se jim uchazečky zdají“), nicméně 

v kontextu organizace, ve které působí, ji chápe jako nežádoucí a zároveň i nemožnou. 

Vojtěch participaci vnímá zejména jako neformální setkávání a kulturní aktivity: 

„Já si myslím, že by to mohlo v něčem pomoct, ale není to priorita pro 

ty lidi, pro ně je často prioritou zdravotní stav, a ne vlastně nějaké 

komunitní setkávání a možnost ukázat nějakou tu svoji kulturu a další 

aktivity, které se pod tím většinou myslí. My se vlastně ještě snažíme 

nikde ty lidi neukazovat, takže je tam ještě toto hledisko. Byla tady 

třeba řeč o nějakých svépomocných skupinách, kde by si ti lidé mohli 

sdílet nějaké své trauma z té prožité situace, ale vlastně pak jsme 

dospěli k závěru, že my vlastně nechceme, aby se ti lidé potkávali, 

protože to může být pro někoho i ohrožující, oni se mohou znát 
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z kontextu té situace, někdo pak řekne 'viděl jsem toho a toho tam 

a tam' a průšvih je na světě, takže jsme usoudili, že to vlastně nestojí za 

to riziko“ (Vojtěch, sociální pracovník). 

Ukazuje se, že téma participace, které se jeví participantkám a participantům jako 

pozitivní, vnímají a chápou každý_á různě. Odlišně se daří princip participace reálně 

naplňovat a také nemusí být vždy v případě všech typů činností či služeb přínosný či 

žádoucí. Někteří z participantů a participantek popisují participaci, ať už žádoucí či 

reálnou, v podobě zapojení dobrovolnic, stážistů a interních či externích pracovnic_ků 

včetně interkulturních pracovnic_ků. Otázkou zde zůstává, do jaké míry mohou 

příchozí na zmíněných pozicích ovlivňovat podobu výsledných aktivit a služeb tak, aby 

byly pro danou cílovou skupinu přínosnější a do jaké míry mohou někdy fungovat spíše 

jako token symbolizující multikulturalitu organizace, ovšem ve skutečnosti jen 

podporující status-quo, kdy nemohou reálně ovlivňovat rozhodování. Specifická je 

v tomto organizace Kristýny, ve které mají všichni zaměstnanci_kyně (a případně též 

dobrovolníci) hlasovací právo a každý stejnou mírou ovlivňují chod organizace. 

Bariérou pro zapojení příchozích může být nutnost uznatelného vzdělání, například 

pro pozici sociální pracovnice je nezbytné dosažení akreditovaného vzdělání. Cestou 

zde spíš může být to, co zmiňuje Kristýna, tedy tvorba struktur a prostorů pro možnou 

participaci příchozích s reálným dopadem na podobu služeb a aktivit. 

To, jak participaci chápou participantky a participanti výzkumu, může ovlivňovat 

představu o její významnosti. Pro Vojtěcha je participace synonymem pro komunitní 

potkávání se a sdílení, které však s ohledem na typ poskytované služby není 

v organizaci, kde Vojtěch pracuje, žádoucí, a proto pak participace není Vojtěchem 

vnímána jako přínosná. Nicméně ve výroční zprávě dané organizace je uvedeno: 

„smyslem našich právních a lobby aktivit je dávat hlas … osobám, analyzovat 

a připomínkovat opatření …“. Dá se tedy předpokládat, že participaci na úrovni 

vyjadřování se k podobám jednotlivých aktivit je vnímána pozitivněji, a dokonce je 

v organizaci také realizována. 

Kristýna a Ivana tematizovaly zapojení, zde především žen příchozích, podobně jako 

o tom hovoří Szczepaniková (2009, online). Stejně jako popisuje Szczepaniková, i zde 

bylo motivací zejména negativní vnímání příchozích veřejností, konkrétně obě 
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participantky odkazují na genderovanou diskuzi a stereotypní vnímání příchozích jako 

„mužů s iPhone“ a potřeba před nimi „chránit naše ženy“. Proto pak vnímaly 

participantky potřebu ukázat i životy žen-příchozích a problematizovat pojetí toho, 

kdo je vnímán za „naše ženy“. 

„Nejdříve bylo zpracování příběhů žen do výstavy, potom proběhl 

trénink, potom navazoval happening s vernisáží výstavy a diskuzí, …. 

vlastně to bylo z diskuze 'chraňme naše ženy' a ta medializace migrace 

byla tak maskulinní, že jenom sem přichází ti zuřiví mladí muži, takže 

se z toho úplně vytratil nějaký rozměr zkušenosti ženy, která má 

nějakou zkušenost s migrací. No a pak další bylo to, že jak se mluvilo 

o těch našich ženách, bylo tak mocenské a tak patriarchální, a teď teda 

vlastně kdo jsou to ty naše ženy, patří tam i romské ženy, nebo patří 

tam teda třeba i ty, co se tady narodily ale jsou to děti příchozích?“ 

(Kristýna, projektová koordinátorka). 

„…my ty ženy bereme trošku i jako role-models, ale nejenom je, ale na 

těch ženách je to často takové hezké, že to lidi často přitahuje, líbí se 

jim ty příběhy, kdy si říkají 'ta si toho zažila'. A právě u válečných 

uprchlic tam je vždy ten příběh, jak vlastně hledaly bezpečí pro své děti, 

a že jsou za tím vždy ty děti a pak celá ta rodina, že to celé táhly na 

svých ramenech a přesto dosáhly různé kariéry nebo něco dělají pro své 

okolí, takže mě to už přijde jenom z osobního hlediska, že je to fajn a že 

je to potřeba v dnešní době ukazovat, že jsou to takzvaně obyčejné 

životy v něčem, že aby ti lidi trochu opouštěli to stigma a stereotyp 

který tam pořád mají a ty nálepky“ (Ivana, projektová koordinátorka). 

Oproti tomu, co popisuje Szczepaniková, nevnímám u zmíněných forem zapojení 

v organizacích participantek redukci problému na ukázku „neškodné a snadno 

stravitelné“ multikulturality (respektive se to neprojevilo v rozhovorech ani 

v analyzovaných dokumentech). Naopak například zmíněnou problematizaci pojmu 

„naše ženy“ (a tedy toho, které ženy jsou naopak z tohoto pojmu vyčleněny), považuji 

za snahu o pojetí problematiky v celé její komplexnosti. Otázkou samozřejmě zůstává, 
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zda nedochází k „neškodným a snadno stravitelným“ přehlídkám multikulturality 

v jiných neziskových organizacích (nebo v těchto organizacích, ale ukázala by to 

například hlubší analýza prostřednictvím zúčastněného pozorování). Protože toto 

téma nezaznělo v ostatních rozhovorech, není v mých silách je zde hlouběji 

analyzovat, ačkoliv se domnívám, že určité znaky by bylo možné vypozorovat 

v mnoha organizacích, zejména pak v organizaci Zuzany, kterou je možné 

charakterizovat jako kulturně-komunitní, a jejíž hlavní náplň Zuzana sama nazvala 

činnostmi „kulturní integrace“. 

Naopak zde vnímám určitý posun od „neškodných a snadno stravitelných“ přehlídek 

multikulturalismu k heroizaci žen, zejména pak uprchlic, které zvládají vše, jsou 

opěrným pilířem celé rodiny a perfektně se integrují do nové společnosti, ať už ve 

smyslu úspěšné kariéry nebo občanského zapojení, jak o tom hovoří Ivana. Tyto 

úspěšné životy pak navíc pojmenovává jako „obyčejné“. Mým záměrem zde rozhodně 

není zpochybňovat úsilí žen příchozích (ale i mužů příchozích) a význam jejich úspěchů 

při překonávání rozličných překážek, nicméně si zde kladu otázku, zda je tento obraz 

uprchlice jako hrdinky možné v plnosti svých významů vždy vnímat jako pozitivní. Dle 

mého názoru zde dochází ke konstrukci úspěšného a integrovaného života jako toho 

obyčejného, tedy k jeho normalizaci. Tedy opět se zde částečně potvrzuje to, co tvrdí 

Szczepaniková (2009, online), podle které bývají k reprezentaci využívány zejména 

uprchlice. Ovšem, s tím rozdílem, že v tomto případě není upevňována jejich pasivní 

pozice, ale naopak, možná ve snaze se vůči této pasivizaci vymezit, je zdůrazňována 

aktivnost a úspěšnost, kterou však s ohledem na zmíněné vysvětlení také nevnímám 

nutně jako pozitivní. Ty a ti příchozí, kteří nejsou ve své integraci tolik „úspěšní“ tak 

mohou být prostřednictvím tohoto obrazu (neúmyslně) označeni za selhávající, 

neúspěšné, dostatečně nepracující na své integraci. V důsledku tak může dojít 

k zakrytí těch strukturálních překážek, o kterých již Ivana na jiném místě rozhovoru 

hovořila. 

O hlasu příchozích hovoří kromě Ivany (uvedeno výše), také Kristýna a Michaela, obě 

ovšem v protikladném významu. Podle Kristýny nemůže být sociální, ani jiný 

pracovník organizace hlasem příchozích, ale naopak mají vytvářet prostor pro to, aby 

mohli samotní příchozí promluvit.  
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„… mě přišlo úplně divné, že já bych měla mluvit někde za ty skupiny, 

že já bych měla pojmenovávat jejich potřeby, když je tady spousta lidí, 

kteří jsou tady schopni je pojmenovat, a jenom prostě potřebují najít 

způsob, aby se cítili komfortně v tom, a aby to dokázali. Takže pro mě 

ta cesta je, jak vytvářet ten prostor a jaké způsoby jim nabízet k tomu, 

aby se uměli vyjádřit, což se třeba ukázalo, že ty umělecké metody, 

nebo nějaký sociální aktivismus v nějaké kreativní podobě tak jednak je 

nenásilný, v důsledku umí i třeba zkrášlit nějaké místo, umí ty lidi 

dostat do veřejného prostoru, a ještě umí komunikovat nějaký 

problém“ (Kristýna, projektová koordinátorka).  

Kristýna k problematice hlasu přistupuje podobně jako Spivak či Alcoff (Alcoff, 1992, 

s. 7, s. 23) a zdůrazňuje nutnost „mluvit k“ spíše než „mluvit za“, čili vytvářet prostory 

a podmínky pro to, aby hlasy příchozích mohly zaznívat a být slyšeny. Naopak dle 

Markéty příchozí nemá hlas, a tak může být sociální pracovník_ce prostředníkem 

k prosazení jejich zájmů čili pracovník může a měl by využít výhody své lokace, kdy má 

větší šanci, aby jeho hlas zapůsobil a byl vnímán jako pravdivější a významnější (Alcoff, 

1992, s. 7 – 8), například na politické úrovni: 

„… (sociální pracovník) vlastně může být takovým hlasem, ten migrant 

nemá hlas tak jako, ať už se týká hájení jeho zájmů, nebo pomoci mu se 

někam dostat, od té nízké úrovni, až po tu politickou“ (Michaela, 

profesní poradkyně). 

I v otázce participace se odráží to, co bylo zmíněno již v předchozí kapitole, a tedy to, 

jakým způsobem povaha samotné sociální práce limituje ideální představy o „ne-

hierarchii“. Povaha a typy sociální práce, jak je diskutováno v teoretické části, je jistě 

proměnlivá. Záleží také na přístupu jednotlivých neziskových organizací a také na 

definici sociální práce, a tedy i významu, jaký ji vtiskují. Vzhledem k tomu, že však 

většina přístupů v sociální práci interpretuje roli sociální práce jako roli mediátorky 

mezi požadavky společnosti a státu na straně jedné a požadavky a potřebami 

klientů_ek na straně druhé (Günterová, 2005, s. 333; Trousil, 20111, s. 105; Úlehla, 

1999, s. 25, …), není dle mého názoru možné, aby se z takového vztahu vytratila 

hierarchie a mocenské vztahy (ačkoliv se o to snaží například kritické či radikální 
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směry v sociální práci – viz teoretická část). Naopak tyto mocenské vztahy jsou, jak 

vyplývá z rozhovorů, upevňovány nejen povahou sociální práce jako takové, ale 

i rétorikou, která se v souvislosti se sociální prací běžně užívá. Pokud budeme stále 

používat pojmy jako „pomoc“, „péče“, „cílová skupina“, „potřebnost“, nepomůže dle 

mého názoru ani to, pokud budeme konkrétní přístupy v sociální práci nazývat 

kritickými či radikálními, neboť je nerovnost implikována v těchto pojmech. Totéž se 

odráží v otázce participace, kterou participanti a participantky výzkumu vnímají za 

klíčovou, ale zároveň pokud reálně příchozí zapojují, pak většinou pouze na pozicích 

dobrovolníků, interkulturních pracovníků či kolegyň. Žádná ze zmíněných neziskových 

organizací není vedena pouze příchozími (ačkoliv v nejméně dvou jsou lidé s migrační 

zkušeností součástí vedení), přestože tak bylo v úvodu zamýšleno (například 

organizace ve kterých působí Zuzana a Michaela). I zde se dle mého názoru projevuje 

totéž, pokud budou neziskové organizace stále vnímat, že příchozí „potřebují pomoc“ 

(Michaela), nemůže jim být vedení organizace předáno. Zároveň však nelze 

opominout několikrát diskutované strukturální překážky, které mohou být související 

příčinou, proč se nedaří vedení organizací příchozím předat, ačkoliv tak některé 

organizace při vzniku zamýšlely učinit. V rozhovoru to, co popisuje také Tollarová, 

zmiňuje Michaela spíše implicitně - podle Tollarové se podmínky (jako například 

migrační ale i jiné zákony, politiky integrace aj.) tak často mění, že nemůžeme 

očekávat naprostou nezávislost příchozích na pomoci (Tollarová, 2006, online). 

Zároveň nemají příchozí příliš možností tyto podmínky samotné měnit (jak Tollarová 

upozorňuje, příchozí nemají volební právo, nicméně jak dodávám v druhé kapitole 

teoretické části - občané EU mohou volit v komunálních volbách). Dalším 

strukturálním omezením jsou také zákonné podmínky pro vstup do určitých povolání 

(sociální pracovnice, psycholog, právnička), kdy musí být splněno konkrétní uznatelné 

vzdělání a případně další podmínky - Szczepaniková hovoří konkrétně 

o profesionalizaci sociální práce jako o bariéře participace příchozích (2009, online). 

Takto formalizované požadavky mohou být někdy velkou překážkou příchozím (ani ne 

proto, že by nutně byli „nevzdělaní“, ale i v případě nostrifikace není často zahraniční 

vzdělání vnímáno jako dostatečné, neboť neprokazuje znalost českého kontextu, 

českých zákonů atd.). Jako určité vymezení se vůči této formalizaci a důraz na 

profesionalizaci neziskového sektoru může být vnímán participantkami zmíněný 
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institut interkulturní práce. Do pozic interkulturních pracovníků jsou zaměstnávání_y 

primárně příchozí, což reflektuje nejen jejich specifickou pozici v komunitě, vlastní 

zkušenost s migrací a zároveň i integrací v ČR, ale především též jazykovou 

vybavenost. Jak jsem však ukázala výše, je otázkou, do jaké míry mohou aktuálně 

participující příchozí na pozicích dobrovolníků, nebo též interkulturních pracovnic či 

stážistů reálně ovlivňovat podobu projektů a aktivit, a do jaké míry mohou spíše 

fungovat jako token symbolizující multikulturalitu organizace (a zároveň 

esencializující danou kulturu), ovšem ve skutečnosti jen podporující status-quo (pokud 

nemají například hlasovací právo v rámci organizace, jak je uvedeno výše). 

Domnívám se tak, že nejsou reálně uskutečnitelné ideály oproštění se mocenských 

dynamik v poradenském vztahu s klientem_klientkou a dosažení nehierarchie. 

Prostorem této nehierarchie jsou dle mého názoru právě spolky, organizace, sdružení 

a akční platformy vedené právě příchozími. Tomuto ideálu se dle mého názoru 

přibližuje organizace Kristýny, naopak organizace Zuzany, ačkoliv je právě takovýmto 

spolkem, se dle mého názoru nedaří oprostit od mocenské dynamiky, jednak kvůli 

tomu, že ve vedení organizace stojí právě Zuzana, která je občanka ČR, a tedy se jim 

nepodařilo dosáhnout původního cíle, se kterým organizaci zakládali, a tedy že po 

čase bude chod organizace převzat příchozími (ani organizace Kristýny není vedena 

příchozími, nicméně každý ze zaměstnanců má stejné volební právo a možnost 

ovlivňovat klíčová rozhodnutí, o toto právo si mohou požádat také doborovolníci_e). 

Ale zejména se v organizaci Zuzany projevují mocenské dynamiky v konstrukcích 

klientů a klientek, kterým je věnována kapitola Konstrukce příchozích. V organizaci 

Zuzany je význam kultury, kterou si příchozí „přinášejí“, dle mého názoru, 

přeceňován, příchozí jsou tak redukováni na typické představitele této kultury, která 

je takto generalizována, esencializována a výrazně exotizována („Vietnamské ženy se 

ocitají v naprosto kulturně, sociálně a společensky odlišné společnosti, neorientují se na 

příklad v jednání na úřadech, ve školách nebo u lékaře, jejím cizí model fungování české 

rodiny“ webová prezentace projektu organizace). Tato organizace se tak staví do 

expertní role znající potřeby těchto příchozích, k těm zároveň ale dle mého názoru (a 

jak bude ukázáno dále) přistupuje problematickým a marginalizaci upevňujícím 

způsobem. 
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Projekty a aktivity 

Část mých otázek se zaměřovala na podobu konkrétních projektů, služeb a aktivit - 

projektem označuji ucelenou sadu služeb nebo aktivit se samostatným financováním 

(například projekt na zlepšení postavení příchozích na trhu práce), zatímco službami 

rozumím běžnou agendu neziskové organizace (například sociální a právní 

poradenství, kurzy češtiny, atd.). Aktivitou pak označuji jednorázové, ale i opakované, 

a zejména pak dílčí a menší činnosti či události, často komunitního charakteru 

(například ženské kruhy). Zajímala jsem se zejména o ty projekty, aktivity a služby, 

které jsou nějakým způsobem zaměřené na ženy nebo na téma rovných příležitostí, 

zajímaly mě též podmínky, které za těmito projekty stály a jaká je jejich podoba. 

Není to naše hlavní téma, ale uvidí se (faktory ovlivňující projekty a aktivity) 

Otázka, jaké byly motivace, podmínky a faktory pro vznik projektů zaměřených na 

ženy či aktivit, byla mou záměrnou otázkou ve výzkumu. Zajímalo mně, do jaké míry 

jsou neziskové organizace opravdu ovlivňovány způsoby financování a vypsanými 

dotačními tituly, jako naznačuje Szczepaniková a Trbola (Szczepaniková, 2009, 

online; Trbola, 2011, s. 116–117), nebo jaké další faktory při rozhodování o podobách 

projektů hrají roli. V rozhovorech jsem identifikovala tři různé typy faktorů stojících za 

vznikem projektů či aktivit: (1) již zmíněná grantová nebo dotační výzva, (2) reálné či 

předpokládané potřeby klientek, mezi které řadím i vnímání žen jako ohrožené 

skupiny, (3) reakce na genderovanou povahu problému. Tyto faktory se vzájemně 

nevylučují, naopak nejčastěji za vznikem projektů stojí kombinace některých nebo 

dokonce všech zmíněných motivů. To, že je například domácí násilí genderovaný 

problém (90 % obětí či přeživších domácího násilí jsou ženy), nevylučuje, že projekt 

zaměřující se na tuto tématiku neodpovídá na potřeby klientek, nebo že se tím 

zároveň nereaguje na vypsanou dotační výzvu.  

Zároveň jsem si vědoma, že data, která jsem v průběhu výzkumu získala nejsou 

dostatečná proto, abych mohla jasně určit, jaké konkrétní faktory za projekty stály 

(nebo ne všechny z nich a jejich míru významnosti). Nechci proto generalizovat 

a zjednodušovat komplexní proces uvažování o projektech, zjišťování potřeb, tvorbu 

projektové/dotační/grantové žádosti a poté realizaci projektu, pouze na několik (těžko 

prozkoumatelných motivů či faktorů). Nicméně se jako odpovědí na tuto otázku 
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otevřelo dle mého názoru významné téma a tím jsou strategie reakce na závislost 

organizace na financování. 

Participanti a participantky mého výzkumu si jsou velmi dobře vědomi silného vlivu 

financování, kdy jsou neziskové organizace do určité míry na donorech a jejich 

představách závislé: „Já si myslím že v současné době je obsah té práce hodně určovaný 

výzvami, pakliže ty výzvy na ženy nějak směřují, tak vznikají projekty. Je to nějaký trend“ 

(Michaela, profesní poradkyně). Nebo: „Ta situace v neziskovém sektoru, alespoň jak já ji 

vnímám, je taková, že nezisková organizace není úplně stoprocentně svobodná v tom, 

jaké cílové skupiny může podporovat... Ti, kdo nám dávají finance, určují svým způsobem 

to, pro jakou cílovou skupinu my tohle můžeme dělat…“ (Petr, profesní poradce). Proto 

přijímají různé strategie, jak se se závislostí vyrovnávat – hledají menší témata která 

by se dala „schovat“ pod vypsané dotační výzvy: „...a to že my jsme si tam 'urvali' kus 

něčeho, v rámci čeho můžeme trošku tématizovat jiné věci, tak bylo jenom v rámci 

nějakých osvětových aktivit“ (Kristýna, projektová koordinátorka). Uzpůsobují definici 

svého poslání a svých hlavních služeb tak, aby byly na financování nezávislé, a naopak 

cílovou skupinu přizpůsobují aktuálním dotačním trendům: Tím, že je pro nás prostě 

důležitá ta činnost, jakou děláme, ten způsob, jak to děláme, a ta cílová skupina – nechci 

říct, že je sekundární, ale prostě my se nedefinujeme jako organizace, která by 

podporovala jenom někoho, tak prostě se musíme vždycky nějak najít v tom, co zrovna ta 

grantová nabídka obsahuje“ (Petr, profesní poradce). Za určitou strategii by také bylo 

možné nazvat poskytování sociálních služeb, které dle Trboly (Trbola, 2011, s. 106, 

s. 116-117) představují finanční jistotu, explicitně toto ovšem v rozhovorech nezaznělo. 

