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Abstrakt

Tato diplomová práce má za cíl popsat, jakými praktikami zvýznamňuje nízkoprahové 

centrum pro ženy bez domova „Mezi svými“ principy kritické sociální práce a jak dochází 

k jejich  vyjednávání  v širším  kontextu  „antiradikální“  české  sociální  práce  (Valová  a 

Janebova, 2015) a jejího diskurzu „reintegrace“.  Obecně se od socialní prace ocekava,  ze 

bude svým klientum poskytovat ochranu pred socialním vyloucením nebo je bude podporovat 

v jejich reintegraci do spolecnosti. Avsak v situaci, kdy je zaměstnaní povazovano za klícový 

prvek integrace se socialní prace dostava do jistých nesnazí,  neboť sama o sobě pracovní 

místa vytvaret nedokaze (Castel, 2003). Jak tedy hledají peer a socialní pracovnice rovnovahu 

mezi 1) ideály kritické sociální práce, ke které se organizace hlásí a 2) nutností „začleňovat“ 

ženy zpátky do systému, aktivizovat je a motivovat je k tomu, aby si našly práci? Při hledání 

odpovědí na tuto otázku věnuji zvláštní pozornost asymetrii moci, která charakterizuje vztah 

mezi  pracovnicemi v sociálních službách a  jejich  klientkami  a  sleduji,  jakou roli  hrají  ve 

sdílení moci s klientkami peer pracovnice.

Klíčová slova: Feministická antropologie, intersekce znevýhodnění, kritická sociální práce, 

moc, ženy v sociální tísni, peer pracovnice, reintegrace, práce.

Abstract

This  diploma thesis  aims  to  describe  the  practices  of  the  low-threshold  center  for 

homeless women „Mezi  svými“ by which the principles of critical  social  work are being 

executed and negotiated in the broader context of "antiradical" Czech social work (Valová and 

Janebová, 2015) and its discourse of "reintegration “. In general, social work is expected to 

provide its clients with protection against social exclusion or to support their reintegration into 

society. However, in a situation where employment is considered a key element of integration, 

social work gets into some difficulties because it cannot create jobs on its own (Castel, 2003).  

Hence I  investigate how