Pouze implicitně u Petra, který neposkytování sociálních služeb označil právě za 

určitou nevýhodu. V neposlední řadě je strategií také hledání a nacházení míst, kde se 

dá projekt přizpůsobit aktuálním potřebám klientů_ek (což je také i má osobní 

zkušenost): „Takže proto se snažíme to udělat tak obecně, abychom mohli i těmhle lidem 

pomoct. V rámci těch projektů je totiž možnost dělat spoustu úprav“ (Jana, sociální 

pracovnice). 

Výpovědi participantek_ů vyvrací, že by neziskové organizace bez uvážení žádaly 

o finance, jen aby zajistily přežití. A to zřejmě nejen s ohledem na administrativní 

zátěž spojenou s psaním, a později také vyhodnocováním výsledků projektu (průběžné 
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zprávy, závěrečné zprávy). Domnívám se, že také zde se projevuje profesionalizace 

sociální práce a pracovníci jsou si vědomi nutnosti vycházení z potřeb klientek_tů 

(Matoušek, 2015, s. 17-18). Naopak, například jak může dokládat poslední zmíněna 

strategie organizací, potřeby klientů jsou vnímány za velmi klíčové a zásadní 

(a organizace se jim snaží vycházet vstříc, jak bylo diskutováno také v předchozí 

podkapitole). 

Otázkou ovšem je, do jaké míry mohou vypisované dotační a grantové výzvy a na 

jejich základě realizované projekty upevňovat stereotypy a marginalizaci, jako to 

naznačují Kristýna a Ondřej: 

„…jsme se snažili víc naslouchat potřebám těch lidí a nereagovat 

vyloženě jen na projektové zakázky a na to, co definují ty dotační 

programy. Protože to je další věc, že se nějak nastavuje politika, která 

pak definuje cíle dotačních programů a ty samy reprodukují spoustu 

stereotypů, ať už genderových nebo etnických a podobně“ (Kristýna, 

projektová koordinátorka). 

Podobně to reflektuje Ondřej, který varuje před tím, že projekty a představy mohou 

vytvářet stigmatizaci žen, které jsou stále označovány za slabé, a potřebující podporu: 

„Já si myslím že je to trošku i kontraproduktivní, že my sami vytváříme 

pohled na ženy různého sociálního backgroundu a věku, že jsou slabší. 

I v tom, jak my píšeme, jak prezentujeme něco... Myslím, že 

v neziskovém sektoru se hodně objevuje stigmatizace nějaké skupiny, 

obzvlášť žen, že ony potřebují podporu, potřebují se scházet… To 

možná ano, třeba některé to potřebují. Ale když se sejdou, tak jak jim 

to pomůže?“ (Ondřej, vedoucí dobrovolnického programu). 

Participantky a participanti (a potažmo mnou zkoumané neziskové organizace) si jsou 

závislosti na financování, podobně jako to popisuje Trbola (2011, s. 104-105), vědomy. 

Přijímají proto různé strategie, jak tuto závislost oslabit či situaci využít ve svůj 

prospěch. Zároveň také reflektují ovlivnění dotačních a grantových titulů určitou 

představou politiky integrace, stejně jako to Tollarová (2006, online), které mohou 
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dokonce přispět k upevňování stereotypů, marginalizace nebo stigmatizace 

příchozích. 

My nejsme feministky (podoba projektů zaměřených na ženy a rovné příležitosti) 

Mezi projekty, aktivitami a službami, které se zaměřují na ženy-příchozí nebo na 

problematiku genderu a rovných příležitostí, jsem identifikovala pět skupin: 

(1) projekty zaměřené na zlepšení postavení žen příchozích na trhu práce, 

(2) neformální nebo komunitní setkávání, (3) kampaně s cílem ovlivnit veřejné 

mínění nebo veřejný prostor, (4) projekty zaměřené na zvýšení informovanosti žen 

příchozích o možnostech nebo právech, (5) projekty zaměřené na zvýšení kapacit 

organizace. 

Projekty zaměřující se na trh práce jsou zpravidla financovány zdroji EU. Je zde 

otázkou, do jaké míry je cílem EU podporovat zejména ekonomickou integraci, stejně 

jako to v případě pojetí integrace ze strany ČR kritizuje Szczepaniková (2009, online). 

Nebo spíše, k čemu se osobně přikláním, jsou tyto zdroje tak významným zdrojem 

a zároveň je tematické pojetí potenciálně podporovaných projektů natolik široké, že 

umožňuje podporu celé řadě organizací. Dalším možným zamyšlením by pak mohlo 

být, jak velký poměr činí finance z těchto zdrojů na straně jedné, a jaká jiná témata 

v oblasti integrace cizinců podporuje vláda a ministerstva ČR na straně druhé. Tato 

analýza, která však již zde není v mých silách, by pak mohla lépe prozkoumat, zda je 

české pojetí integrace cizinců opravdu synonymem integrace ekonomické. Jedním 

z důvodů, proč se většina genderovaných projektů zaměřuje na trh práce mohou být 

také potřeby klientek, ať už skutečné nebo předpokládané. Tím, do jaké míry mohou 

mít vliv na představu o potřebách klientek konstrukce, které o nich vytváří či udržují 

a reprodukují sociální (a další) pracovníci_ce se zabývám podrobněji v následující 

kapitole.  

Co se týče neformálních nebo komunitních setkávání žen, participant Ondřej se o něm 

v souvislosti se svou organizací vyjadřuje kriticky a reflektuje snahu daný prostor 

přejmenovat a otevřít nejen ženám: 

 „Má to hodně genderovaný název… Ale my to teď chceme změnit, aby 

to bylo otevřenější a neutrálnější genderově. I to jak prezentujeme 
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'platforma kde vaříme a diskutujeme různé tradice a sdílíme názory, ale 

můžou tam i muži'. To se mi nelíbí jak to takhle říkáme, vždyť my jsme 

otevřený klub… A to je myslím tím, že každý koordinátor přináší něco 

svého. Předchozí koordinátorka byla hodně taková starostlivá, 

pečovatelská, víc zaměřená na rodiny s dětma a já jsem zaměřený víc 

na projektovou část, třeba hledám nejefektivnější cestu dosažení úkolu, 

toho aby to fungovalo… Sice nechci dělit na mužský a ženský pohled, 

ale myslím že přináším víc takový racionální projektový pohled“ 

(Ondřej, koordinátor dobrovolnického programu). 

Ondřej vyjadřuje přesvědčení, že ani tak nutně nezáleží na explicitním názvu aktivity, 

pokud její popis a pojetí bude implicitně genderované. Naznačuje tedy jisté skryté 

znaky dané aktivity, které nemusí být nutně závislé na názvu, spíše jako na pojetí 

a náplni a tomu, zda se do aktivity bude odrážet pečovatelské nebo na cíl orientované 

zaměření – čteno optikou stereotypního vnímání genderu tedy femininí nebo 

maskulinní zaměření. Ondřej tak zmiňuje důležitou myšlenku a tedy to, že již způsob 

nabízení služeb nebo možná i jejich náplň ovlivňuje to, kdo je z těchto aktivit 

vylučován a tedy, že je různými praktikami v organizaci ustanovována samozřejmost 

nepřítomnosti mužů (už například názvem „dámský klub“), podobně jako o tom hovoří 

Hasmanová-Marhánková (2013, s. 115). 

Pro důsledné zanalyzování toho, proč jsou (někdy) projekty pro ženy vnímány jako 

potřebné, je dle mého názoru nutné se zamyslet také nad tím, proč pro muže tyto 

prostory potřeba nejsou. Důvody pro to, proč neexistují žádné aktivity specificky 

zaměřené na muže, pojmenovaly participantky způsobem, který vystihuje reflexe 

Kateřiny a Ivany: 

„Poptávka po mužských kruzích moc není, s muži, pokud něco řešíme 

tak je to hrozně individuální, co oni potřebují, co řešíme hodně tak je 

práce nebo to bydlení. Takže mužské kruhy tady nebyly a pokud jsem 

něco řešila tak opravdu jenom individuálně“ (Kateřina, sociální 

pracovnice). 
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„Měli jsme chvíli pánský klub, ale moc nezafungoval, protože jsme 

nenašli ten formát, aby fungoval a aby se to začalo samo rozvíjet … 

Nějak se to tam nerozproudilo, oni se ani mezi sebou úplně 

neskamarádili, jak ti muži prostě společně nevaří nebo nešijí (smích)… 

že nemají právě moc nějakou aktivitu nad kterou by se právě chytli“ 

(Ivana, projektová koordinátorka). 

Dochází zde k vymezení mužů jako těch, kteří řeší svá témata individuálně, nemají 

příliš potřebu sdílení, a pokud ano, tak se potkávají nad specificky definovanou 

aktivitou. Ta je navíc velmi materiální povahy a jde o významné téma (práce, bydlení) 

zatímco náplň sdílení žen je femininní aktivita, jak implikuje Ivana, nebo právě sdílení 

(emocí, příběhů). Oproti muži jsou zde ženy tedy implicitně konstruovány jako ty, 

které potřebují sdílení s ostatními ženami a potkávat se. Projektuje se zde tedy 

vymezení rozdílů pohlaví prostřednictvím binární kategorie „subjekt“ versus jeho 

„druhé“, jak je představila Beauvoir (1966, s. 9-10). I zde je žena cosi specifického, 

zatíženého a tato „jinakost“ je pak podnětem k potkávání. 

Domnívám se, že by ani ve feministických kruzích nepanovala shoda na tom, zda by 

měly podobné ženské kruhy či prostory v organizacích zůstávat, neboť jsou cenným 

prostorem oproštěným od patriarchálních vlivů, nebo naopak zda by měly být zrušeny 

jakožto reprodukující esencialistické představy o femininitě a maskulinitě a jejich 

vzájemné odlišnosti. Zároveň se ani nepřikláním k názoru, že ženský prostor znamená 

nutně prostor feministický a oproštěný od aspektů moci. Podobná neformální 

a komunitní setkávání však mohou být vnímána jako protiklad vůči individuální 

a individualizované povaze integrace, jako ji v pojetí ČR charakterizují Baršová a Barša 

(2005, s.59). 

U třetího typu projektů, které se zaměřují na veřejné mínění nebo veřejný prostor, jde 

obvykle (také) o reakci na negativní postoje veřejnosti vůči příchozím, zejména pak na 

negativní, generalizující a stereotypizující představy o mužích příchozích, jako 

„mladých mužích s iPhone“. Takovéto faktory popisují Ivana a Kristýna, kdy hovoří 

o projektech nebo kampaních reagujících na genderovanou diskuzi o migraci. 

Stereotypně je za migranta a uprchlíka považován „mladý muž s iPhone“, genderové 

dimenze diskuze o migraci se ovšem objevují také v potřebě před „těmito muži“ 
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chránit „naše ženy“. Nad problematikou toho, kdo je a kdo už není chápán jako „naše 

ženy“ se zamýšlí Kristýna, obě participantky pak popisují potřebu reagovat na tento 

neúplný a mylný obraz o migraci, kdy volí strategii „add women“. Tedy monolit 

příchozích jako mladých mužů narušit a doplnit obrazy o ženách příchozích: 

„…vlastně to bylo z té diskuze 'chraňme naše ženy' a ta medializace 

migrace byla tak maskulinní, že jenom sem přichází ti zuřiví mladí muži, 

takže se z toho úplně vytratil nějaký rozměr zkušenosti ženy, která má 

nějakou zkušenost s migrací. A další bylo to, jak se mluvilo o těch 

našich ženách, což bylo tak mocenské a tak patriarchální – kdo vlastně 

jsou to ty naše ženy, patří tam i romské ženy, nebo patří tam teda třeba 

i ty, co se tady narodily ale jsou to děti příchozích? (Kristýna, 

projektová koordinátorka). 

„Co hlavně ještě chceme je působit na veřejnost, nějak podprahově 

zvedat to povědomí, že jsou to sice migrantky, ale jsou to úplně 

obyčejné ženy, které mají svoje úspěchy a mají svoje příběhy za sebou, 

a že něco dělají. Aby se tady ukazoval právě i obraz té ženy oproti tomu 

'příživníkovi s iPhone, který sem přišel znásilňovat české ženy', aby tam 

byl trochu i ten protipól“ (Ivana, projektová koordinátorka). 

Na to zareagovaly organizace zmíněných participantek přibližováním příběhů žen 

příchozích, s cílem nabourat tento monolit. Kladu si zde ovšem otázku, proč také 

nepracovaly s obrazy mužů příchozích, aby vyvrátily představu „mladého muže 

s iPhonem“ jako jediné reality? Částečnou odpovědí může být to, co Ivana zmiňuje 

v jiné části rozhovoru, kdy popisuje, že i projekty cílící primárně na ženy mohou 

a zřejmě mají pozitivní dopad také na muže ve stejné životní situaci: 

„…i když to neznamená, že to nebude mít dopady i na muže, to jsou 

vlastně všechny ty aktivity - když je někdo domácí pracovník a je muž, 

tak se na něj stejně vztahuje tyto stejná pravidla jako pro ženu, 

jenomže v tom sektoru je stejně 90% žen, tak proto to my řešíme, že je 

to genderová věc“ (Ivana, projektová koordinátorka). 
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Toto vysvětlení se však dle mého názoru nevztahuje na téma mužů příchozích a jejich 

negativní a stereotypní zobrazení. Domnívám se, že touto taktikou „add women“ je 

obraz příchozích jistě cenným způsobem doplněn a komplikován, je tím nabourán 

jeden aspekt tohoto monolitu a mohou být nabourány také další stereotypy s tímto se 

pojící, které popisuje Kristýna, a to vymezení „našich žen“, které je „potřeba chránit“, 

oproti v debatách neexistujícím „ženám příchozím“. Na druhou stranu je ale mým 

názorem to, že taktikou „add women“ není dostatečně zpochybněn zmíněný 

stereotyp „mladého muže s iPhonem“. Jako jedno z vysvětlení, proč se také do tohoto 

tématu neziskové organizace nepouští, může být to, o čem mluví Szczepaniková 

(2009, online) – a tedy že jde o téma natolik ožehavé a nepříjemné, že organizace 

nemají odvahu je otevírat, a zůstávají tak u tématu žen a jejich silných a dojemných 

příběhů, neboť ty jsou pro českou společnost přijatelnější. 

Při diskuzi o jednotlivých na ženy zaměřených projektech, mě participantky_ti 

ujišťovaly, že jejich organizace „poskytuje služby uprchlíkům a cizincům obecně, … je 

jedno, jestli je to muž nebo žena“ (Barbora, sociální pracovnice), nebo dokonce: „to není 

o tom, že my jsme feministky a chceme prosazovat jenom ženy“ (Ivana, projektová 

koordinátorka). Tento rozpor mě velice zaujal: na jedné straně participantky_ti 

individuálním přístupem nebo snahou o zamezení diskriminace vysvětlovaly, proč 

v jejich organizaci nemají činnosti specificky zaměřené na ženy, na druhou stranu 

všechny (mnou zkoumané) organizace mají alespoň jeden projekt nebo aktivitu 

určenou pro ženy. Projekty zaměřené na ženy se zde tak vyčleňují jako něco 

specifického, něco „kromě čehož“ organizace uplatňují rovný přístup: 

„Ve většině případů se snažíme to nerozdělovat, ty muže a ženy. I když 

já osobně považuji za víc zranitelné ty ženy s malými dětmi. Ale 

většinou ty projekty máme zaměřené obecně na všechny“ (Jana, 

sociální pracovnice). 

Jana na jedné straně popisuje, že ženy s malými dětmi považuje za více zranitelnou 

skupinu, v jiné části rozhovoru ovšem projekty cílící na ženy interpretuje jako 

diskriminaci: „Já vím, že hodně projektů se zaměřuje na ženy, a mě potom přijde že se 

tím primárně vylučují muži s dětma. Vím, že takových mužů je málo, ale v podstatě se 

bavíme o nějaké diskriminaci žen, ale tímto v rámci těch projektů se pak v podstatě 
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diskriminují naopak muži“ (Jana, sociální pracovnice). Podobně se vyjadřuje Barbora, 

která na jednu stranu vítá projekt určený ženám s dětma, protože jej považuje za 

důležitý, na straně druhé hovoří o tom, že v organizaci nerozlišují mezi pohlavími: 

 „My v organizaci se na to vlastně nějak nezaměřujeme, kromě toho 

mého projektu nemáme žádný jiný další projekt, který by byl takhle 

specifický pro jeden gender, to znamená pro ženy nebo pro muže. Je 

možné se na to takhle dívat, že to bereme takhle dohromady, že 

neděláme žádné rozdíly mezi gendery“ (Barbora, sociální pracovnice).  

Proč participantky, které působí v projektech zaměřujících se primárně na ženy, 

a které zároveň říkají, že podobné služby považují za důležité, protože ženy jsou 

zranitelnější nebo ohroženější skupinou, na druhou stranu sdělují, že se služby snaží 

nedělit s ohledem na pohlaví, a dokonce toto nazývají diskriminací mužů? Dá se i zde 

vypozorovat ovlivnění dotačními výzvami, které je diskutováno výše, a aktuálními 

trendy v podpoře genderových a na ženy zaměřených projektů? A proto pak 

i organizace, která nechce služby nijak dělit podle pohlaví, zažádá o finance na 

genderově specifický projekt, protože to představuje určitou finanční jistotu? Nebo 

participantky hovoří obecně o ženách (nebo ženách příchozích) když hovoří o rovném 

přístupu bez ohledu na pohlaví, ale vyčleňují specificky ženy-matky s malými dětmi na 

které se zaměřují některé projekty, protože právě ty dle nich potřebují větší podporu, 

neboť jsou více zranitelné? 

Výše jsem poukázala na to, že participantky a participanti často hovořili o rovném 

přístupu k nově příchozím na straně jedné, ale zároveň o potřebnosti projektů pro 

ženy na straně druhé. Toto je podpořeno také tím, že podobné projekty či prostory 

čistě pro muže nejsou vnímány jako potřebné, ale také tím, že pokud už nějaká čistě 

mužská aktivita existuje, je spojena s určitým tématem či náplní, kdežto důvodem pro 

setkávání žen je právě opět sdílená „jinakost“ skrze ženství. Více se těmito 

konstrukcemi zabývám v další kapitole. 

Konstrukce příchozích 

Následující téma tedy to, jakým způsobem participantky a participanti vnímají své 

klienty_ky nebo příchozí obecně, se jako jediné objevovalo, aniž bych na něj záměrně 
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cílila své otázky během rozhovorů. Analýza toho, v souvislosti s jakými 

reprezentacemi participantky_ti o příchozích jako klientkách a klientech neziskových 

organizací hovoří, uvažují a jaké charakteristiky jim přisuzují, může pomoci doplnit 

faktory související s tvorbou a přijetím výše diskutovaných projektů a aktivit. Tato 

kapitola by také měla pomoci doplnit odpověď na otázku, zda mohou neziskové 

organizace (nechtěně) marginalizaci svých klientů_ek upevňovat místo jejího 

nabourání, a to právě prostřednictvím stereotypů a problematických konstrukcí, které 

jsou organizacemi a jejich pracovníky_cemi vytvářeny, reprodukovány či upevňovány.  

Cizinci hodně pracují (příchozí jako jiní a jiné) 

Názory na odlišnost příchozích se v různých momentech rozhovorů 

s participantkami_ty poměrně lišily. Zaznívaly jak názory, že s ohledem na jistá 

témata se situace příchozích a občanů_občanek ČR neliší, tak i konstrukce jinakosti 

určitých skupin příchozích. Ovšem objevily se také reflexe nepovažující skupinu 

příchozích jako jednolitou. 

Genderové role a zejména tedy péče o rodinu, jež je normativně spojována 

s femininitou, jsou Janou vnímány jako cosi akulturního, objevujícího se jak v českých 

rodinách, tak i v rodinách příchozích: 

 „Je to podobné, když se jde na výlet, tak děti většinou přivedou 

maminky, ale to je vlastně úplně stejné jako v naší společnosti. Prostě 

to tak zatím je, že ženy většinou zabezpečují děti. Asi se proti tomu 

trochu bojuje, ale v tuto chvíli to prostě takto je, a migranti to nemají 

jinak“ (Jana, sociální pracovnice).  

Určitá jinakost je konstruována s ohledem na příchozí jako na cílovou skupinu. U Ivany 

dvakrát zaznělo vymezení příchozích jako odlišných. V prvním případě to bylo 

v rozdílu oproti seniorům nebo hendikepovaným, kdy byl tento rozdíl použit jako 

zdůraznění odmítnutí pasivizace příchozích jako nesamostatných a nemohoucích, 

kteří potřebují pomoci (více viz první podkapitola analytické části). V druhém případě 

Ivana hovoří o rozdílu v motivovanosti příchozích, kteří naráží pouze na strukturální 

překážky. Pomyslným opakem pak zde jsou drogově závislí_é nebo bývalí 

vězni_enkyně jako ti nedostatečně motivovaní a těžce resocializovatelní:  
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„… kolegové kteří pracovali s jinými vyloučenými skupinami, tak říkají, 

že migranti jsou skupina, která má největší potenciál. Oni chtějí 

pracovat, začlenit se, tam ta vůle je, na rozdíl já nevím třeba drogově 

závislých, kteří jsou zdevastovaní a je hrozně těžké je resocializovat, 

nebo kteří byli hrozně dlouho ve vězeních, cokoliv, nebo lidi ze sociálně 

vyloučených lokalit. Což u těch migrantů to vlastně není, oni mají jen 

zvýšenější administrativní překážky, plus jazykovou bariéru, takže mají 

víc překážek, ale vlastně ten jejich kapitál je úplně stejný a ta motivace, 

někdy i větší nebo stejná“ (Ivana, projektová koordinátorka). 

Jako jsem argumentovala výše, ve snaze opustit rétoriku, spojenou s příchozími, 

negativních významů se Ivana dopouští stereotypizace a generalizace u další skupiny 

uživatelů sociálních služeb, zároveň tím vylučuje to, že by drogově závislí_é nebo 

bývalí vězni_enkyně naráželi na strukturální překážky, což je jistě značným 

zjednodušením. 

V dokumentu s interními informacemi k projektu, který realizovala organizace, v níž 

působí Vojtěch, se objevila reflexe či jisté zpochybnění toho, co o podobnosti 

a odlišnosti kultur, respektive jejich měřitelnosti říká Hofstede (podobně jako je to 

reflektováno v publikaci Dvořákové a kol., 2007, s. 79). 

 „Zcela objektivní měřítko blízkosti či vzdálenosti kultur neexistuje 

a není možné jednoznačně určit, které z kultur jsou si bližší či 

vzdálenější. Nicméně jistá podobnost se dá zohledňovat příbuzenstvím 

jazyků“ (interní informace k projektu). 

Toto do jisté míry reflektuje to, co jako jednu z kritik Hofstedeho modelu uvádím 

v teoretické části. Dvořáková upozorňuje, že podobné homogenní vnímání kultur 

může vést ke stereotypizaci a zakrytí faktu, že i v rámci jednotlivých kultur se mohou 

objevovat značné rozdíly (Dvořáková a kol., 2007, s. 79).  Na druhou stranu se také 

objevila generalizace určité skupiny příchozích jakožto nesoucích jisté znaky: 

EM: Vy jste zmínila, že na některých aktivitách je převaha žen - jak si to 

vysvětlujete? 
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„Asi jako v české společnosti, s tím že v muslimské společnosti je to 

ještě více vyhraněno. Málokdy jsem se setkala s mužem, který by dělal 

aktivity bez té ženy, spíš třeba přijdou dohromady spolu“ (Jana, sociální 

pracovnice). 

Jak uvádím výše, na jednu stranu Jana vnímá normativní femininitu jako akulturní, kdy 

je dle ní péče o rodinu chápána jako role ženy stejně i v českých rodinách i v rodinách 

příchozích. To je tedy podle Jany také důvodem, proč na aktivity pro rodiče a děti 

přichází s dětmi zejména matky. V jiném momentu rozhovoru ovšem Jana zdůrazňuje 

rozdílnost muslimů a muslimské rodiny, která je tak vnímána jako ještě více 

patriarchální než ostatní rodiny (kam patří jak české rodiny, tak i rodiny ostatních 

příchozích). Dle mého názoru se to dá interpretovat jako nahlížení na patriarchát 

jakožto důsledek Islámu (Erel, 2011, s. 233). Jana neříká to, že by české nebo ostatní 

příchozí rodiny byly prostorem rovnosti pohlaví, vymezuje však rodinu muslimskou 

jako ještě více vyhraněnou. 

Kateřina hovoří o příchozích z Ukrajiny a dalších zemí bývalého Sovětského svazu jako 

jednak o těch, kteří pracují mnohem více než občané_ky ČR, ale také opět jako 

o odlišných s ohledem na genderové role a normativní pojetí femininity: 

 „…je teda fakt že cizinci hodně pracují. Máme třeba hodně Ukrajinců 

a lidí z bývalého Sovětského svazu a tam to prostě je genderově, že 

muži hodně pracují, i ženy vlastně hodně pracují, ale prostě ta žena je 

pořád potom víc s dětma než muž. Takže podle mě nemají ani časové 

možnosti. Češi mají volné víkendy, ale vím že naši klienti opravdu 

pracují od pondělí do neděle“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

Kromě toho zde dochází k další generalizaci a zjednodušení. Občané_ky ČR jsou zde 

konstruováni jako ti a ty, které si mohou dovolit nepracovat o víkendu, zatímco 

příchozí si toto dovolit nemohou (nebo nechtějí či nevnímají za důležité?). Dle mého 

názoru tak zde dochází k zakrytí denní žité reality mnoha občanek_občanů ČR, kteří 

pracují v prekarizovaných pracích a aby se jim podařilo zajistit alespoň přiměřený 

životní standard musí pracovat na několik úvazků nebo často pracovat přesčas či 

o víkendech nebo svátcích. Zároveň jsou tím příchozí z bývalých zemí Sovětského 
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svazu generalizováni na pracující v nízkopříjmových a nízko kvalifikovaných pracích. 

Což je samozřejmě opomenutí mnoha příchozích, kteří zde pracují ve vysoce 

kvalifikovaných profesích a může to přispívat k upevňování stereotypů o příchozích ze 

zemí bývalého Sovětského svazu jako o dělnících. Tímto rozhodně nechci opominout 

další aspekty strukturálních překážek, na které mohou příchozí narážet, jako je 

například nemožnost nostrifikace vzdělání nebo požadavky na vysokou jazykovou 

úroveň, stejně jako omezení pojící se s pobytovými oprávněními, které mohou 

přispívat k tomu, proč jsou někteří příchozí nuceni_y pracovat právě 

v nízkokvalifikovaných a tedy často prekarizovaných povoláních. Další interpretací 

toho, co Kateřina říká, však může být také vnímání pracovitosti této skupiny 

příchozích jako něčeho, co je hodnotově oceňováno a prioritizováno. 

Další dvě vyjádření se týkají příchozích z Vietnamu, kteří a které jsou konstruováni 

jako ti, kteří uznávají autoritu pouze starších lidí a kteří tvoří uzavřené komunity: 

 „... protože problém třeba vidím s vietnamskou komunitou, která 

k sobě nepustí nikoho… (Kateřina, sociální pracovnice). 

„… tady zase je taková zajímavost, že Vietnamci uznávají jenom starší 

lidi, vůči těm mladým mají nedůvěru, …“ (Zuzana, předsedkyně). 

Na druhou stranu se také objevují názory a reflexe nemožnosti generalizovat určitou 

skupinu příchozích, neboť jde o skupinu různorodou: 

 „No a pak tam byly různé rozdíly, což je taky důležité ukazovat to v té 

různorodosti, že je fajn vidět nějaké společné věci, ale je dobré vidět i tu 

různorodost a to, že ty ženy není možné hodit do nějaké jediné 

škatulky“ (Kristýna, projektová koordinátorka). 

„Já se vždycky snažím pracovat i s muži a být k nim citlivý, protože 

muži to je vlastně obrovská skupina, rozmanitá, a hodně často se tady 

ty genderové představy o tom, že muž je živitel působí dost 

kontraproduktivně na samotné muže. Obzvlášť, když jsou tady 

a nemohou zajistit to, co se většinou očekává tradičně genderově, že 

muž se postará“ (Ondřej, vedoucí dobrovolnického programu). 
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Konstruují se zde tedy dva typy jinakostí příchozích, a to jinakost kulturní a jinakost 

v oblasti normativní femininity a maskulinity (kdy jsou genderové role příchozími 

vnímány normativně). Zároveň jsou vyčleňováni muslimové_ky, příchozí z bývalých 

Sovětských zemí a Vietnamu, jako nesoucí specifické a odlišující znaky. Přičemž 

muslimové_ky jsou zde konstruováni jako odlišní s odkazem na propojenost 

patriarchátu s islámem, ze kterého vychází. Příchozí z bývalých zemí Sovětského 

svazu a Vietnamu jsou pak konstruováni jako kulturně jiní, mající svá „specifika“, která 

se liší od občanů a občanek ČR. Na druhou stranu jsou však tyto konstrukce také 

narušovány reflexí různorodosti příchozích, která není jedinou monolitickou skupinou. 

Ženy to mají specifičtější (ženy příchozí jako zranitelná skupina) 

Ženy příchozí jsou participantkami a participanty konstruovány jako obzvláště 

zranitelná nebo ohrožená skupina, mezi již ohroženými příchozími: 

 „…třeba já vedu službu pro rodiny s dětma, kde máme většinou 

samoživitelky s dětma, takže si myslím že tam určitá podpora, že to je 

ještě víc zranitelná skupina, v těch cizincích. … protože cizinci jsou 

obecně zranitelná skupina“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

Zároveň je tato zranitelnost či ohroženost vnímána zejména s ohledem na trh práce: 

„…tak jsme si říkali, že vlastně nejzranitelnější skupinou, co se týče 

migrantů jsou ženy s dětmi. Mělo to být na ohrožené ženy, ohrožené 

rodiče. Takže jsme si říkali, že tato cílová skupina je nejvíce ohrožená-

jako ženy po mateřské, ženy, co nikdy nepracovaly, byly v domácnosti 

a tak dále. Takže toto byla motivace“ (Jana, sociální pracovnice). 

 „Ženy to mají specifičtější v tom, že mají malé děti, takže tady 

většinou nemají příbuzné a musí zabezpečit děti, a většinou je muž ten, 

kdo vydělává ty peníze. Ale ona musí zabezpečit děti, takže pro ni je 

těžší se integrovat na trh práce, protože musí například hledat 

zkrácené úvazky, a to je těžší“ (Jana, sociální pracovnice). 

Zranitelnost nebo ohroženost žen příchozích je podle participantek spojena jednak 

s tím, že jsou ženami, a tedy s normativními genderovými rolemi, díky kterým je péče 
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o děti a rodinu obecně přisuzována primárně jim a může tak pro ně být těžší sladit 

rodinný a profesní život. Zranitelnost žen ale podle participantek také vyplývá z toho, 

že jsou příchozími, neboť kvůli tomu nemají dostupné zdroje v podobě sociálních nebo 

rodinných vazeb, jež by například mohly usnadnit péči o děti. Podle participantek tak 

můžeme tuto specifickou zranitelnost žen příchozích vysvětlit teorií intersekcionality 

(Kolářová, 2008, s. 4). Domnívám se, že se v reflexích participantek objevuje spíše 

aditivní model intersekcionality, neboť nijak nespecifikují situaci příchozích 

kontextuálně, spíše se zde kumuluje znevýhodnění pramenící z genderu se 

znevýhodněním spojenou s migrací: 

 „Já si myslím osobně, že se jedná o docela ohroženou skupinu - nebo 

ne ohroženou, ale znevýhodněnou skupinu a navíc u těch cizinek... 

vlastně znevýhodněné jsou i ženy Češky s malými dětmi co se týká 

integrace na trh práce, ale v případě těch cizinek je to vlastně dvojí 

znevýhodnění - jak ty děti, nebo ten rodinný život, ale taky ta jazyková 

bariéra, a to že tady nemají sociální vazby nebo nemají třeba celou 

rodinu, jsou tu samy jako samoživitelky, nebo třeba jenom 

s manželem“ (Barbora, sociální pracovnice). 

V předchozí kapitole participantky a participanti reflektovaly rozpor, že na jedné 

straně ve službách a aktivitách nedělají rozdíly dle pohlaví/genderu. Stejně tak ale 

v jiných částech rozhovorů zaznívá, že (zejména) ženy s malými dětmi jsou 

nejohroženější skupinou, a proto vidí přínosnost služeb zaměřených právě na tyto 

ženy. Dochází tak k vyčlenění žen matek s dětmi. Otázkou je, do jaké míry je toto 

podpoření genderových stereotypů a normativního pojetí femininity tím, že se 

automaticky předpokládá, že právě žena primárně vychovává malé děti. Nebo zda se 

toto dá interpretovat jako uzpůsobení projektů realitě, která je takto genderovaná 

a péče o děti je stále reálně v rukou žen. Pouze jedna organizace měla v minulosti 

projekt cílící na muže i ženy s malými dětmi a jejich zlepšení postavení na trhu práce. 

Zároveň se domnívám, že při zdůrazňování rodičovství jako bariéry při vstupu na trh 

práce dochází k opomenutí dalších možných bariér nebo znevýhodnění, na které 

mohou lidé při vstupu na trh práce narážet, jako například věk nebo tělesné 

„postižení“. 
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Zranitelnost žen příchozích zaznívá také v souvislosti se sociálním vyloučením obecně. 

Nicméně i zde je zdůrazněno postavení na trhu práce, jakožto hlavního ukazatele 

integrace:  

 „V složitém procesu integrace cizinců do hostitelské společnosti lze 

nalézt jednu skupinu, která je v této situaci nejohroženější sociálním 

vyloučením a která je zároveň předmětem této publikace. Řeč je 

o ženách – imigrantkách, konkrétně o ženách z tradičních muslimských 

rodin, a to v kontextu jejich postavení na pracovním trhu, jakožto 

jednoho z hlavních indikátorů stupně integrace osob do majoritní české 

společnosti“ (publikace – výstup z projektu). 

Jde o publikaci shrnující výstupy projektu organizace, ve které pracuje Kateřina. 

Projekt se specificky zaměřoval na ženy muslimky, respektive ženy z tradičních 

muslimských rodin. Tímto aspektem vyčleňování příchozích muslimek se zabývám 

později. V rámci zmíněného projektu ovšem dochází ještě k dalšímu vyčlenění, a to 

zdůraznění primárnosti ekonomické integrace, jako jednoho z hlavních indikátorů 

úspěšnosti integrace. Na úzké a neoliberální vnímání integrace, která je v pojetí státu 

synonymem zejména integrace ekonomické upozorňuje Szczepaniková (2009, 

online). V případě zmíněného projektu cílícího na muslimky je tomu podobně. 

V předchozí kapitole jsem se zamýšlela nad motivy stojícími za projekty zaměřující se 

na trh práce, a to zejména s ohledem na financování. Zde se přidává také další faktor, 

a to zranitelnost žen příchozích, která je vnímána jako možná bariéra či skupina 

překážek při vstupu na trh práce. Dalo by se tak říci, že jedním z motivů pro projekty 

zaměřující se na zlepšení postavení žen příchozích na trhu práce je nejen prioritizace 

ekonomické integrace, ale také přesvědčení o potřebnosti podpory pro ženy příchozí, 

která pramení z jejich konstrukce jako zranitelné a ohrožené skupiny. V mnou 

analyzovaných rozhovorech ale participantky_ti dostatečně nezdůrazňovaly 

ekonomické zdroje a sociální kompetence klientek. 

V kontextu zranitelnosti se také hovoří o konceptu bezbrannosti (publikace – výstup 

z projektu). Domnívám se, že volba slova „bezbrannost“ působí jako velmi pasivizující. 

Nechci samozřejmě zpochybňovat závažnost některých životních situací, ve kterých 

se mohou příchozí ocitnout (zvláště pak, jsou-li oběťmi/přeživšími trestného činu), 
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ani jejich dopad na životy jednotlivých žen a mužů. Zároveň se však domnívám, že 

stejně jako pojem „oběť“ tak i pojem „bezbrannost“ nemusí být všem lidem, kteří 

a které si danou situací prošli příjemná. Pro některé může být významnějším faktorem 

nebo zkušeností to, že se jim podařilo situaci změnit a mohou se tak spíše 

identifikovat s pojmem přeživší21. Ovšem to, pokud se člověk identifikuje jako oběť 

nepovažuji za selhání. Stejně jako by měl mít člověk právo identifikovat se jako 

přeživší a směřovat tak důraz na překonání situace a proces vyrovnání se, měl by mít 

možnost se také identifikovat jako oběť, a obracet pozornost na samotný trestný čin 

nebo mít možnost se se zkušeností vyrovnávat nebo pracovat s ní po svém. 

Příchozí jsou také participantkami Janou a Kateřinou vnímány jako ty, které potřebují 

psychologickou a emoční podporu. U Kateřiny je tato potřeba konstruována 

v rozdílnosti oproti mužům, kteří mají potřebu zabývat se zejména tématem práce, 

zatímco Jana ji chápe v souvislosti s možnými prožitými traumaty, které může 

psycholog pomoci překonat. Modelovým příkladem je reflexe Kateřiny: 

 „…ženy celkově jsou víc emocionální, potřebují více podporu. Takže 

když pracuji s těmi maminkami tak vím, že jsme navázali spolupráci 

s psycholožkou nebo psychologem. Já si myslím že muži se potřebují 

někde seberealizovat, takže pokud mají práci a nejsou na někom 

ekonomicky závislí tak si myslím, že pro muže je to takhle, žena 

potřebuje trochu víc podpory“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

Také předpoklad toho, že je to právě žena příchozí, která si s sebou přináší traumata 

z minulosti, ale muž zde není nijak zmíněn (tedy ten žádná traumata neprožívá nebo je 

schopen je překonat vlastními silami?), upevňuje konstrukci ženy příchozí jako 

zranitelné nebo ohrožené. 

Ženy příchozí jsou v naprosté většině případů konstruovány jako znevýhodněné či 

ohrožené, kdy se jednotlivé zdroje znevýhodnění kumulují. Znevýhodnění je tak 

důsledkem genderu na straně jedné a také důsledkem migrace na straně druhé. 

                                                             
21 Nedomnívám se, že by takovýto pojem byl v kontextu českého jazyka běžně používán, proto možná 
může znít neobvykle. Vychází však z anglického „survivor“ a zdůrazňuje tedy to, že situace byla 
(aktivně) překonána. 
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Dochází tak ke stereotypizaci ženy příchozí jako oběti migrace (podobně jako na to 

upozorňuje Ezzeddine, 2011, s. 114), která je navíc podpořena důrazem na 

psychologickou podporu žen a práci s jejich případnými traumaty. O kumulovaně 

diskriminovaném postavení, ženách příchozích jako ohrožené skupině, kumulaci 

bariér při vstupu na trh práce, ženách příchozích jako specifické skupině zranitelných 

osob nebo dokonce o konceptu bezbrannosti hovoří také webové prezentace 

projektů. Toto pojetí je oslabeno reflexí participanta Petra, který upozorňuje na 

nemožnost generalizace životní situace a předpokládaní že víme, s čím se žena 

příchozí potýká. Dalším narušením je pak obrat od pasivizace žen příchozích 

k zobrazování jejich silných a úspěšných příběhů (diskutováno v následující 

podkapitole). 

Jsou buď doma nebo s manželem (ženy příchozí jako oběti patriarchátu) 

Na jedné straně jsou některými participantkami ženy příchozí konstruovány jako oběti 

patriarchátu, jako ty, které jsou závislé na manželovi, nemají sociální vazby, protože 

jsou stále s dětmi doma a nacházejí se v podřadném postavení. Na druhou stranu je 

tato konstrukce také narušována pojetím ženy příchozí jako aktivního subjektu jak 

v migraci, tak také v integraci. 

Barbora například hovoří o příchozích jako těch, kterým chybí sociální kontakt, oproti 

tomu Michaela si naopak všímá různých možností, které mohou využít a vnímá ženy 

příchozí jako aktivní, které „se vydávají“: 

„… protože mnoho klientek tady chodí i s dětmi, protože jsou vlastně 

s nimi doma, buď nechodí ještě do školky, a ty maminky tak nemají 

moc sociálních vazeb a styků. Jsou buď doma nebo s manželem, nebo 

maximálně s nejbližší rodinou a nemají žádný sociální kontakt. Takže 

od toho se odvíjí mnoho dalších věcí, jako například že jejich čeština 

není tak dobrá, nebo nemají pracovní zkušenost, protože už jsou doma 

s několikátým dítětem…“ (Barbora, sociální pracovnice).  

 „To jsem myslela tím síťováním, což jim (ženám – pozn.) zase 

usnadňuje integraci, že nesedí doma a nečekají, až něco přijde, ale 
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vydávají se, chodí s dětmi na hřiště, do školky, mají spoustu těch 

různých příležitostí aktivně se zapojit“ (Michaela, profesní poradkyně). 

Jako narativní vnímání a konstrukci žen příchozích jakožto obětí migrace může být 

interpretována také předpokládaná zranitelnost a ohroženost žen příchozích, kterou 

jsem diskutovala výše. Jak je diskutováno v teoretické části, ženy příchozí jsou často 

vnímány zejména jako oběti migrace, žijící v zajetí své tradiční společnosti, a tedy 

vyvstává potřeba (nebo odůvodnění) je chránit (Ezzeddine, 2011, s. 114). Objevuje se 

ovšem také snaha o oproštění se od tohoto stereotypu: 

 „…my ty ženy bereme trošku i jako nějaké role-models, ale nejenom je, 

ale na těch ženách je to často takové hezké, že to lidi často přitahuje, 

líbí se jim ty příběhy, kdy si říkají 'ta si toho zažila'. A právě u válečných 

uprchlic tam je vždy ten příběh, jak vlastně hledaly bezpečí pro své děti, 

a že jsou za tím vždy ty děti a pak celá ta rodina, že to celé táhly na 

svých ramenech, a přesto dosáhly různé kariéry, nebo něco dělají pro 

své okolí“ (Ivana, projektová koordinátorka).  

Toto pojetí žen příchozích jako aktivních subjektů vnímám jako významný obrat od 

pasivizace žen příchozích jako obětí migrace. Na druhou stranu, jak jsem již zmiňovala 

v první kapitole analytické části, se nedomnívám, že takovýto důraz na „obyčejné“ 

životy musí být vždy pozitivní. S ohledem na kritiku pojetí integrace v České republice, 

která je dle Tollarové spíše chápána jako asimilace (2006, online), se totiž domnívám, 

že zdůrazňování těchto úspěšných životů, které jsou pak navíc přejmenovány na 

„obyčejné“ dochází k přenesení zodpovědnosti za integraci pouze na příchozí 

samotné. Nejen že je zde opominuta role majority nebo případné strukturální 

a systémové překážky a podmínky. Ale také je zde implikována úspěšnost právě 

s ohledem na schopnost integrace, která však v českém prostředí znamená spíše 

schopnost se asimilovat. 

Ženy příchozí jsou také konstruovány jako tradičně přicházející za manželem, ale 

Barbora toto reflektuje jako aktuálně se měnící: 
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 „… protože se setkáváme s tím, že čím dál tím více přichází ženy 

samostatně jako migrantky, dosud to byli třeba jenom muži,… 

(Barbora, sociální pracovnice). 

Stereotyp ženy jako následující manžela se ovšem objevuje v souvislosti 

s informacemi k projektu jedné z organizací, následován také již zmíněnými 

konstrukcemi ženy příchozí bez sociálních vazeb. Objevuje se zde také konstrukce 

ženy přicházející z patriarchálního prostředí, kdy jí tedy nejsou dostatečně známy její 

práva a možnosti, ale také očekávání, která na ni mohou být kladena: 

„Ze zkušenosti víme, že mnoho cizinek, a zejména pak matek-cizinek, 

přichází do Česka za manželem, který zde již má práci. Tyto ženy často 

zůstávají doma s dětmi a je pro ně velice obtížné naučit se česky 

a zapojit se na trh práce či do dalších aktivit. Zároveň většinou 

postrádají adekvátní sociální sítě, které by jim pomohly tuto situaci 

řešit (příbuzné, kteří by děti pohlídali, přátelé, kteří by pomohli 

s hledáním práce, atd.), někdy právě naopak přítomnost rodinných či 

krajanských sítí jsou tou bariérou, kterou bez vnější pomoci nedokáží 

překročit.  Tyto ženy také často pocházejí z takového kulturně-

společensko-politického prostředí, kde nejsou principy rovných 

příležitostí příliš známé či rozšířené. Není jim tedy jasný rozsah práv, 

možností a příležitostí na jedné i očekávání či nároků na straně druhé – 

to může dále komplikovat jejich zapojení do společnosti a hledání 

uplatnění“ (interní informace k projektu). 

Orientalistické stereotypy předpokládající že žena příchozí odchází z patriarchální 

země, kde žila v zajetí tradic, stereotypů, nedostatečných práv a podřízení se objevuje 

také u dalších participantů_ek. Ondřej konkrétně hovoří o zemích východní Evropy, 

Blízkého východu a Afriky jako těch, ve kterých mají ženy nižší postavení a jsou závislé 

na muži: 

„Takže toto vnímám že hodně často jsou díky různým předsudkům 

a stereotypům, tradicím, nastavením, že třeba jako jsou, obzvlášť 

z východní Evropy, Blízkého východu, případně z Afriky, takže jsou 
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závislé na mužích, na rodině a nejsou moc soběstačné ani vzdělané ani 

připravené na trh práce, takže kdyby náhodou se s nimi manželé 

rozešli, tak třeba jsou docela ve špatné situaci“ (Ondřej, vedoucí 

dobrovolnického programu). 

Tento obraz je dokreslen jinou skupinou příchozích žen, které jsou mladší, a tedy mají 

širší zázemí sociálních vazeb a jsou samostatnější. Dochází tak zde k hierarchizaci 

a stereotypizaci na základě věku, kdy starší ženy příchozí jsou konstruovány jako 

závislé na muži a zajaté ve stereotypních tradicích nesoucí si ze zemí původu, zatímco 

mladší ženy už jsou schopné se z těchto omezení vymanit a obecně se nacházejí 

v rovnějším postavení se svými manželi: 

„Na druhou stranu to je jenom jedna velká skupina, pak jsou třeba 

takové mladší ženy, které jsou více soběstačné, víc fungují jako partneři 

se svými manžely a jsou i víc ukotvené v sociálním prostředí tady, jako 

nejsou ve svých bublinách“ (Ondřej, vedoucí dobrovolnického 

programu). 

Participantka Zuzana hovoří o tématu domácího násilí v „asijské komunitě“. Klade 

důraz na to, že je „naprosto běžné“, čímž (implicitně) téma domácího násilí v českých 

domácnostech naopak vymezuje jako něco „naprosto neobvyklého“. Dále se podle ní 

asijské ženy nikdy nerozvedou a domácí násilí budou vždy trpět. Opět tímto nejen 

generalizuje svou zkušenost na miliony asijských žen a staví ženu-příchozí do pasivní 

pozice jako oběti, ale také konstruuje českou ženu jako opak, tedy vždy schopnou 

odejít: 

„A ještě je tam paradoxně jedna věc, co se týče vietnamských 

a asijských žen vůbec. Tím že sice mají tu roli 'já rozhoduji, já dělám 

všechno', ale ten muž zajišťuje ty finance a ta žena nechce být ostudou, 

tak docela se začalo rozmáhat domácí násilí. Je naprosto běžné, že 

vietnamský muž tu ženu profackuje. No a ty ženy se nikdy nerozvedou, 

ony pokaždé budou tohle trpět“ (Zuzana, předsedkyně). 

O domácím násilí hovoří také Ivana, která konstruuje hierarchii mezi domácím násilím 

zažívanými ženami příchozími, které je dle ní brutálnější a kumuluje se zde více forem 
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násilí. Zatímco domácí násilí zažívané českými ženami je dle ní spíše psychické 

povahy: 

„Ale tohle je to téma, které se ukázalo, že je hodně aktuální. Těch obětí 

je hodně, dokonce formy toho násilí jsou často opravdu brutální. 

U migrantek se mnohem víc tak nějak kumuluje, v té majoritní 

společnosti převažuje spíš psychický teror a nátlak ze strany toho 

agresora, kdežto u migrantek ještě pořád jsou i fyzické útoky a v hrozné 

formě - bití do hlavy, kopání těhotných žen do břicha“ (Ivana, 

projektová koordinátorka).  

Nezpochybňuji, že by Ivana neměla dostatek zkušeností práce se ženami příchozími 

jakožto oběťmi nebo přeživšími domácího násilí. Domnívám se ovšem, že nemá stejně 

blízkou zkušenost práce s českými oběťmi a přeživšími domácího násilí, a proto je její 

porovnání nepřesné (také v českých rodinách se objevují další formy domácího násilí, 

zdaleka nejen psychické, ale také fyzické, sexuální nebo ekonomické). Tímto 

srovnáním, hierarchizací a generalizací navíc implikuje, že násilné osoby v případě 

domácího násilí v rodinách příchozích jsou více brutálnější, což dle mého názoru opět 

odkazuje k orientalistickým stereotypům o „barbarské“ povaze „těch druhých“.  

V publikaci, která je výstupem projektu jedné z organizací, jsou ženy příchozí, nebo 

mnoho z nich, konstruovány jako přicházející z tradičních poměrů, ve kterých se 

nacházely v podřízeném postavení: 

„K dalším důležitým faktorům patří kulturně podmíněné postavení žen 

a mužů v rodné společnosti (tyto pracovnice často pocházejí z kultur, 

kde je žena v tradičně podřízeném postavení)“ (publikace – výstup 

z projektu). 

Další publikace jako výstup z projektu hovoří o tomto podřízeném postavení specificky 

v souvislosti s muslimkami. Jejich zkušenost je generalizována na útlak bez možnosti 

chodit do práce, s minimálním vzděláním a nedostatkem pracovních zkušeností, navíc 

s nemožností být s cizími muži o samotě: 
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„Vzhledem k tomu, že v zemích původu ženy nechodí do zaměstnání 

a starají se o domácnost, mají často nízkou míru vzdělanosti 

a minimální, případně nulové pracovní zkušenosti. S tímto souvisí 

například i nedostatečná znalost práce na PC a neznalost možností 

slaďování rodinného a pracovního života. V těchto komunitách se také 

považuje za problematické, aby žena byla o samotě s cizími muži, a tak 

nemůže vykonávat taková zaměstnání, kde by tato situace mohla 

nastat. Další omezení plynou z neznalosti češtiny a českého prostředí“ 

(publikace – výstup z projektu). 

Vyčleňováním žen muslimek se zabývám v následující podkapitole. Zde považuji za 

důležité zmínit ještě jeden důsledek, který zmíněné konstrukce žen příchozích jako 

obětí patriarchátu může mít, kromě jejich pasivizace. Díky označení ženy příchozí jako 

té, která přichází ze země, ve které byla utlačována a tato zkušenost je reprodukována 

také v její rodině, je konstruována občanka ČR jako emancipovaná a česká společnost 

jako ráj bez sexuálního, domácího a jiného genderově podmíněného násilí (Erel, 2011, 

s. 231). To může nechtěně přispívat také argumentům do aktuálních debat o „ochraně 

našich žen, které je potřeba chránit před nebezpečnými příchozími“. Témata 

domácího násilí, tradic, patriarchální společnosti a podřízeného postavení jsou 

konstruovány jako související s kulturní jinakostí žen příchozích. Na druhou stranu 

v otázce migrace příchozích a zda následují své manžele nebo ne, a otázce možnosti 

aktivního přístupu k integraci nebo naopak izolace žen příchozích se objevily největší 

rozdíly. 

Je jim cizí český model fungování rodiny (ženy příchozí z Vietnamu a muslimky 

jako ty ještě více 'jiné') 

Podobně jako se rozumí samo sebou, že být mužem není nic zvláštního (Beauvoir, 

1966, s. 10), také být některou příchozí se zdá být neproblematické - zatímco další 

skupiny příchozích jsou vyčleňovány jako ještě jiné, odlišné a jsou pro ně vytvářeny 

zvláštní projekty a služby. Během rozhovorů a z obsahové analýzy vyvstaly dvě 

skupiny takto odlišných příchozích – ženy příchozí z Vietnamu a muslimky, na které 

některé organizace specificky cílí své projekty. 
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Příručka organizace, vytvořena jako výstup z projektu, jež se specificky zaměřoval na 

muslimky z tradičních rodin, doporučuje kulturní senzitivitu sociální práce jako 

vhodnou reakci na kulturní odlišnost tradičních muslimek: 

„Závěry a zkušenosti vyplývající z projektu: Utvářet integrační 

programy a přístup v sociální práci, která zohlední kulturně odlišný 

původ muslimek v ČR. Význam kulturních rozdílů pro práci s cílovou 

skupinou hlásily též některé pracovnice ze samotného projektu, o jehož 

analýzu se zde opíráme“ (publikace – výstup z projektu). 

„I přes výše zmíněné překážky však realizátorky chápou projekt jako 

stavební kámen pro dlouhou, ale smysluplnou cestu integrace žen 

s takto významnou kulturní odlišností“ (publikace – výstup z projektu).  

Dochází zde k vyčlenění příchozích muslimek jako specifické cílové skupiny vyžadující 

uzpůsobený přístup v sociální práci, což popírá princip individuálního přístupu 

a proměnlivosti povahy sociální práce, která je diskutována v první kapitole analytické 

části. Ve své analýze jsem narazila na dva projekty zaměřující se specificky na 

muslimky, což je velmi kontrastní vůči faktu, že jsem neobjevila žádné jiné projekty 

nebo aktivity specificky cílící na jinou náboženskou skupinu. Domnívám se tak, že 

i v sociální práci neziskových organizací pracujících s příchozími dochází ke 

konstruování muslimek v souvislosti s jejich jinakostí, jak kulturní, tak genderovou 

a zároveň tak k jejich exotizaci (Erel, 2011, s. 231). 

Také spatřuji jako problematické to, že se jeden z projektů zaměřoval na muslimky 

z tradičních rodin, aniž by bylo jakkoliv vysvětleno, co se pod tradiční rodinou v tomto 

případě chápe. Takovéto vysvětlení jsem nenašla ani u popisu projektu, ani 

v publikaci, která shrnovala výstupy z projektu a jeho průběh. Zřejmě tradiční 

muslimka (jak vyplývá se zaměření projektu) je zde tedy chápána jako žena 

dobrovolně přijímající normativní femininitu spojenou s primární rolí jako matky 

a pečovatelky o rodinu, a žijící v zajetí omezujících pravidel a tradic, zakazujících 

například kontakt s muži: 

„Muslimské ženy mají zpravidla více dětí, což je otázkou jejich 

dosavadní úlohy ve společnosti, a tuto úlohu dobrovolně upřednostňují 
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před profesním životem. Tímto směrem se orientovala převážná 

většina klientek“ (publikace – výstup z projektu). 

„Některé muslimské ženy například nesmějí pracovat v jedné místnosti 

s muži. Vyžadují také pracovní prostředí, které se vyvaruje nahotě, 

alkoholu, cigaretám apod., a to i v tištěné podobě“ (publikace – výstup 

z projektu). 

Tyto bariéry pak byly motivací pro projekt, neboť je potřeba tradiční muslimku jakožto 

oběť patriarchátu a tradic „osvobodit“, pomoci ji překonat nesčetné bariéry 

a integrovat ji na trh práce:  

„Projekt je specifický tím, že pracuje s cílovou skupinou žen z tradičních 

muslimských komunit žijících v ČR, které jsou dlouhodobě 

nezaměstnané, mají základní vzdělání a nízkou kvalifikaci a/nebo se 

vracejí po rodičovské dovolené. Ve velkém počtu případů jsou 

u muslimek bariéry při vstupu na trh práce kumulovány, přičemž však 

nejsou k dispozici odpovídající programy, které by cílové skupině vstup 

na trh práce umožňovali“ (webová prezentace projektu). 

Projekt se však nakonec dle Kateřiny ukázal jako ne docela úspěšný, publikace 

shrnující výstupy z projektu jej hodnotí jako zajímavý ale náročný: 

„…  jinak si myslím že u těch muslimek se nakonec stejně zjistilo, že ty 

ženy jsou spokojené doma v té domácnosti. Ony jsou takto navyklé 

a vytrhávat z toho prostředí je problém. Myslím si, že to určitě bylo 

dobré, protože tam byl aspoň kurz češtiny a některé ženy si udělaly 

rekvalifikaci“ (Kateřina).  

 „Práce s klientkami byla hodnocena jako 'velmi zajímavá, ale také 

náročná'. Důležitou roli jakéhosi mediátora hrál genderový specialista, 

který realizátorkám přiblížil islámskou kulturu a její specifika. 

Realizátorky se shodují, že práce vyžadovala z jejich strany otevřenost, 

cílová skupina se však skládala z různých osobností, nelze tedy 

jednoduše zobecňovat. Celkově však byla práce náročná, zejména 
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vzhledem k časovým a jiným možnostem klientek, počtu 

doprovázejících dětí a jistému 'nadhledu' klientek, které často 

spatřovaly podstatu seberealizace člověka v jiných aspektech, než je 

práce v takovém slova smyslu, jaký je jí přikládán u nás. Z tohoto 

důvodu realizátorky často opakovaly, že se projektem nesnaží narušit 

roli klientek v jejich společnosti ani nijak nedobrovolně měnit jejich 

postoje a návyky“ (publikace – výstup z projektu). 

„Na otázku, zda realizátorky něco během projektu příjemně překvapilo, 

odpověděly, že především jistá forma 'zlidštění', ke kterému došlo po 

překonání prvotního ostychu a odstupu. S tím souvisí také postupné 

vybudování přátelské důvěry klientek k projektu. Seznámení se 

s kulturou klientek realizátorkám dále také umožnilo uvědomit si, 

s jakým množstvím bariér se ženy musí potýkat“ (publikace – výstup 

z projektu). 

Opakuje se zde důraz na snahu nevytrhávat muslimky z jejich přirozeného prostředí 

a tradic, díky kterým chápou svou roli ve společnosti jinak než prostřednictvím 

integrace na trh práce, a toto pojetí je inherentně jiné než pojetí v české společnosti. 

Také se opakuje důraz na kulturní odlišnost tradičních muslimek, kterou sociálním 

pracovnicím pomohl pochopit externí expert. Ačkoliv tedy publikace proklamovala: 

„snažili jsme se roztříštit představu o jednolitém islámu a o muslimkách jako o nějaké 

homogenní skupině“, nedomnívám se, že by se to úspěšně dařilo. V publikaci nebylo 

uvedeno, co se myslí pod pojmem muslimka z tradiční rodiny, na mnoha místech 

nebylo jasné, zda se hovoří o konkrétních muslimkách zapojených do projektu, 

o tradičních muslimkách nebo o muslimkách obecně (jsem si zároveň vědoma že 

hovořit o muslimkách obecně by bylo také generalizací). Nebyla představena širší 

specifika muslimek nebo tradičních muslimek, pouze na jednom místě vágně zaznělo, 

že každá ze zúčastněných žen v projektu byla individuální osobností a není možné 

tedy nijak generalizovat. Navíc se domnívám, že projekt upevnil vnímání muslimek 

jako kulturně odlišných, pro které je potřeba vymyslet a realizovat zvláštní projekt. 

Tato předpokládaná kulturní odlišnost nebyla v publikaci nijak kriticky nebo 

kontextově nahlížena a ženy byly vesměs zobrazeny jako oběti patriarchátu a tradic, 
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aniž by došlo k hlubší reflexi tohoto tématu a také poukázání na jejich možné strategie 

rezistence, jako to zdůrazňuje Mohanty, aby se předešlo generalizaci a stereotypizaci 

a tím kolonizaci ženy „třetího světa“ (2008, s. 349). V neposlední řadě byl projekt dle 

mého názoru problematicky zaměřen na integraci na trh práce, která se zde projevila 

poměrně asimilačně, a průběh či výsledek projektu, kdy se nepodařilo zúčastněné 

muslimky integrovat dle představ pracovnic organizace byl interpretován jako 

důsledek kulturní odlišnosti a odlišnosti představ o roli muslimky ve společnosti čili je 

zde opět zdůrazněn kulturní rozdíl a označen za jedinou příčinu dosažených výsledků. 

Tím se dle mého názoru organizace dopouští stereotypizace a generalizace muslimů 

a upevnění jejich kulturní odlišnosti, která je tak interpretována jako bariéra 

v integraci, aniž by reflektovala další, například strukturální bariéry v integraci (nebo 

vůbec zpochybnila nastavení projektu). 

Ženy příchozí z Vietnamu jsou také zobrazovány jako kulturně odlišné, nicméně důraz 

se zde klade na jejich rodičovské kompetence a normativní očekávání „být dobrou 

matkou“. Žena příchozí z Vietnamu je tak konstruována jako matka nedostatečně 

pečující o své děti, jako matka jejíž priority jsou jinde a dopouští tak, aby se jí dítě 

odcizovalo. Jako norma zde pak vystupuje český model fungování rodiny: 

„Projektem chceme pomoci řešit problém, kdy Vietnamské ženy, které 

přichází nebo žijí v České republice, nemají možnost se blíže seznámit 

s ženami z majoritní společnosti. Ženy z Vietnamské komunity žijí 

izolovaně, pouze v rámci své rodiny a rodinného podnikání. Vietnamské 

ženy se ocitají v naprosto kulturně, sociálně a společensky odlišné 

společnosti, neorientují se například v jednání na úřadech, ve školách 

nebo u lékaře, je jim cizí model fungování české rodiny“ (webová 

prezentace projektu).  

Česká rodina je zde normou, ideálem, ke kterému se příchozí z Vietnamu mají 

přibližovat. Díky volbě slov Zuzany se navíc téma zdá být velmi kritické, neboť je to 

téma „bolestné“ a projekty mají za cíl „vyburcovat“ matky příchozí z Vietnamu 

k tomu, aby se dětem věnovaly a ty se jim „neodcizovaly“, aby se také začaly učit vařit 

česká jídla a děti ve školkách nehladověly: 
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„… ale musíme i působit na ty maminky, aby vařily tak, aby ty děti ve 

školce nehladověly“ (Zuzana).  

„Cílem toho je abychom dělali programy pro vietnamské děti, protože 

nechceme, aby běhaly (po okolí – pozn.) a nezúčastňovaly se výletů 

a podobně. A současně abychom zatáhly maminky, aby ty maminky 

začaly mít bližší vztah s těma dětma, protože tady je často ta situace, 

že rodiče pracují od pondělí do neděle, od rána do večera a děti 

vychovávají české chůvy. A vlastně začíná se odcizovat to dítě od 

vlastní matky. Takže proto ta sekce pro děti, že chceme ty maminky 

vyburcovat k tomu, aby se co nejvíc zapojovaly s těma dětma do 

různých činností.“ .... „To je trochu pro mě bolestivá otázka, co se týče 

vietnamských žen a dívek, a hlavně že neplní tu roli matky, že ty děti 

tím trpí“. ….“K tomu my tlačíme ty maminky, aby trochu víc si 

uvědomovaly tu svojí roli matky, že prostě musí něco dělat společně (s 

dítětem)“ (Zuzana). 

„Projektem chceme pomoci řešit problém, kdy Vietnamské ženy, které 

přichází nebo žijí v České republice, nemají možnost se blíže seznámit 

s ženami z majoritní společnosti. Ženy z Vietnamské komunity žijí 

izolovaně, pouze v rámci své rodiny a rodinného podnikání. Vietnamské 

ženy se ocitají v naprosto kulturně, sociálně a společensky odlišné 

společnosti, neorientují se například v jednání na úřadech, ve školách 

nebo u lékaře, je jim cizí model fungování české rodiny“ (webová 

prezentace projektu). 

Dochází zde k několika posunům a problematickým konstrukcím. Jednak je česká 

rodina díky tomuto vymezení představena jako ideál bezproblémově fungující rodiny, 

ke kterému by se příchozí měly snažit přibližovat. Tím dochází k zakrytí skutečnosti, 

že také některé české rodiny nefungují podle zde konstruovaných ideálů, a zároveň ke 

stereotypizaci a generalizaci vietnamských rodin jako těch malfunknčích. Dále je zde 

také upevňován normativní požadavek genderových rolí a stereotypů, který péči 

o děti a rodinu spojuje výhradně s ženou. Žena příchozí z Vietnamu je zde navíc 
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konstruována jako nejen kulturně odlišná, trávící svůj čas buď zavřená v práci nebo 

zavřená doma. Je zde zejména prezentována jako špatná matka, nechávající své děti 

běhat bez dozoru, nedostatečně se jim věnující a zodpovědná za to, že ve školce 

hladoví, protože je nenaučila jíst (a nevaří) česká jídla. V důsledku je tak zodpovědná 

za to, že se jí její vlastní děti začnou odcizovat. Vietnamský otec zde naprosto chybí. Je 

zmíněn pouze v souvislosti s tématem domácího násilí, které je diskutováno výše. 

Jak upozorňuje participantka Kristýna, dochází zde k hierarchizaci jednotlivých skupin 

příchozích, kdy některé jsou vnímány jako odlišné a jiné, a vyvstává tak potřeba 

soustředit se na jejich integraci, která je díky kulturní odlišnosti předpokládána jako 

problémová: 

 „A pak ještě velké téma, které právě překračuje ty kategorie je, že tady 

přesně stát zdůrazňuje, jak musí integrovat vietnamské ženy, které 

jsou tady zavřené v rámci té komunity, ale nikdo vlastně neřeší třeba 

expatky, které tady pak mají děti. Ty vietnamské ženy se musí učit 

česky, to je zásadní, ale tady u těch to nikdo neřeší. Ale my jsme pak 

měli ženy, které měly děti a byly totálně izolované, protože na tom 

hřišti si s nikým nepopovídaly, když do toho ještě navíc přijdou nějaké 

problémy s tím partnerem, tak jsou úplně odstřižené“ (Kristýna). 

Hierarchizace se objevuje také v samotném pojmosloví, kdy některé příchozí jsou 

označovány jako migrantky nebo imigrantky, ale jiné se kvalifikují na pojem expatky, 

který má jinou hodnotovou konotaci (neboť ne každá migrantka se může 

„kvalifikovat“ na expatku, která je vnímána statusově výše, protože pochází z určitých 

privilegovaných zemí). 

Příchozí jsou participantkami_ty konstruováni_y jako odlišní, zejména jsou 

vyčleňováni muslimové a muslimky, lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu 

a z Vietnamu. Specificky jako odlišné vyvstávají ženy příchozí, u kterých se kumulují 

znevýhodnění vyplývající z jejich pohlaví/genderu a z jejich migračního statusu. Toto 

předpokládané znevýhodnění či ohroženost žen příchozích pak může být jedním 

z vysvětlení motivací stojících za projekty zaměřených právě na ženy příchozí. 

Specificky jsou zde navíc konstruovány muslimky a ženy příchozí z Vietnamu, na které 
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se zaměřuje řada projektů. Muslimka je zde prezentována zejména jako v zajetí 

patriarchálních tradic a její bariérou v ekonomické integrace je právě její kulturní 

odlišnost, zatímco žena příchozí z Vietnamu je prezentována jako selhávající matka, 

která se svým dětem dostatečně nevěnuje, nevaří jím česká jídla a děti ve školkách tak 

hladoví. Jako specifické také vyvstává téma domácího násilí, které podporuje 

konstrukci České republiky jakožto ráje bez sexuálního, domácího a jiného 

genderovaného násilí (Erel, 2011, online).  

Domnívám se, že všechny zmíněné konstrukce mohou silně působit jako vysvětlení 

toho, proč jsou dané projekty potřeba a proč budou pro ženy příchozí užitečné. 

Zároveň se však domnívám, že tyto (často orientalistické) stereotypy a problematické 

zjednodušující konstrukce o příchozích, zejména o ženách, mohou jejich situaci 

marginalizace nejen upevňovat, ale také do určité míry i vytvářet, jak upozorňují 

Janebová a Černá. Ačkoliv je sociální práce disciplína zavazující se zlepšovat pozici 

marginalizovaných, sociální pracovníci_ce mohou (nezáměrně) tuto marginalizaci 

svých klientů a klientek reprodukovat, a to například prostřednictvím 

nereflektovaných stereotypů nebo nedostatečné reflexe vlastní mocenské pozice 

(Janebová & Černá, 2008, s. 39). Zároveň se domnívám, že stereotypní, generalizující, 

orientalistické a exotizující konstrukce, které jsem výše analyzovala, mohou přispívat 

k vymezování hranic přijatelného a normalizaci těchto obrazů o příchozích 

(Szczepaniková, 2009, online), a to nejen jako obětí migrace (Ezzeddine, 2011, s. 114). 

V sociální práci a neziskových organizacích je až příliš zdůrazňována zranitelnost 

a ohroženost cílové skupiny, málo se pozornost soustředí na schopnosti, kompetence 

nebo strategie rezistence příchozích, jež by mohly tuto kolonizaci žen příchozích 

narušit (Mohanty, 2008, s. 349). Nicméně zjednodušující konstrukce byly několika 

participantkami zpochybněny: zaznělo varování před vnímáním příchozích jako 

monolitické skupiny, a v otázce migrace i integrace byly příchozí konstruovány (též) 

jako aktivní subjekty. 

Způsoby, jakými se teoreticky nebo ve spojení s praxí hovoří o příchozích, kteří a které 

příchozí jsou kdy zmiňováni a v souvislosti s jakými tématy, může mít poté dopad na 

to, jak je ukotvována sociální práce s příchozími, jak jsou koncipovány jednotlivé 

projekty a na koho jsou tyto projekty zaměřovány.  
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Gender, genderové role a rozdíly pohlaví 

V rozhovorech jsem se záměrně ptala na to, jakým způsobem participanti 

a participantky definují gender, v čem vidí propojení genderu a sociální práce 

(případně jiné činnosti, které se konkrétně věnují) a v čem také spatřují propojení 

genderu a migrace. Na to, jak se do práce s příchozími projektují genderové role 

a očekávání, genderové stereotypy či způsoby, jakými o příchozích referujeme, jsem 

se explicitně neptala. Tyto oblasti ovšem v rozhovorech zazněly – participanti 

a participantky hovořili o genderových stereotypech a reflektovali tradičně femininní 

a tradičně maskulinní role, stejně tak se však ke stereotypním, generalizujícím 

a esencialistickým výrokům sami a samy uchylovali_y. V této kapitole tedy zkoumám 

jak participanti a participantky definují, naplňují a zvýznamňují kategorii genderu, 

genderových rolí či rozdílů pohlaví, jak reflektují gender v jazyce a jak přistupují 

k jazykové korektnosti. 

Je to více, než jen rovnost žen a mužů (definice genderu) 

Na to, jakým způsobem participanti a participantky definují gender, jsem se 

v rozhovorech ptala přímo. Byla jsem si vědoma, že to, jakým způsobem dochází 

k definování a naplňování kategorie genderu vyplyne také z dalších míst rozhovorů, 

ale záměrně jsem se také po tomto ptala, protože jsem se domnívala, že mi to 

pomůže pochopit faktory stojící za projekty zaměřené na ženy příchozí. Ukazuje se, že 

to, jakým způsobem participantky a participanti gender definují, jak jej chápou 

a jakým způsobem k němu přistupují, se značně liší. Ovšem objevuje se zde také 

společný prvek, a to vnímání genderu jako binární kategorie. 

Participantka Kateřina chápe gender jako vyjádření rozdílů mezi pohlavími, se kterými 

se pojí také odlišné potřeby, a tudíž na ně sociální práce reaguje odlišným způsobem: 

„…asi jak jsem říkala na začátku, že potřeby mužů a žen jsou trochu 

jiné a při mé práci s klienty i pracuji trochu jinak. Jinak pracuji s mužem 

a jinak se ženou - potřebují tu podporu jinou, takže k nim přistupuji 

individuálně“ (Kateřina, sociální pracovnice).  

Také participantka Barbora gender chápe jako rozdíly mezi muži a ženami, a to 

zejména rozdíly sociální. Její první část odpovědi interpretuji tak, že se nesetkává 
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s genderovými studii nebo s publikacemi na toto téma, a tedy se nesetkává například 

s odbornou definicí genderu, spíše, než že by se nesetkávala s kategorií genderu jako 

takovou: 

„Na to se mi těžko odpovídá, protože se s tím moc nesetkávám... Jsou 

to vlastně nějaké rozdíly, sociální, společenské, mezi muži a ženami“ 

(Barbora, sociální pracovnice). 

Nevím, zda definici genderu uvedenou Barborou mohu definovat tak, že gender chápe 

jako sociální konstrukt, nebo zda, podobně jako Kateřina, gender chápe jako vyjádření 

rozdílů mezi pohlavími. Pro Janu má gender pejorativní konotaci, spojenou 

s feminismem, a tedy s pozitivní diskriminací. Jana, stejně jako Barbora, také 

reflektuje, že o tématu nemá dostatečné vzdělání a informace: 

 „Gender chápu spíše v souvislosti s feminismem, ten pojem mi to 

evokuje. Feminismus, ten hodně radikální, já úplně neuznávám, takže 

gender se mi spojuje spíš s negativním nádechem. Zatímco když se 

řekne rovné příležitosti, tak mi to přijde pozitivnější. Ale podle mě to 

není jenom moje představa, já se o to vůbec nezajímám, spíš jenom - 

asi jako když lidi sledují v televizi něco o migrantech a mají hned 

představu že je to negativní pojem, tak takový já mám myslím vztah 

k tomu genderu, protože ty informace nemám a když se jenom kouknu 

na tu televizi, nebo i na různé šoty a informace, tak jak je to 

prezentováno, tak to vnímám spíš negativně. Občas mám pocit, že je 

to tak že se někdo dere za práva, aby to bylo přesně obráceně, aby 

muži byli doma a ženy chodily na vrcholné pozice, a ty kvóty na 

zaměstnávání žen a v politice, to už je pro mě hodně - pro mě ta 

pozitivní diskriminace úplně není. Ale nemám o tom informace, to bych 

si musela víc načíst, abych vám mohla zodpovědně zodpovědět co pro 

mě znamená gender, teď spíš říkám, jak já to vnímám jako 

nezávislý...třeba divák televize“ (Jana, sociální pracovnice). 

Zároveň Jana hovoří o tom, že pojem rovné příležitosti vnímá jako pozitivnější. 

Vysvětluji si to tím, že zatímco pojem gender je neodmyslitelně spojen s feminismem 
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a feministickým hnutím (či hnutími), pojem rovné příležitosti, ačkoliv je nejčastěji 

používán ve spojení - rovné příležitosti žen a mužů - je možné chápat také obecněji, 

a to jako rovné příležitosti bez ohledu na věk, „rasu“, „postižení“, atd. V takovém 

případě, jako obecnější pojem ne nutně související s feminismem, není zatížen 

negativními konotacemi, které se právě s feminismem často pojí. Jana také na jiných 

místech rozhovoru, v souvislosti s feminismem, genderem, nebo projekty či aktivitami 

zaměřenými na ženy, hovoří o pozitivní diskriminaci, která má negativní konotaci, 

a jejím důsledkem je obrácení nerovností a moci, ne jejich vymizení. A přesto, že Jana 

považuje projekty zaměřené na ženy za pozitivní diskriminaci, organizace, ve které 

působí projekty zaměřené na ženy realizuje či realizovala. Přičemž se nedomnívám, že 

s těmito projekty Jana apriori nesouhlasí, neboť jak je uvedeno výše (v druhé kapitole 

analytické části), považuje ženy s malými dětmi za zranitelnou skupinu a projekty na 

ně cílící považuje za přínosné. Přemýšlím tak nad tím, proč Jana v souvislosti s ženami 

a genderem hovoří o pozitivní diskriminaci, ale přesto takové projekty koordinuje, a 

zároveň proč o pozitivní diskriminaci nehovoří také ve spojení s kategorií migrace. Jak 

jsem poukázala výše, jak ženy, tak příchozí, jsou participantkami a participanty 

označovány za zranitelné nebo ohrožené skupiny. Pokud Jana tedy aktivity cílící na 

zlepšení postavení žen jako marginalizované skupiny považuje za pozitivní 

diskriminaci, proč za pozitivní diskriminaci neoznačuje také projekty cílící na zlepšení 

postavení příchozích? Domnívám se, že i zde může být jedním z vysvětlení to, co jsem 

uvedla již výše, a tedy že je gender a feminismus dlouhodobě spojen s negativními 

konotacemi. Zatímco práce s příchozími je terčem nenávistných komentářů až od 

relativně nedávné doby, navíc jde o primární téma, ve kterém participantka již 15 let 

působí, proto se domnívám, že jej neoznačuje za pozitivní diskriminaci. 

Podobným způsobem jako Jana, vnímá také Zuzana feminismus nebo gender optikou 

pozitivní diskriminace: 

 „Chápu to, že to je zbytečné to vypichovat. Proč vypichovat jednu 

skupinu nad druhou skupinou, já si myslím že pozornost si zaslouží 

všechny skupiny, ženy, děti, muži, senioři, bezdomovci, všechny. Já 

prostě nemám ráda, když se jedná skupina trochu nějak vyčleňuje 
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a nadřazuje nad ty ostatní, protože všichni mají problémy“ (Zuzana, 

předsedkyně). 

Zuzana ženy jistým způsobem vyčleňuje tím, že je vyjmenovává vedle dalších 

znevýhodněných skupin. Opět tím dochází k popření intersekcionality a toho, že také 

mezi lidmi bez domova, seniory nebo dětmi jsou ženy (respektive dívky). A tedy že se 

kategorie genderu protíná s dalšími kategoriemi znevýhodnění (Kolářová, 2008, s. 4). 

Michaela gender popisuje jako způsob, jakým nahlížíme na pohlaví, a zda tedy 

považujeme gender za konstruovaný nebo za „daný“. Sama se pak přiklání k vnímání 

genderu jako kombinaci femininního a maskulinního principu, kdy se tato kombinace 

může objevovat v různé míře: 

 „…v té nejobecnější rovině tomu rozumím tak, jak si vysvětlujeme a co 

připisujeme jednotlivým pohlavím, jestli to vnímáme z pozice, že je 

gender konstruovaný, že je to společenská záležitost, nebo jestli na to 

nahlížíme jako na dané věci. Což je třeba pro mě osobně nejbližší 

pohled, jako na nějakou škálu, na které se pohybujeme jako všechny 

lidské bytosti. Trochu se mi líbí ten pohled 'jing jang' - je tady něco, 

nějaká škála mužsko-ženská, ale to neznamená, že jsme všichni takhle 

rozděleni, že máme všichni všechno v nějaké určité míře“ (Michaela, 

profesní poradkyně). 

Zde se tak nejvíce, dle mého názoru, projevuje chápání genderu jako dichotomní 

a esencialistické kategorie odkazující na maskulinní charakteristiky na straně jedné 

a femininní na straně druhé. Ačkoliv tedy do jisté míry Michaela poukazuje na gender 

jako na konstrukt, stále s ním nakládá esencialisticky a dichotomně, kdy odkazuje na 

binární kategorie maskulinity a femininity. Na toto vnímání genderu, který již není 

chápán jako přirozenost biologickému pohlaví, ale jako sociální konstrukt, se kterým 

je však i nadále zacházeno esencialisticky (a neměnně), poukazuje Šmausová (2002, 

s. 16). Podobně o tom hovoří Petr, který také gender definuje jako sociální konstrukt: 

 „Pro mě je to soubor komplex nějakých charakteristik, které se nabalily 

na to pohlaví, na to biologické, za ty léta vývoje jedince, vývoje 

skupiny, vývoje společnosti, takže od výchovy až po to, jakým 
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způsobem nás vnímá společnost, co po nás chce, co po nás vyžaduje, 

takže je to nějakým způsobem hodně sociálně rozšířený pojem pohlaví“ 

(Petr, profesní poradce). 

Vojtěch o genderu hovoří jako o sociálním konstruktu, zároveň ale dodává, že jej 

zkušenosti s dětma přesvědčují o biologické danosti pohlaví: 

 „Jako sociální konstrukt, ale nejsem si tím zas tak poslední dobou jistý. 

Dříve jsem si opravdu myslel že gender je sociální konstrukt, ale jak tak 

stárnu a mám kolem sebe malé děti, tak čím dál víc věřím na to, že jsou 

některé věci zkrátka dány i biologicky… Čímž chci říct, že ten sociální 

konstrukt může být prostě natolik geneticky zakódovaný za ty všechny 

generace, že už to není konstrukt“ (Vojtěch, sociální pracovník). 

Domnívám se, že Vojtěch naráží na to, že i malé děti nebo batolata se chovají 

v souladu s genderovými normami a očekáváními, ačkoliv bychom čekali, že se je 

teprve budou postupně učit, což by potvrzovalo sociálně konstruovanou povahu 

genderu. Proto Vojtěch hovoří o tom, že si stále více myslí, že je gender, jako sociální 

konstrukt „geneticky zakódovaný“. Podle mého názoru to, co Vojtěch sděluje, 

potvrzuje a odráží teorii performativity genderu podle Butler. Podle ní není tělo 

pasivním objektem existujícím neutrálně předtím, než získá svůj pohlavím určený 

význam. Tělo je již od narození genderováno, a postupnou performativitou je 

genderová identita upevňována (Butler, 2014, s. 204, s. 211-213). Pokud vysvětlíme 

gender pouze jako sociální konstrukt, nedává pak smysl to, proč se i malé děti chovají 

podle genderových norem. Čekáme totiž, že se děti rodí jako „tabula rasa“, a gender je 

jim jako sociální konstrukt teprve postupně předán. Nicméně přístup Butler toto 

nabourává, a ukazuje, že tělo je genderováno již od samého počátku, genderovou 

identitu není možné oddělit, už jen například proto, že při narození vymezujeme, zda 

se narodila holka nebo kluk, a podle toho se chováme.  

O genderu jako sociálním konstruktu hovoří také Ondřej, který podobně jako 

Michaela odkazuje k femininním a maskulinním vlastnostem či charakteristikám 

a akcentuje jejich rozvolnění, navíc o genderu hovoří jako o kontextuální a fluidní 
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kategorii. Na druhou stranu poněkud protikladně působí to, že genderové role se dle 

něj aktuálně „šíleně promíchávají“: 

„Gender nefunguje jenom tak, samostatně, vždycky je to 

v souvztažnosti i s okolím, jak je to vnímáno, jak se člověk sám 

definuje. … Pro mě je to převážně sociální konstrukt, a důležité je že se 

mění. Na druhou stranu už dochází k šílenému promíchání rolí, že už 

ani nevíš co a jak. A já bych chtěl, aby si muži i ženy mohli vybrat jaká 

role je prostě příjemná pro ně, kde se cítí dobře. Pokud muž chce být víc 

maskulinním typem klidně, pokud víc feminním dobře, ať je mu to 

umožněno, ať není dehonestován. Chci, aby tady byla celá paleta 

možností“ (Ondřej, vedoucí dobrovolnického programu). 

Z rozhovoru s Ondřejem se nedomnívám, že fluiditu genderu vnímá jako fluiditu 

nabourávající dichotomii muž-žena. Proměnlivost genderu zde chápu tak, že se právě 

v čase mohou měnit ony role, na které Ondřej dále odkazuje. Domnívám se, že také 

Ondřej binární dichotomii genderu neopouští. To, že si Ondřej na jedné straně 

rozvolnění rolí vítá, na straně druhé ho to mate („už nevíš co a jak“) nevím, zda můžu 

interpretovat tak, že sice ke genderu přistupuje jako ke konstruktu, ale ve skutečnosti 

mu není proměnlivost rolí příjemná, neboť narušuje jeho naučený způsob vnímání 

světa. Toto téma jsme s Ondřejem neprobrali natolik do hloubky, abych mohla říci, jak 

přesně je tato ambivalence v jeho prohlášení myšlena a jak by mohla být 

interpretována. 

Kristýna definuje gender jakožto analytickou kategorii, dochází zde zároveň 

k vymezení oproti výše zmíněné a diskutované negativní konotaci genderu nebo 

feminismu, kdy naopak pro Kristýnu nese tuto konotaci spíše pojem rovné příležitosti 

jakožto politické opatření: 

„…pro mě mnohem více jsou politické ty rovné příležitosti, protože 

gender je jenom něco, co popisuje nějaké souvislosti toho, jak 

fungujeme ve společnosti a má to být spíš analytický nástroj 

k pochopení, zatímco ty rovné příležitosti jsou nějaké opatření, právě 
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politické opatření na to, aby se některé věci dostávaly do větších 

vyrovnání“ (Kristýna, projektová koordinátorka). 

V souvislosti s tím, co popisuje Kristýna by tak dávalo větší smysl, pokud by právě 

pojem rovné příležitosti byl spojen s pozitivní diskriminací, zatímco gender by byl 

vnímán jen jako nástroj analýzy. 

K nabourání vnímání genderu jako binární kategorie dochází u Ivany, která hovoří také 

o trans* lidech, stejně tak Ivana nabourává dichotomní pojetí biologického pohlaví, 

neboť hovoří o intersexuálních lidech: 

„…já mnohem častěji říkám ženy v migraci než gender v migraci. 

Protože já se právě ztotožňuji s tím, že gender pro mě znamená víc, než 

jenom rovnost žen a mužů. Je to otázka genderové identity, toho 

pohlaví, které teď má už řadu podob. Mnoho intersexual nebo 

transsexual lidí jsou našimi klienty, a právě se nám i stává, že se nás 

některé subjekty ptají, jestli řešíme i LGBT, když mluvíme o genderu 

v migraci. Takže to musíme stejně pak upřesňovat, že ne, že tím 

myslíme ženy“ (Ivana, projektová koordinátorka). 

V souvislosti se zkoumanými projekty zaměřenými primárně na ženy příchozí jsem si 

kladla otázku, z jakých důvodů právě tyto organizace nereflektují kategorii genderu 

a v informacích o projektech se přiblížení toho, co je to gender, neobjevuje. 

Domnívám se, že odpověď na tuto otázku může souviset právě se způsoby, jak 

participantky a participanti gender nahlížejí a definují. Zaměřovat své projekty 

a aktivity na ženy ještě nutně neznamená, že jde o aktivity feministické. Jak vyplývá 

z výše uvedených úryvků rozhovorů, jednotlivé participantky a participanti chápou 

gender velmi různě – jako dané rozdíly mezi pohlavími, jako pozitivní diskriminaci, 

jako sociální konstrukt s různými místy akcentace, jako analytický nástroj a také jako 

nebinární kategorii. Objevuje se (také) esencialistické vnímání genderu, kdy s ním 

participantky_ti nakládají jako s daným – ať už k němu přistupují jako k synonymu 

pohlaví, a tedy gender chápou jako vyjádření rozdílů mezi pohlavími, nebo gender 

chápou jako sociální konstrukt, ovšem též s tímto konstruktem nakládají jako 

s celoživotně daným chováním jako muž nebo žena (Šmausová, 2002, s. 16). 
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Kategorie pohlaví/genderu je (také) nahlížena dichotomně, obsahující kategorie muž-

žena. Domnívám se, že pokud jsou takto rozdíly mezi muži a ženami vnímány jako 

dané (ať už biologicky či jako důsledek sociální konstruovanosti) a nejsou 

zpochybňovány („…ale v tuto chvíli to prostě takto je, a migranti to nemají jinak“; Jana, 

sociální pracovnice.), nevyvstává pak potřeba tyto rozdíly, a tedy i gender jakýmkoliv 

způsobem reflektovat, popisovat či se jím hlouběji zabývat. 

Jak jsem zmínila výše, vnímání genderu se v mnou zkoumaných organizacích objevuje 

v mnoha způsobech. Gender je (také) nahlížen jako kategorie analýzy, napomáhající 

pochopit vztahy ve společnosti, nebo je též vnímán jako nebinární kategorie. Právě 

zde tak vidím potenciál oproštění se od vnímání genderu jako práce s ženami 

k vnímání genderu jako nástroje analýzy. Participantky navíc také reflektují své 

omezené znalosti tématiky genderu, což vnímám jako přínosnou sebe-reflexi 

a potenciál pro změnu. 

Definici, přiblížení či objasnění genderu se nijak nevěnují webové stránky, publikace 

ani další materiály organizací, které jsem analyzovala v obsahové analýze. Ve výroční 

zprávě organizace Vojtěcha jsou ovšem objasněny a definovány pojmy feminismus, 

rovné příležitosti a empowermentu, jako klíčové hodnoty organizace (stejně tak je 

toto objasněno na webu organizace). V publikaci jakožto výstupu projektu 

zaměřeného na ženy-muslimky je gender jako pojem několikrát zmiňován (například 

tak, že v průběhu projektu měly sociální pracovnice možnost konzultovat 

s genderovým expertem), jedna kapitola týkající se trhu práce také navíc v názvu 

gender uvádí, v kapitole samotné jsou ale jen přiblíženy počty (ne)zaměstnaných žen 

a mužů, nijak dál není pojem gender v publikaci objasněn. Organizace Kristýny a Ivany 

se definicím genderu, feminismu, ženských práv, rovných příležitostí apod. věnují na 

jiných místech webu a v dalších publikacích nebo podrobnějších výstupech z projektů, 

ty jsem však již (z kapacitních důvodů) nezařadila do obsahové analýzy. U popisů 

projektu samotných, které jsem analyzovala, však objasnění genderu nezaznívalo, 

i pokud byl projekt samotný označen jako pracující s tématem genderu v migraci. 

Pokud je již tedy gender v informacích o projektech zmiňován, je s ním nakládáno jako 

s jasnou kategorií, která je objasněna až v podrobnějších informacích a publikacích. 
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Ženy jsou více emocionální (rozdíly pohlaví a genderové role) 

Participantky a participanti v průběhu rozhovorů hovořili také o rozdílech mezi 

pohlavími a genderových rolích, a to jak v souvislosti s vlastními názory nebo 

přesvědčením, tak také reflektovali_y, že jsou role a předpokládané rozdíly pohlaví 

často stereotypní a esencialistické. 

Kateřina, jak už zaznělo i výše, považuje rozdíly mezi pohlavími za dané, ženy jsou 

podle ní více emocionální a potřebují podporu, zatímco muži jsou samostatní 

a potřebují se seberealizovat: 

„…ženy celkově jsou víc emocionální, potřebují více podporu. Takže co 

třeba pracuji s těmi maminkami tak vím, že jsme navázali spolupráci 

s psycholožkou nebo psychologem. Já si myslím že muži se potřebují 

někde seberealizovat, takže pokud mají práci a nejsou na někom 

ekonomicky závislí tak si myslím, že pro muže je to takhle, ta žena 

potřebuje trochu víc té podpory“ (Kateřina, sociální pracovnice). 

Rozdíly mezi pohlavími tak zde vystupují jako ahistorické, zobecněné na všechny 

muže a ženy a zároveň esencialistické a stereotypní, neboť jsou spojeny s tím, co je 

tradičně označováno jako femininní a maskulinní vlastnosti či charakteristiky, přičemž 

jsou tyto dvě binární kategorie odděleny (Renzetti & Curan, 2003, s. 20-21). Jana (níže) 

opět hovoří o diskriminaci, kdy za diskriminaci mužů označuje právě projekty 

a aktivity cílící pouze nebo primárně na ženy. Hovoří o tom, že se aktivity či projekty 

v organizaci snaží orientovat na muže i ženy, aby předcházela vylučování mužů 

z aktivit například pro rodiny. V druhé části odpovědi, poté co jsem se více doptala, si 

však dle mého názoru Jana protiřečí: 

 „…ty naše aktuální projekty jsou spíše zaměřeny na rodiny s dětmi, ale 

je to obecně, ne konkrétně žena s dítětem nebo muž s dítětem. Projekt, 

který jsme teď podávali, tak já jsem tam trochu cíleně dávala to, že 

plánujeme například malování s dětma, a máme tam napsáno, že to 

opravdu je pro rodiny, nejen pro matky s dětma, i když předpokládáme, 

že víc přijdou ženy.  Já vím, že hodně projektů se zaměřuje na ženy, 

a mě potom připadá, že se tím primárně vylučují ti muži s těma dětma. 
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Vím, že takových mužů je málo, ale v podstatě se bavíme o nějaké 

diskriminaci žen, ale tímto v rámci těch projektů se pak v podstatě 

diskriminují naopak muži“ (Jana, sociální pracovnice). 

EM: Z toho, co teď říkáte vyznívá, že by to tak spíš být nemělo... 

„Já si myslím, že ne že by muž a žena měli mít rozdělené role, ale že 

k nějakým těm rolím mají určité predispozice, ve kterých je jim lépe. 

A tím neříkám, že to nemůže být obráceně, že ten muž by nemohl být 

na mateřské a ta žena vydělávat, to tím nemyslím. Mám jenom pocit, 

že s občas lidé tlačí do něčeho, co jim úplně není přirozené“ (Jana, 

sociální pracovnice). 

Vidím zde rozpor v tvrzeních. Na jedné straně Jana říká, že projekty primárně určené 

ženám vylučují a diskriminují muže, na straně druhé hovoří o tom, že jsou muži i ženy 

k určitým rolím více předurčeni a pokud jsou tlačeni_y do rolí jiných, tak jsou vlastně 

tlačeni_y do rolí, které jim nejsou „přirozené“. Když jsem se svou otázkou doptala, 

čekala jsem odpověď popisující právě to, že tradiční genderové role a očekávání jsou 

stereotypní a též muži by měli být podporování v aktivitách souvisejících s dětmi, 

neboť péče o děti a rodinu by neměla být synonymem pro odpovědnost ženy. Již po 

několikáté se konkrétně v případě Jany objevuje ambivalence v tom, co sděluje – na 

jedné straně je přesvědčená, že projekty pro ženy jsou přínosné, neboť jsou ženy 

zranitelnou skupinou, na straně druhé považuje aktivity cílící na ženy za pozitivní 

diskriminaci a snahu „tlačit se do něčeho, co není přirozené“. 

Michaela hovoří o rozdílech v tom, jakým způsobem muži a ženy přistupují k hledání 

práce, jak se zde projevují jejich hodnoty a vlastnosti. Na konci citace dochází k tomu, 

že tyto rozdíly mezi muži a ženami neplatí absolutně a významnější rozdíly je možné 

najít spíše napříč různými sociálními skupinami, než mezi muži a ženami: 

„Takže někteří muži, ale zase to neplatí pro všechny, to mají jasnější, 

nebo nalinkovanější. Protože žena čelí mnohem více změnám 

v průběhu toho života, takže se tam musí trochu jinak strukturovat, až 

po - a to už je zase oblast nějakých hodnot a toho co je pro mě v životě 

důležité. Ale je to jako různé, stejně tak jako lidé jsou různí, asi bych 
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neřekla že to mají muži takhle a ženy takhle. Možná někde něco 

převažuje, obecně se mi zdá že ženy jsou sdílnější a ochotnější o těch 

svých věcech mluvit a hledat, ale zase to neplatí absolutně, zase je to 

na nějaké škále, pro muže je to zase otázka identity ta pracovní pozice. 

Ale zároveň vždycky co je slabost je nějakým způsobem i síla, že se to 

vždycky prolíná. Ženy sice čelí více změnám, ale zase je to jejich síla, že 

se třeba nemusí tolik fixovat, nebo se nefixují, ...ale i to se už dneska 

mění, protože dneska už taky muži smýšlejí o své kariéře jinak, a jsou 

v tom volnější. Asi bych řekla větší rozdíly než mezi mužem a ženou, 

jsou spíš mezi různými sociálními skupinami“ (Michaela, profesní 

poradkyně). 

Genderové a také kulturní stereotypy, tedy určitá zjednodušující označení (Renzetti 

& Curran, 2003, s. 20), pojící se se zaměstnáním se objevily u participantky Kateřiny, 

která hovořila o projektu zaměřeném na ženy z tradičních muslimských rodin: 

„…hodně se klientky zaměřovaly na péči o seniory nebo děti, myslím že 

ty rekvalifikační kurzy byly hodně zaměřené na tu oblast péče, pak tam 

byla také oblast podnikání, protože spoustu těch rodin tady měly 

nějaký kebaby nebo se snažili rozjet nějaké podnikání, pečení dortů, …“ 

(Kateřina, sociální pracovnice). 

Kateřina neříká, že tyto ženy by měly pracovat pouze v zaměstnáních pojících se s péčí 

a vařením. Nechci toto tedy interpretovat tak, že je Kateřina přesvědčena o tom, že by 

se tradiční muslimky měly angažovat pouze v těchto oblastech. Na druhou stranu zde 

nedochází k širší reflexi toho, kdo dané rekvalifikační kurzy vybral, zda klientky samy 

nebo sociální pracovnice a co vše dalšího mohlo výběr ovlivňovat. Jistě zde mohou 

hrát roli také například jazyková bariéra, kdy je snazší absolvovat kurz pečovatelky než 

účetní. Pokud ale toto dáme do souvislosti s předchozí kapitolou, ve které jsem 

ukázala, jak dochází ke konstrukci jinakosti žen příchozích, a to zejména žen 

muslimek, které jsou často chápány jako oběti patriarchátu a tradičních genderových 

rolí (viz předchozí kapitola), mohl být výběr rekvalifikačních kurzů opravdu spojen 

s přesvědčením, že právě takovýmto profesím se klientky věnovat chtějí a mohou? 
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Na druhou stranu participanti a participantky právě tradiční genderová očekávání 

a role také reflektovali_y, což dokazuje, že si jsou do určité míry vědomi konstruované 

povahy genderu a genderových rolí: „že v tomto smyslu je mnohem větší tlak na ženu“ 

(Kristýna, projektová koordinátorka); „…a hodně často se tady ty genderové představy 

o tom, že muž je živitel působí dost kontraproduktivně na samotné muže“ (Ondřej, 

vedoucí dobrovolnického programu); „Alespoň z mé zkušenosti to není úplně tak, že by to 

bylo bezprecedentně tak, že tohle je ženská role, ale je to prostě pragmatické rozhodnutí“ 

(Michaela, profesní poradkyně). 

Stejně tak se objevují také momenty, kdy participanti a participantky přistupují ke 

stereotypním genderovým rolím a očekáváním jako k něčemu danému, co se ve 

společnosti objevuje a je to (zatím) neměnné: „Prostě to tak zatím je, že ženy většinou 

zabezpečují děti“ (Jana, sociální pracovnice); „Protože je to tak že asi z 99 nebo 98% 

zůstávají s těmi dětmi ženy doma na mateřské“ (Barbora, sociální pracovnice).  

Neříkáme 'migranti', ale 'lidé s migrační zkušeností' (gender a jazyk) 

Na to, jakým způsobem organizace přistupují ke genderovanosti jazyka a jak reflektují 

zatíženost některých pojmů jsem se v rozhovorech neptala, nicméně několik 

participantek a participantů toto téma zmínilo. Petr vysvětloval, proč je vhodnější 

generické maskulinum nepoužívat (tedy aby nevylučoval ženy), nicméně zdůvodnil 

také to, proč v některých případech generické maskulinum používá (jako rychlejší, 

efektivnější způsob, který neprodlužuje sdělení, což se může dít, pokud je dbáno na 

používání obou rodů): 

„…já to (nepoužívání generického maskulina - pozn.) nevnímám jako 

podstatu toho problému, že by byla podstata v tom psaní. Obecně si 

ale myslím, že ta snaha je, abychom apriori nepředpokládali, že někdo 

je jednoho pohlaví, a to druhé pohlaví že je tam vlastně vyloučené. To 

znamená i já, když mluvím o klientech a klientkách, tak to řeknu oboje, 

protože to chci zdůraznit, že jsou obojího pohlaví, ale myslím, že jsou 

situace, kde mi to třeba přijde, že to zbytečně prodlužuje to sdělení. 

Ale tím, že já jsem zrovna z té obchodní sekce, tak tam dost často dám 

jenom jedno pohlaví a beru to tak, že jsou tam zahrnuti všichni“ (Petr, 

profesní poradce). 
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Snahu vyhnout se generickému maskulinu a tedy jazykovému sexismu (Renzetti 

& Curan, 2003, s. 176-177) jsem při obsahové analýze objevila nejen v materiálech 

organizace v níž Petr pracuje, ale také v materiálech organizace, ve které působí 

Vojtěch. Zejména ve výročních zprávách byly důrazně zmiňovány oba rody: 

„pracovnice a pracovníci, ženy a muže, spolupracovníky a spolupracovnice, klientky či 

klienty, členky a členy správních rad, zaměstnankyním a zaměstnancům, zakladatelkám, 

členkám a členům“ (výroční zpráva). Na druhou stranu právě u této organizace na jiném 

místě zazněla metafora příchozích jako vlny, což považuji za velmi problematické, 

neboť je tím asociováno ohrožení (Sedláková, Lapčík, & Burešová, s. 9, online): „…kdy 

do Evropy začala proudit stávající vlna migrantů,…“ (publikace - výstup z projektu). 

Samotný Vojtěch jazykovou korektnost v rozhovoru nezmiňoval, hovořili jsme ale 

o principech organizace, mezi které patří empowerment, rovné příležitosti a feminismus 

(webová prezentace organizace, výroční zprávy). Vojtěch k tomu dodává:  

Já si myslím že tohle jsou tři základní aspekty toho, čeho se těm lidem, 

kteří jsou u nás ve službách často nedostávalo… Jsou to tedy nějaké 

postoje nebo hodnoty, které by měly vykompenzovat to, čím si ti lidi 

prošli, ale když to tak říkám, tak mi připadá že se to vlastně vztahuje ke 

všem uživatelům a uživatelkám sociálních služeb, bez ohledu na to, co 

za cílovou skupinu to je (Vojtěch, sociální pracovník). 

Ivana reflektuje mocenskou zatíženost některých používaných pojmů a hovoří o tom, 

že se snaží od nich upouštět. Podle Ivany však není vždy snadné nebo možné se 

používání těchto pojmů vyhnout, a to zejména s ohledem na historii neziskového 

sektoru, se kterou je používání určitých pojmů neodlučně spjato: 

„My se právě i trochu bráníme, i když se nám to nedaří vždy, vymezit 

tomu pojmu 'pomáháme' my říkáme že je podporujeme, protože nám to 

jako vadí, tohle podsouvat těm klientům a klientkám, že jsou vlastně 

potřební ve všem. Oni jako jsou i nejsou, oni jsou mnohdy samostatní 

jenom potřebují prokonzultovat něco nebo navést, že to není vysloveně 

o tom, že jsou v situaci už nemohoucí senior pomalu jo, nebo nevím 

k čemu to přiblížit, ale vlastně ti lidi mají jenom nějaké strukturální 
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nebo systémové bariéry, ale není to, že by sami byli nějak 

hendikepováni. … No snažíme se, ale taky se nám to ne vždy daří, 

protože ten neziskový sektor nebo alespoň ty migrační organizace 

vznikaly, jak vznikaly, dříve to opravdu byla pomoc těm uprchlíkům 

v krizové situaci, ale není to vždy ten případ právě. A teď už je to i jiné 

tím, že sem už přijíždějí i pracovní migranti, nebo studenti“ (Ivana, 

projektová koordinátorka).  

Ivana konkrétně reflektuje pojem „pomoc“ jako mocensky zatížený, neboť podporuje 

a udržuje nerovnost moci a akcentuje, že je pracovník_ce právě tím, kdo je 

v mocensky nadřazené pozici nad klientem_kou. Oproti tomu pojem „podpora“ není 

tak mocensky zatížen, neboť neodebírá klientovi_ce možnost aktivní volby 

a agentnosti ve své životní situaci. To, že se zde Ivana dopouští generalizace 

a stereotypizace dalších skupin klientů sociálních služeb rozebírám již dříve (viz 

podkapitola Moc a hierarchie ve vztahu k příchozím). Stejně tak Ivana uvádí, že také 

pojem „cílová skupina“ a „klient“ nemusí být vhodným pojmenováním a identifikací 

pro všechny. Také tyto pojmy totiž akcentují pasivní „závislost na pomoci“, kterou 

klient_ka „potřebuje“, a kterou jim „shovívavý a hodný“ sociální pracovník_ce „dává“. 

Implicitně je tak v těchto pojmech skryta již zmíněná hierarchie, kdy na jedné straně 

stojí sociální pracovník_ce jako ten, který zná, umí a má zdroje, a na straně druhé pak 

stojí klient_ka, která nemá, neumí a potřebuje. Příkladem může být další reflexe Ivany: 

 „…my jsme na to narazili před 5 lety, zrovna v tom prvním projektu, 

kde jsme dělali kulatý stůl, a tam se právě ozvaly zakladatelky jednoho 

migračního spolku s tím, že jim to hrozně vadilo, když jsme se pořád 

bavili o migrantech jako o klientech a cílové skupině. Akcentovalo to, že 

pro ně pořád něco děláme a oni jenom čerpají sociální službu. A to je 

hrozně rozčilovalo, říkaly 'já nepotřebuju žádnou sociální službu, já 

mluvím česky, pracuji a chci něco pro tuto společnost dělat. A vůbec se 

neumím zařadit do té cílové skupiny, kterou nám vy neziskovky 

nutíte' “ (Ivana, projektová koordinátorka). 

Zároveň se domnívám, že se zde odráží specifické pojetí pojmu „klient_ka“ 

a konkrétní konotace, které tento pojem má v neziskovém sektoru nebo v sociálních 
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službách, kdy je spojena s určitým stigmatem či stereotypem. Nedomnívám se, že by 

v soukromém ziskovém sektoru byl pojem klient_ka takto pejorativně vnímán, jako to 

výše uvádí Ivana. Příčiny mohou být dle mého názoru spojeny nejen se stigmatem 

pojícím se s určitou životní situací (stigma „postižení“, stáří, nemajetnosti,…), ale také 

s tím, že v neziskovém sektoru klient obvykle neplatí za sociální služby (nebo alespoň 

ne přímo22). 

Jazykový posun se také týká pojmů užívaných k pojmenování příchozích. Ivana hovoří 

o tom, že stále více používají pojem „lidé s migrační zkušeností“, který zejména 

reflektuje změnu situace, neboť je možné tímto pojmem zahrnout také například 

druhé generace příchozích, nebo těch, kteří získali české občanství: 

„…my už teď ani neříkáme migranti, ale osoby s migrační zkušeností, 

protože už to přestává být tak jednoznačné, takže v téhle skupině už 

možná budou převažovat ti, kteří se tady narodili nebo alespoň už 

nějak získali občanství, protože jsou tady od dětství“ (Ivana, projektová 

koordinátorka). 

Já osobně v tomto pojmu také vidím akcentaci toho, že migrace nemusí nutně být tou 

nejzásadnější životní situací určující celou identitu člověka, ale je jedním z aspektů 

identity příchozích. Podobně v organizaci, ve které působí Kristýna, se v publikacích 

zejména objevují pojmy jako „příchozí“ nebo také „lidé se zkušeností migrace“ (web 

organizace). V ostatních organizacích a další participanti a participantky nijak tyto 

pojmové posuny nezmiňují a o příchozích hovoří jako o migrantech a migrantkách. 

Často se také objevuje pojem migranti „ze třetích zemí“: „Cílovou skupinou projektu 

jsou cizinci ze třetích zemí legálně pobývající v ČR“ (publikace – výstup z projektu); 

„Projekt je zaměřen na matky-cizinky, které mají dlouhodobý či trvalý pobyt v ČR (občany 

třetích zemí i Evropské unie); „Z důvodu ochrany trhu práce pro občan ČR jsou stanoveny 

                                                             
22Některé sociální služby jsou částečně hrazeny klientem_kou (obvykle pobytové služby), či 
zprostředkovaně některou sociální dávkou (u pobytových služeb to bývá často příspěvek na bydlení). 
Většina sociálních služeb je však neplacených – ale i u těch je klient_ka nepřímo zdrojem financování 
pro neziskovou organizaci, neboť organizace vykazují počet konzultací/intervencí/kontaktů 
s klientkami_y svým donorům. Také se domnívám, že klient_ka za poskytnutou sociální službu často 
„platí“ symbolicky či jinak – vděčností, pocitem zavázanosti, oplacením služby nefinančními ale 
i finančními dary organizaci, atd. 
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poměrně striktní podmínky pro vstup migrantů ze třetích zemí na český trh práce“ 

(výroční zpráva); „… změnit to, aby opravdu všechny migrantky, i ze třetích zemí 

zejména, protože už EU občanky to mají jinak ošetřené,… (Ivana, projektová 

koordinátorka). Pojem „třetí země“ je natolik rozšířený, že jej užívá i Ivana, která 

hovoří o nutnosti oprostit se od užívání pojmů s mocenskou konotací. Vysvětluji si to 

jednak tím, že je pojem velmi zaveden, objevuje se ve všech oficiálních dokumentech 

(např. v Koncepci, Zákoně o pobytu cizinců, webu Ministerstva vnitra,..), ale také jde 

o pojem kratší než „občané ze zemí mimo EU“. Tímto samozřejmě neobhajuji jeho 

používání, pouze přemýšlím, proč jde o pojem tolik rozšířený. Pojem jako takový je 

velmi problematický, vycházející eurocentrického vymezení ČR potažmo Západu jako 

„prvních zemí“ a „centra“, kdy jsou „třetí země“ orientalisticky degradovány na 

nevýznamnou periferii (viz kapitola Příchozí jako „jiný“ a „jiná“). 

Uvažování nad zatížeností používaných pojmů a snaha o jazykovou korektnost není 

neziskovým organizacím ani pracovníkům a pracovnicím vlastní, ačkoliv se již objevují 

reflexe této zatíženosti a snaha o změnu. Snahu o posun od „migrantů“ k „lidem 

s migrační zkušeností“ či „příchozím“ nebo od „pomoci“ k „podpoře“ vnímám jako 

další důkaz reflexe (některých) neziskových organizací, reflexe vlastní pozice a snahy 

dělat svou práci co nejlépe, stejně jako to, že si participantky a participanti uvědomují 

význam a roli jazyka nesoucí mocenské a ideologické zatížení (Jiroutová Kynčlová 

& Knotková Čapková, 2017, s. 5). To, že jde o poměrně nové téma dokazuje také fakt, 

že se též u participantek a participantů, kteří sami reflektují problematičnost některý 

pojmů, naopak jiné problematické pojmy objevují (nejčastěji výše zmiňovaný pojem 

„třetí země“). Domnívám se tak, že oproštění jazyka od mocenských aspektů bude 

ještě dlouhou cestou. K tomu, dle mého názoru, přispívá také bagatelizace snahy 

o korektní užívání jazyka, ale také fakt, že jazyk a slova často užíváme 

zautomatizovaně bez hlubší reflexe a oprostit se od problematických pojmů tak může 

být těžší, než se zdá. Domnívám se také, že pokud bude gender stále nahlížen jen jako 

pouhé synonymum k pohlaví a vyjádření „přirozených“ rozdílů binárních pohlaví, 

a bude tedy nahlížen takto esencialisticky a dichotomně, pokud budou navíc tyto 

rozdíly stále vnímány jako dané a neměnné, nebude genderovanost jazyka a to, jakým 
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způsobem může být genderová nerovnost jazykem upevňována, vnímána jako 

dostatečně palčivé téma. 

 

Shrnutí analytické části 

Principy sociální práce, mezi které patří individuální přístup ke klientům a klientkám, 

vycházení z jejich potřeb a zdůrazňování partnerského vztahu mezi klientem_kou 

a pracovníkem_cí jsou vnímány participantkami a participanty jako nedílná součást 

jejich přístupu, o kterém Matoušek hovoří jako o přístupu „stand where the client is“ 

(Matoušek, 2005, s. 17-18). Zároveň ale dle mého názoru toto působí jako zakrytí 

a rozostření pozornosti vůči několika dalším oblastem. Sociální práce se důrazem na 

své principy zbavuje nutnosti dále reflektovat mocenské aspekty ve vztahu 

pracovníka_ce a klienta_ky. Mocenská hierarchie je však dle mého názoru nejen 

upevněna rolí sociální práce jako mediátorky mezi požadavky společnosti a státu na 

straně jedné a požadavky a potřebami klientů_ek na straně druhé, kdy dle mého 

názoru není možné, aby se z takového vztahu vytratila hierarchie a mocenské vztahy. 

Navíc je mocenská nerovnost, jak vyplývá z rozhovorů, upevňována též rétorikou, 

která se v souvislosti se sociální prací běžně užívá - „klient“, který „potřebuje pomoc“ 

není v rovné pozici sociálního pracovníka_ce. Jazyk se zde ukazuje jako konstruující 

mocenské a ideologické zatížení (Jiroutová Kynčlová & Knotková Čapková, 2017, s. 5). 

Právě toto reflektování zatíženosti používaných pojmů a snaha o jazykovou 

korektnost není neziskovým organizacím ani pracovníkům a pracovnicím vlastní, 

ačkoliv se již objevují reflexe této zatíženosti a snaha o změnu. Snahu o posun od 

„migrantů“ k „lidem s migrační zkušeností“ či „příchozím“ nebo od „pomoci“ 

k „podpoře“ vnímám jako další důkaz reflexe (některých) neziskových organizací, 

reflexe vlastní pozice a snahy dělat svou práci co nejlépe, stejně jako to, že si 

participantky a participanti uvědomují význam a roli jazyka a zmíněné zatížení. 

Snahy o nabourání hierarchizace a mocenské nerovnosti ve vztahu klientů 

a pracovníků je možné pozorovat například v principu participace, kdy jsou příchozí (ať 

už jako bývalí klienti_ky organizace či ne), zapojováni do chodu organizace samotné. 

Otázku participace vnímají všichni participanti_tky za klíčovou, ale zároveň pokud 
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reálně příchozí zapojují, pak většinou pouze na pozicích dobrovolníků, interkulturních 

pracovníků či kolegyň. Žádná ze zmíněných neziskových organizací není vedena 

pouze příchozími. Jsem přesvědčena, že zapojení na těchto pozicích nedává možnost 

příchozím reálně ovlivňovat podobu služeb a aktivit, ačkoliv na ně jistě nějaký menší 

vliv mít mohou. Až na jednu organizaci totiž žádná nefunguje na ne-hierarchickém 

principu čili hlavní rozhodovací pravomoc má vždy ředitel_ka či úzké vedení. 

V takovémto vedení však dle mého průzkumu příchozí většinou účastni nejsou (ve 

dvou organizacích jsou lidé se zkušeností migrace součástí užšího vedení). Příčinu této 

ne-participace ovšem nepřisuzuji pouze mocenskému nastavení organizací, ale také 

strukturálním podmínkám, které se zdají být v rozporu s možností aktivní participace 

příchozích. Jak poukazuje Tollarová, systémové podmínky pro pobyt a integraci 

příchozích se mění tak často, že je možnost nezávislosti příchozích na poskytované 

podpoře a pomoci velmi minimalizována, zároveň příchozí nemají možnost účasti ve 

volbách (až na občany EU ve volbách komunálních) (Tollarová, 2006, online). To 

odráží také zkušenost participantek Michaely a Zuzany, které obě stály u vzniku 

organizací, a které obě reflektují snahu o zapojení příchozích od samotného začátku 

s cílem úplného předání organizace do jejich rukou. Což se ovšem nezdařilo, protože, 

jak říká Michaela „nějaká pomoc je stále potřeba“. Další strukturální překážkou může 

být také nemožnost práce v některých profesích bez splnění zákonných podmínek, 

například v sociální práci, která je vysoce profesionalizována (Szczepaniková, 2009, 

online). Pro některé příchozí tak může být obtížné stát se sociální pracovnicí_kem 

nebo právničkou_kem, protože nezískali potřebné vzdělání anebo je nemožné jejich 

zahraniční vzdělání v ČR nostrifikovat. Za určitou snahu o vyvážení této bariéry je 

možné považovat institut interkulturní práce, která je v posledních letech v ČR výrazně 

rozvíjena. 

V rozhovorech i dokumentech se ukázaly různé faktory a podmínky ovlivňující tvorbu 

a přijetí projektů zaměřených na ženy a rovné příležitosti. Podobu projektů, jak se 

ukázalo, do určité míry ovlivňují (nejen) možnosti financování, kdy jsou (mnou 

zkoumané) neziskové organizace na financování a zároveň tedy na státním (či 

evropském) pojetí integrační politiky do jisté míry závislé (Szczepaniková, 2009, 

online). V projektech se tak reálně mohou odrážet priority integrace, například jako 
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důraz na integraci na trh práce (Szczepaniková, 2009, online), nebo přístupnost 

projektů pouze příchozím ze zemí mimo EU (Tollarová, 2006, online; Trbola, 2011, 

s. 92). Mnou zkoumané organizace si jsou ovšem této závislosti na financování velmi 

dobře vědomy, a přijímají různé strategie, kterými snaží tuto závislost vyvážit ve svůj 

prospěch - hledají menší témata která by se dala „schovat“ pod vypsané dotační 

výzvy, uzpůsobují definici svého poslání a svých hlavních služeb tak, aby byly na 

financování nezávislé, a naopak cílovou skupinu přizpůsobují aktuálním dotačním 

trendům. Za určitou strategii by také bylo možné nazvat poskytování sociálních 

služeb, které dle Trboly (Trbola, 2011, s. 106, s. 116-117) představují finanční jistotu, 

explicitně toto ovšem v rozhovorech nezaznělo. V neposlední řadě je určitou strategií 

také hledání a nacházení míst, kde se dá projekt přizpůsobit aktuálním potřebám 

klientů_ek, což je také i má osobní zkušenost. Za vyvážení projektů zaměřených na trh 

práce je navíc možné považovat projekty a aktivity komunitního rázu, které umožňují 

ženám příchozím se setkávat mezi sebou ale i s příslušnicemi majority, a které tak 

podporují navazování neformálních a komunitních vazeb. Alespoň co se týče (mnou 

zkoumaných) neziskových organizací můžeme tak dle mého názoru usuzovat, že 

komunitní integraci vnímají za přinejmenším stejně významnou jako integraci 

ekonomickou. Podobná neformální a komunitní setkávání tak mohou být vnímána 

jako protiklad vůči individuální a individualizované povaze integrace, jako ji v pojetí ČR 

charakterizují Baršová a Barša (2005, s.59). 

Zároveň se domnívám, že pojetí projektů a aktivit jsou ovlivněny také konstrukcemi 

o příchozích, což je oblastí, ve které sociální práce se svými principy působí jako 

zakrytí a rozostření pozornosti. Ve třetí kapitole analytické části jsem poukázala na to, 

jakými způsoby jsou příchozí jako klienti_ky služeb neziskových organizací 

konstruováni_y a jakými charakteristikami a vlastnostmi jsou tyto konstrukce 

naplněny. Domnívám se, že tyto konstrukce ovlivňují dvě roviny. Za prvé, upevňují 

a reprodukují stereotypní, generalizující a často orientalistické nahlížení příchozích, 

kteří a které jsou tak konstruovány do pozice inherentně odlišných „jiných“, 

potřebných a zranitelných. Za druhé, tyto konstrukce pak mohou působit jako 

podpůrný argument a motivace k zavedení daných projektů a aktivit organizací. Tyto 

dva argumenty rozvedu níže. 
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Orientalistické, generalizující a esencialistické stereotypy, které zazněly v rozhovorech 

a objevily se v dokumentech obsahové analýzy se týkají především žen příchozích, 

příchozích ze zemí bývalého Sovětského svazu, muslimů a muslimek a příchozích 

z Vietnamu, a konstruují a upevňují tak jejich apropriaci a exotizaci. Domnívám se, že 

se stereotypní konstrukce o lidech z Vietnamu a ze zemí bývalého Sovětského svazu 

objevují tak často, neboť jde o nejpočetnější národnostní menšiny v ČR. V případě 

konstrukcí o muslimech a muslimkách je dle mého názoru vysvětlením právě 

předpokládaná kulturní jinakost, která je muslimům a muslimkám orientalisticky 

připisována. Jako „ještě více jiné“ jsou navíc konstruovány ženy muslimky a ženy 

příchozí z Vietnamu, na které jsou cílené specifické projekty. Dle mého názoru se 

v této obsesi muslimkami a příchozími z Vietnamu protíná kategorie genderu (kdy je 

žena konstruována jako znevýhodněná a zranitelná) s předpokládanou kulturní 

odlišností, v případě žen příchozích z Vietnamu je pak také akcentována disciplinace 

matek, které jsou konstruovány jako matky, které své děti zanedbávají a které neznají 

český (čti správný) model fungování rodiny. Jako specifické také vyvstává téma 

domácího násilí, které podporuje konstrukci České republiky jakožto ráje bez 

sexuálního, domácího a jiného genderovaného násilí (Erel, 2011, online). 

Domnívám se, že všechny zmíněné konstrukce mohou silně působit jako vysvětlení 

toho, proč jsou dané projekty potřeba a proč budou pro ženy příchozí užitečné. 

Zároveň se však domnívám, že tyto (často orientalistické) stereotypy a problematické 

zjednodušující konstrukce o příchozích, zejména o ženách, mohou jejich situaci 

marginalizace nejen upevňovat, ale také do určité míry i vytvářet, jak upozorňují 

Janebová a Černá. Ačkoliv je sociální práce disciplína zavazující se zlepšovat pozici 

marginalizovaných, sociální pracovníci_ce mohou (nezáměrně) tuto marginalizaci 

svých klientů a klientech reprodukovat, a to například prostřednictvím 

nereflektovaných stereotypů nebo nedostatečné reflexe vlastní mocenské pozice 

(Janebová & Černá, 2008, s. 39). Zároveň se domnívám, že stereotypní, generalizující, 

orientalistické a exotizující konstrukce, které jsem výše analyzovala, mohou přispívat 

k vymezování hranic přijatelného a normalizaci těchto obrazů o příchozích 

(Szczepaniková, 2009, online), a to nejen jako obětí migrace (Ezzeddine, 2011, s. 114). 

V sociální práci a neziskových organizacích je až příliš zdůrazňována zranitelnost 
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a ohroženost cílové skupiny, málo se pozornost soustředí na schopnosti, kompetence 

nebo strategie rezistence příchozích. Způsoby, jakými se teoreticky nebo ve spojení 

s praxí hovoří o příchozích, kteří příchozí jsou kdy zmiňováni a v souvislosti s jakými 

tématy, může mít poté dopad na to, jak je ukotvována sociální práce s příchozími, jak 

jsou koncipovány jednotlivé projekty a na koho jsou projekty zaměřeny.  

Zjednodušující konstrukce však byly také několika participantkami zpochybněny: 

zaznělo varování před vnímáním příchozích jako monolitické skupiny, a v otázce 

migrace i integrace byly příchozí konstruovány (též) jako aktivní subjekty. 

Přestože všechny ze zkoumaných organizací realizovaly či realizují projekty zaměřené 

na ženy či rovné příležitosti, v informacích o projektech se přiblížení toho, co je to 

gender, neobjevuje. Domnívám se, že odpověď na tuto otázku může souviset právě se 

způsoby, jak participantky a participanti gender nahlížejí a definují. Zaměřovat své 

projekty a aktivity na ženy ještě nutně neznamená, že jde o aktivity feministické. Jak 

vyplývá z výše uvedených úryvků rozhovorů, jednotlivé participantky a participanti 

chápou gender velmi různě – jako dané rozdíly mezi pohlavími, jako pozitivní 

diskriminaci, jako sociální konstrukt s různými místy akcentace, jako analytický 

nástroj a také jako nebinární kategorii. Objevuje se (také) esencialistické vnímání 

genderu, kdy s ním participantky_ti nakládají jako s daným – ať už k němu přistupují 

jako k synonymu pohlaví, a tedy gender chápou jako vyjádření rozdílů mezi pohlavími, 

nebo gender chápou jako sociální konstrukt, ovšem též s tímto konstruktem nakládají 

jako s celoživotně daným chováním jako muž nebo žena (Šmausová, 2002, s. 16). 

Kategorie pohlaví/genderu je (také) nahlížena dichotomně, obsahující kategorie muž-

žena. Domnívám se, že pokud jsou takto rozdíly mezi muži a ženami vnímány jako 

dané (ať už biologicky či jako důsledek sociální konstruovanosti) a nejsou 

zpochybňovány („…ale v tuto chvíli to prostě takto je, a migranti to nemají jinak“; Jana, 

sociální pracovnice.), nevyvstává pak potřeba tyto rozdíly, a tedy i gender jakýmkoliv 

způsobem reflektovat, popisovat či se jím hlouběji zabývat. 

Již zmíněné konstrukce žen příchozích jako zranitelných a znevýhodněných, spolu 

s interpretací genderu dle mého názoru uzavírají neziskové organizace v bludném 

kruhu. Až příliš často během rozhovorů s participantkami a participanty zaznívala 

zjednodušující označení toho, jaké jsou charakteristiky a vlastnosti žen a mužů. A 



  

- 116 - 
 

právě s tím, jakým způsobem jsou gender a genderové role či rozdíly pohlaví vnímány 

a definovány, dle mého názoru souvisí také náplně projektů a aktivit. Ukazuje se, že 

právě ty organizace, které gender nějakým způsobem reflektují a hlouběji popisují 

(organizace Kristýny a Ivany) netvoří tak esencialistické projekty vycházející z premisy, 

že žena příchozí je ohrožená (typicky projekt zaměřený na zlepšení postavení na trhu 

práce). Organizace, ve kterých působí Ivana a Kristýna naopak s genderem nakládají 

buď jako s analytickou kategorií nebo s nebinární kategorií, která je navíc součástí 

intersekcionality. Projekty v těchto organizacích pak nemají výše zmíněný 

esencialistický nádech, ale pracují například intersekcionálně s dalšími kategoriemi, 

nebo odvrací pohled od žen příchozích jako klientek na veřejný prostor, veřejné 

mínění nebo gender mainstreaming v dalších neziskových organizacích pracujících 

s příchozími. Od zaměření na ženy se tak tyto dvě organizace (v některých) projektech 

zaměřují na gender, gender jako reflektující a pracující s aspekty moci, hierarchie 

a otázkami nebinarity. 

Gender jako organizační princip se v (mnou zkoumaných) neziskových organizacích 

pracujících s příchozími projevuje nejen tím, že ženy početně převyšují muže na straně 

zaměstnanců a často zřejmě také na straně klientů. Z analyzovaných dat také vyplývá, 

že se organizační logika organizací, projektů a služeb odvolává na přirozenou 

rozdílnost mezi muži a ženami, a tato rozdílnost je navíc v rámci každodenních 

interakcí zvýznamňována a zpřítomňována, stejně jako je ustanovována 

samozřejmost nepřítomnosti mužů (Hasmanová-Marhánková, 2013, s. 115). Způsoby, 

jakými jsou aktivity či služby nabízeny, nebo jak jsou aktivity nazývány (např. dámský 

klub), mohou ovlivňovat to, kdo je implicitně v aktivitách vítán. Genderovanost aktivit 

a samozřejmost nepřítomnosti mužů je dle mého názoru možné propojit také 

s předpokládanými potřebami nebo rolemi a následným nastavením služeb. Jak se 

objevilo již výše, pokud jsou ženy vnímány prostřednictvím stereotypní a esenciální 

binarity rozdílnosti pohlaví, a označovány za ty, které potřebují emoční podporu 

a sdílení, a pro které je „přirozené“ pečovat o děti a které jsou navíc obětí migrace, 

promítají se tyto percepce do utváření náplní projektů a aktivit, stejně jako je dle 

mého názoru zvýznamňována pozice muže jako tokena, pokud se již takovéto aktivity 

zúčastní. 
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ZÁVĚR 

Tožička ve svém nedávném článku srovnává charitu a solidaritu - kritizuje první a za 

východisko z nefunkčnosti sociální práce vnímá druhé. Hlavní rozdíly v těchto 

přístupech definuje v tom, kdo způsobuje problém, kdo má znalosti a kde je 

zodpovědnost. Obrat k solidaritě, který je dle Tožičky nutný, znamená uvědomění si, 

že na nespravedlnostech nese vinu také dominantní kultura, že přijímající komunita je 

tím, kdo nejlépe zná své vlastní potřeby, a právě také tato komunita má být tím, kým 

mají být solidární organizace hodnoceny (Tožička, 2018, online). Moje diplomová 

práce ukazuje nutnost podobného obratu také v oblasti práce s příchozími, zároveň se 

(u mnou zkoumaných organizací) ukázalo, že některé náznaky tohoto obratu lze 

pozorovat již nyní.  

Tématem této diplomové práce byla analýza nestátních neziskových organizací 

působících v ČR, které své služby a projekty zaměřují na příchozí, tedy lidi s migrační 

zkušeností. V práci jsem se zaměřila primárně na projekty a aktivity, které jsou určeny 

konkrétně ženám příchozím či se zaměřují na problematiku rovných příležitostí. 

Prostřednictvím hloubkových tematických rozhovorů a obsahové analýzy jsem 

ukázala, jakým způsobem pracovnice a pracovníci působící v těchto organizacích 

definují, naplňují a zvýznamňují kategorii genderu, a jak je kategorie genderu 

diskurzivně vyjednávána. Gender je v analyzovaných neziskových organizacích 

definován především jako binární kategorie, a je s ní zacházeno esencialisticky (ať už 

jako s biologickou kategorií nebo sociálním konstruktem). Jak jsem ukázala výše, 

takto je gender nejen projektován do každodenní reality neziskové organizace 

a povahy projektů a aktivit, úzce je ale též intersekcionálně propojen s dalšími 

kategoriemi, zde zejména s migračním původem. Pracovnice a pracovníci neziskových 

organizací konstruují příchozí jako inherentně odlišné „jiné“, nejpalčivěji je tato 

„jinakost“ konstruována a předpokládána u žen příchozích z Vietnamu a muslimek. 

V práci tak argumentuji, že tyto zjednodušené, orientalistické a generalizující označení 

nejen posilují stereotypizaci příchozích a jejich apropriaci a exotizaci, ale též často 

působí jako podpůrná motivace k zavedení daných projektů a aktivit, a zároveň 

mohou přispívat k vymezování hranic přijatelného a normalizaci těchto obrazů 

o příchozích. 
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Výzkum tak ukázal, že ani neziskový sektor není prost mocenských nerovností, ačkoliv 

jsou snahy toto omezit (například participací příchozích na chodu organizace, nebo 

institutem interkulturní práce). Jak jsem diskutovala výše, mocenské aspekty vyplývají 

nejen z nerovného vztahu mezi pracovnicí_kem a klientem_kou, jsou ale také 

zakrývány principy sociální práce, které kladou důraz na individuální přístup 

a partnerství a pozornost vůči mocenské nerovnosti tak rozostřují. Dalším aspektem, 

který nerovnost v neziskovém sektoru udržuje jsou také způsoby financování, kdy je 

nezisková organizace do značné míry závislá na představách donora, ačkoliv 

organizace aplikují různé strategie, jak tuto závislost vyrovnat. 

Jsou ovšem také projekty, které dle mého názoru stereotypní a esencialistické 

konstrukce narušují, nebo které s kategorií genderu pracují velmi podnětně – zejména 

tak vnímám projekty snažící se o komplikaci obrazu žen příchozích a tím narušující 

homogenizaci žen příchozích jako jedné skupiny, dále za úspěšné považuji projekty 

orientující se na veřejný prostor, komunitní rozvoj nebo ovlivňující veřejné mínění. Za 

přínosný vliv nastavení dotačních titulů vnímám také to, že se díky tomu některé 

neziskové orientace začaly o téma genderu hlouběji zajímat, téma dále rozpracovávat 

a pohled od žen obrátit ke genderu. 

Diplomovou práci jsem dopisovala během svých posledních měsíců působení v jedné 

z organizaci pracující s příchozími, což pro mě na jednu stranu znamenalo určité 

ulehčení v těch momentech, ve kterých se ukazovaly problematické oblasti 

neziskového sektoru nebo práce s příchozími. Na druhou stranu jsem také měla pocit 

lítosti nad tím, že jsem konečně započala cestu důkladné reflexe toho, co dělám a jaké 

to může mít důsledky, a zároveň z oblasti migrace a integrace odcházím. Potřeba 

hluboké reflexe a přemýšlení nad genderovými aspekty v každodenních činnostech 

však zůstává, věřím tak, že pro mě díky diplomové práci bude snazší sociální práci 

kriticky nahlížet a snažit se některé problematické momenty narušovat, měnit 

a zlepšovat. Dilema, které mi však zůstává je přesvědčení, že sociální práce nemůže 

být už ze své povahy nikdy prosta mocenských nerovností. 

Na závěr již jen několik nápadů, jak je, dle mého názoru, možné sociální práci zbavit 

alespoň některých problematických momentů, které se v diplomové práci objevily. 

Jsem přesvědčena, že je nutné, aby předmět přibližující gender, a to, jak funguje jako 
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organizační prvek, jak je propojen s mocenskými nerovnostmi a jak je možné jej užívat 

jako kategorii analýzy společně s intersekcionalitou nebo postkoloniální kritikou, byl 

zahrnut mezi předměty vyučované na katedrách sociální práce, sociální politiky, 

studiích občanského sektoru aj. Domnívám se také, že je potřeba tato témata více 

diskutovat v publikacích a periodicích týkajících se sociální práce, a vyvážit nebo 

omezit tak problematické momenty, které se v těchto publikacích objevují. 

Participantky a participanti ostatně (také) reflektovali_y, že o genderu nebo 

feminismu nemají dostatek znalostí či informací, což vnímám jako nosný potenciál pro 

změnu.  

Reflektovat některé problematické momenty (své) práce (a to nejen sociální práce) 

není vždy jednoduché, o to méně jednodušší je snaha o jejich nápravu. Věřím však, že 

společenský závazek neziskového sektoru, kterým je (nejen) zlepšovat marginalizaci 

některých skupin (a ne ji naopak upevňovat či posilovat), je silnou motivací se o to 

pokusit. 

  



  

- 120 - 
 

Seznam zdrojů 

Acker, J. (1990). Hierarchies, Jobs, Bodies: a Theory of Gendered Organizations. 

Gender and Society 4 (2): s. 139-158. 

Bakalář, P. (2004). Psychologie Romů. Praha: Votobia. 

Baršová, A. & Barša, P. (2005). Od multikulturalismu k občanské integraci. Změny 

v západoevropských politikách integrace přistěhovalců. Sociální studia 2 (1): s. 49–66. 

Beauvoir, S. (1966). Druhé pohlaví. Praha: Orbis. 

Budgeon, S. (2015). Individualized femininity and feminist politics of choice. European 

Journal of Women’s Studies 22 (3): s. 303–318. 

Butler, J. (2014). Trampoty s rodom: Feminizmus a podrývanie identity. 2.revidované 

vydání. Bratislava: ASPEKT. 

Černý, K. (2009). Edward W. Said: Orientalismus. Západní koncepce Orientu. 

Sociologický časopis/Czech Sociological Review 45 (5): s. 1132–1135. 

Dohnalová, E. (2012). Úvod do sociální práce s migranty. Olomouc: CARITAS VOŠs. 

Dvořáková, J. a kol. (2007). Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. 

Praha: Triton. 

Erel, U. (2011). Migrant Women Challenging Stereotypical Views on Femininities and 

Family. V: Grill, R. & Scharff, Ch. (eds.), New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism 

and Subjectivity (s. 230–245). London: PALGRAVE MACMILLAN. 

Ezzeddine, P. (2011). Neviditelné ženy: Analýza genderové perspektivy migrační 

a integrační politiky. V: Knotková-Čapková, B. a kol., Mezi obzory: gender 

v interdisciplinární perspektivě (s. 113–121). Praha: Gender studies, o.p.s. 

Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. 4th edition. London: SAGE. 

Glick-Schiller, N. & Wimmer, A. (2009). Metodologický nacionalismus a pohled za 

jeho hranice: Budování národního státu, migrace a společenské vědy. Sociální studia 6 

(1): s. 11–47. 

Guba, E. G. & Lincoln, Y. s. (1994). Competing paradigms in qualitative research. V: 

Denzin N. K. & Lincoln Y. s. (eds.), Handbook of qualitative research (s. 105-116). 

London: SAGE Publications. 



  

- 121 - 
 

Günterová, T. (2005). Sociální práce s uprchlíky. V: Matoušek, O. (ed.), Sociální práce 

v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi (s. 331-345). Praha: Portál. 

Hasmanová-Marhánková, J. (2013). Aktivita jako projekt: diskurz aktivního stárnutí 

a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON). 

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 4. vydání. Praha: 

Portál. 

Janebová, R. & Černá, L. (2008). Konstrukce žen-klientek a mužů-klientů v praxi 

sociální práce. Gender, rovné příležitosti, výzkum 8 (2): s. 27-45. 

Janebová, R. (2008). Moc a autorita: genderové hledisko. V: Janebová, R., Kappl, M. 

& Smutek, M. (eds.), Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (s. 39-55). Hradec Králové: 

Gaudeamus. 

Janebová, R. & Valová, H. (2015). „Antiradikálnost“ českých sociálních služeb aneb 

jak organizace sociálních služeb řeší pokles finančních prostředků. Sociální 

práce/Sociálna práca 15 (1): s. 5-23. 

Jiroutová Kynčlová, T. & Knotková-Čapková, B. (2017). Postkoloniální a dekoloniální 

myšlení ve feminismu a analýzy „zjinačujících“ reprezentací. Gender a výzkum 18 (2): 

2-15. 

Kolářová, M. (2008). Na křižovatkách nerovností: gender, třída a rasa/etnicita. 

Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): s. 1-10. 

Letherby, G. (2003). Feminist research in theory and practice. Philadelphia: Open 

University Press. 

Lorenz-Meyer, D. (2005). O politice lokace: strategie používané ve feministické 

epistemologii a jejich význam pro výzkum prováděný z feministické perspektivy. V: 

Linková M. & Červinková A. (eds.), Myšlení hranic: genderové pohledy na racionalitu, 

objektivitu a vědoucí subjekt (s. 75-94). Praha: Sociologický ústav AVČR. Dostupné z: 

http://www.soc.cas.cz/aktualita/mysleni-hranic-genderove-pohledy-na-racionalitu-

objektivitu-vedouci-subjekt. 

Matoušek, O. a kol. (2001). Základy sociální práce. Praha: Portál. 

Matoušek, O. a kol. (2005). Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin 

a práce s nimi. Praha: Portál. 

Matoušek, O. (2008). Slovník sociální práce. 2. přepracované vydání. Praha: Portál. 



  

- 122 - 
 

McRobbie, A. (2013). Feminism, The Family And The New ‘Mediated’ Maternalism. 

New Formations 19 (80-81): s. 119-137. 

Mohanty, Ch. T. (2008). Očima Západu: feministický výzkum a koloniální diskurzy & 

Ještě jednou k textu „Očima Západu“: feministická solidarita prostřednictvím 

antikapitalistických úsilí. V: Oates-Indruchová, L. (ed.), Ženská literární tradice 

a hledání identit (s. 309-356). Praha: SLON. 

Morris, P. (2000). Literatura a feminismus. Brno: Host. 

Morrow, R. A. (1994). Critical theory and methodology. London: SAGE Publications. 

Moulettes, A. (2007). The absence of women's voices in Hofstede's Cultural 

Consequences: a postcolonial reading. Women in Management Review 22 (6): s.443-

455. 

Pastrňák, R. (2008). Sociální práce s menšinami a migranty. Opava: Optys. 

Pelikánová, A. (2016). Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha: 

GRADA. 

Ramazanoglu, C., & Holland, J. (2004). Feminist methodology: challenges and choices. 

London: SAGE. 

Reinharz, s. (1992). Feminist methods in social research. New York: Oxford University 

Press. 

Renzetti, C. M. & Curran, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum. 

Said, E. W. (2008). Orientalismus: Západní koncepce Orientu. Praha - Litomyšl: 

Paseka. 

Strauss, A. & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky 

zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert. 

Šiklová, J. (2010). Medailón. Sociální práce/Sociálna práca 10 (2): s. 2. 

Šmausová, G. (2002). Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze gender a pohlaví. V: 

Sociální studia. 7, s. 15-28. 

Trbola, R. (2011). Funkce a postavení organizací neziskového sektoru v procesu 

sociální integrace přistěhovalců. V: Trbola R. & Rákoczyová M. (eds.), Institucionální 

podmínky sociální integrace cizinců v ČR II. (s. 73-133). Brno: Barrister & Principal. 



  

- 123 - 
 

Trousil, M. (2007). Úloha a úskalí sociální práce s migranty. Sociální práce/Sociálna 

práca 7 (2): s. 103-114. 

Úlehla, I. (1999). Umění pomáhat. Praha: SLON. 

Young, I. M. (2010). Proti útlaku a nadvládě: Transnacionální výzvy politické 

a feministické teorii. Praha: Filosofia. 

 

Webové stránky 

Český statistický úřad. (nedatováno). Cizinci v ČR – včetně azylantů. [online]. 

[cit.03.05.2018]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-v-cr-vcetne-

azylantu>. 

Jungwirth, T. (2017). Uprchlictví a migrace ze zemí bývalé Jugoslávie. V: Encyklopedie 

migrace [online]. [cit.04.05.2018]. Dostupné z: <http://encyklopedie.org/uprchlictvi-

ze-zemi-byvale-jugoslavie/>. 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. (nedatováno). Členské 

organizace [online]. [cit.03.05.2018]. Dostupné z: 

<http://www.migracnikonsorcium.cz/cs/kdo-jsme/#clenskeorganizace>. 

KRISA – Kritická sociální akce. (nedatováno). Sociální práce kriticky: Dobrá praxe 

nemusí být nutně „pravda“ [online]. [cit.05.05.2018]. Dostupné z: 

<https://akcekrisa.org/index.php/kriticka-socialni-prace/>. 

Ministerstvo vnitra ČR. (2015). Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník? [online]. 

[cit.11.05.2018]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/kdo-je-obcan-eu-a-jeho-

rodinny-prislusnik-209966.aspx>. 

Ministerstvo vnitra ČR.  (2016). Potřebujete pomoci nebo poradit? Jste v nouzi? Nevíte 

jak vyřešit svou situaci? [online]. [cit.03.05.2018]. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/potrebujete-pomoci-nebo-poradit-jste-v-nouzi-nevite-

jak-vyresit-svou-situaci.aspx>. 

Ministerstvo vnitra ČR. (2017). Integrace. [online]. [cit.03.05.2018]. Dostupné z: 

<http://www.mvcr.cz/clanek/integrace.aspx>. 

Ministerstvo vnitra ČR. (2018). Občané třetích zemí. [online]. [cit.11.05.2018]. 

Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx>. 

Migraceonline.cz. (nedatováno). Instituce a organizace v ČR [online]. 

[cit.03.05.2018]. Dostupné z: <http://migraceonline.cz/cz/uzitecne-zdroje/institutions-

and-organizations-in-cze-3>. 



  

- 124 - 
 

Registr poskytovatelů sociálních služeb. (nedatováno). Rozšířené vyhledávání služeb 

[online]. [cit.03.05.2018]. Dostupné z: 

<http://iregistr.mpsv.cz/socreg/rozsirene_hledani_sluzby.fw.do?SUBSESSION_ID=15

25333322411_2>. 

Sedláková, R., Lapčík, M. & Burešová, Z. (nedatováno). Analýza mediální 

reprezentace tématu emigrační vlny z islámských zemí do Evropy a reakcí české politiky 

a společnosti na tuto emigrační vlnu. [online]. [cit.11.05.2018]. Dostupné 

z <http://media.rozhlas.cz/_binary/03588580.pdf>. 

Sociální práce/Sociálna práca (nedatováno). Poslání a cíle. [online]. [cit.11.05.2018]. 

Dostupné z: <http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=1&podsekce=17>. 

Szczepaniková, A. (2009). Mezi státem a klienty - Nevládní neziskové organizace 

pracující s uprchlíky a migranty v ČR. V: Migraceonline.cz [online]. [cit.06.05.2018]. 

Dostupné z: <http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/mezi-statem-a-klienty-nevladni-

neziskove-organizace-pracujici-s-uprchliky-a-migranty-v-cr>. 

Tollarová, B. (2006). Integrace cizinců v Česku: pluralita, nebo asimilace? V: Biograf 

(39) [online]. [cit.12.05.2018]. Dostupné z: 

<http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v3902>. 

Tožička, T. (2018). Charitou proti udržitelnosti. V: Alarm. [online]. [cit.26.06.2018]. 

Dostupné z: <https://a2larm.cz/2018/06/charitou-proti-udrzitelnosti/>. 

Zákony 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociální službách.  



  

- 125 - 
 

Přílohy 

Příloha 1. Prohlášení o souhlasu 

Byl/a jste přizván/a k účasti na výzkumu, který je součástí mé diplomové práce. 

Diplomová práce se zaměřuje na genderovou analýzu činností neziskových organizací 

pracujících s příchozími. Byl/a jste vybrán/a jako potenciální účastník/účastnice, 

protože patříte z hlediska výzkumu ke klíčovým lidem v rámci tohoto tématu. Prosím, 

abyste si pročetl/a následující prohlášení a abyste se zeptal/a na všechny případné 

nejasnosti, než vyjádříte svůj souhlas se svou účastí v projektu. 

Základní informace 

Diplomovou práci píši na Katedře genderových studií, Fakulty humanitních studií, 

Univerzity Karlovy v Praze. Záměrem práce a výzkumu je analyzovat činnosti 

neziskových organizací a přístup sociálních pracovnic a pracovníků a zjistit, jak je 

v souvislosti se sociální prací s příchozími chápána, definována a zvýznamňována 

kategorie genderu. Zajímají mě zejména projekty zaměřené konkrétně na ženy 

příchozí a problematiku rovných příležitostí. 

Postupy 

Pokud budete souhlasit s účastí ve výzkumu, provedu s Vámi neformální rozhovor 

podle předem připravených otázek, které se budou týkat témat relevantních 

z hlediska zmíněné diplomové práce. Rozhovor může trvat od patnácti do šedesáti 

minut. S Vaším dovolením bude rozhovor nahráván, abych zajistila přesné zachycení 

vašich myšlenek a umožnila jejich následnou analýzu. 

Důvěrnost 

Ve výsledné diplomové práci nebudou uveřejněny žádné informace, které by 

umožňovaly identifikovat Vás nebo Vaši organizaci (pokud nebudete explicitně 

požadovat, abych použila Vaše jméno nebo název organizace). Zvukové záznamy 

rozhovorů použiji pouze k přepisu informací a poté je smažu. Přepisy rozhovorů využiji 

pouze k analýze pro diplomovou práci, dále nebudou nikde zveřejňovány. Závěry 

a informace, které z výzkumu vyplynou, budou uveřejněny v diplomové práci, ale 

plánuji je také případně zveřejnit v relevantních periodicích (např. Sociální 
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práce/Sociálna práca, apod.). Vždy ale budou platit stejná pravidla anonymity, jaká 

jsou zmíněna výše. 

Dobrovolný charakter výzkumu 

Účast na tomto výzkumu je dobrovolná. Vaše rozhodnutí, zda se zúčastníte či nikoli, 

nebude mít žádný vliv na vaše budoucí vztahy k Univerzitě Karlově, ani s žádnou 

nevládní organizací v České republice ani nikde jinde. Pokud se rozhodnete k účasti, 

můžete odmítnout zodpovědět kteroukoliv otázku, nebo svoji účast na rozhovoru 

kdykoli odvolat, aniž byste tím ovlivnili výše uvedené vztahy. 

Potenciální výhody a rizika účasti ve výzkumu 

Z účasti na výzkumu vám neplynou žádné bezprostřední výhody (např. finančního 

rázu), ale může vám přinést nový pohled na diskutovaná témata a přinést pocit 

uspokojení, že se podílíte na prosazování rovných příležitostí mužů a žen jako priority 

Evropské unie i české vlády. 

Potenciální rizika plynou ze skutečnosti, že se budu ptát na vaše osobní názory 

a zkušenosti, což může přinést jistou míru nepohodlí. Jakýkoliv rozhovor pak může 

představovat jistý průnik do Vašeho soukromí. 

Kontakty a otázky 

Tento výzkum provádí Bc. Eva Michálková, DiS. Můžete se mě na cokoliv zeptat už 

nyní. Pokud budete mít nějaké otázky později, kontaktujte mě na telefonním čísle 

725 914 865 nebo na e-mailu efka.michalkova@gmail.com. 

Prohlášení o souhlasu 

Přečetl/a jsem si uvedené informace. Zeptal/a jsem se na všechny potřebné otázky 

a otázky mi byly zodpovězeny. Souhlasím se svou účastí ve výzkumu. 

 

 

Podpis:      Podpis autorky výzkumu: 

Datum:     Datum: 
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Příloha 2: Struktura rozhovoru 

Úvod 

Záměrem mého výzkumu je zmapovat téma genderu v neziskových organizacích 

pracujících s příchozími. Rozhovor může trvat od 30 minut do 90 minut, pokud budete 

chtít rozhovor kdykoliv ukončit, máte možnost. Pokud naopak budete mít pocit, že ne 

vše důležité zaznělo, můžeme se bavit i déle. 

Ještě, než začneme, předám Vám tento informovaný souhlas. Prosím o jeho přečtení, 

a pokud souhlasíte s uvedeným, pak o podpis. Jedna kopie zůstává Vám, jedna je pro 

mě. 

Rozhovor budu s Vaším dovolením nahrávat. Po přepsání rozhovoru nahrávku smažu. 

Přepis rozhovoru slouží k další analýze. V diplomové práci nebude uveden celý přepis 

rozhovoru, ale případně pouze úryvky. Také (jak je uvedeno v informovaném 

souhlasu) v diplomové práci nebude uvedeno Vaše jméno ani Vaše organizace - tyto 

podrobnosti vím pouze já. 

Témata a otázky k rozhovoru 

1. Gender, migrace, sociální práce - obecně 

1.1. Jaké jsou vaše motivace pro práci v této organizaci, právě s touto cílovou 

skupinou? 

1.2. Jak vnímáte propojení genderu a migrace?  

1.3. Jak vnímáte propojení genderu a sociální práce? (Má zohledňování genderu svůj 

význam v sociální práci?) 

1.4. Je podle Vašeho názoru gender tématem, o kterém se v sociální práci dostatečně 

mluví? 

1.5. Jak vy osobně chápete úlohu sociální práce v životě migranta_migrantky? 

1.6. Jak vy osobně chápete roli sociálního pracovníka nebo pracovnice v životě 

migranta_migrantky? 

1.7. Jaký máte názor na participaci samotných migrantů a migrantek a jejich 

zapojování do sociální práce? 

1.8. Jakým způsobem zapojujete migrantky a migranty ve vaší organizaci? 
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2. Genderované projekty 

2.1. Minule jsme se bavily o projektu (doplněn konkrétní projekt organizace). Můžete 

projekt svými slovy popsat? 

2.2. Jaká byla Vaše pozice/role v projektu (Byla jste tehdy zaměstnána? Jaká byla Vaše 

role v projektu?) 

2.3. Jaké byly motivace zaměřit projekt na danou cílovou skupinu? 

2.4. Kdo byl do tvorby projektu zapojen (ne jména, ale funkce, pozice, kolik lidí 

projektovou žádost spoluutvářelo, jaké bylo složení tohoto týmu, kdo další byl 

zapojen jako konzultant?) 

2.5. Plánujete do budoucna opět podobný projekt? 

2.6. Plánujete nebo zvažujete do budoucna jiný projekt zaměřený na rovné příležitosti 

nebo projekt genderovaný? 

2.7. Do jaké míry ovlivňuje tvorbu projektů konkrétní vypsaný dotační titul? 

2.8. Jak hodnotíte vy sama udržitelnost? 

2.9. Víte o jiných genderovaných projektech cílících na migranty_migrantky? 

3. Genderované aktivity 

3.1. Máte v organizaci aktivitu, která je primárně určená mužům nebo ženám (př. 

dámský klub, ženské kruhy, mužské kruhy, klub maminek s dětmi, apod.)? 

3.2. Proč ano nebo proč ne? 

3.3. Plánujete nebo zvažujete zavést nějakou (další) podobnou aktivitu? Proč ano, 

proč ne? 

3.4. Víte o jiných genderovaných aktivitách ostatních NNO pracujících s migranty 

nebo migrantkami? 

4. Ostatní projekty nebo aktivity 

4.1. Jsou aktivity ve vaší organizaci, kterých se převážně účastní pouze muži nebo 

pouze ženy? Jak si to vysvětlujete? 

4.2. Popisujete nebo jakkoli se genderu dotýkáte také v ostatních projektech? 

(Například v projektové žádosti – popisujete př. dopad projektu v závislosti na 

pohlaví?) 

4.3. Proč ano nebo proč ne? 
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4.4. Jak je v gender zvýznamňován ze strany donorů? Vyžaduje některý z donorů 

popsat kategorii genderu v projektové žádosti/ žádosti o grant/ žádosti o dotaci? 

4.5. Jak byste svými slovy popsala nebo definovala pojem „gender“? 

4.6. Jak byste popsala, co je podle vašeho názoru „dobrá sociální práce“ a „dobrá 

sociální pracovnice_pracovník“? 

4.7. Spatřujete nějaké aktuální výzvy nebo rezervy v sociální práci 

s migranty/migrantkami?  

4.8. Pokud ano, jaké? Pokud ne, proč? 

Závěr 

Vyčerpaly jsme témata, která zajímala mě. Je ale možné, že jsme vynechaly něco, co 

považujete za důležité a zajímavé Vy. Je něco takového? 

Děkuji za rozhovor. 

 


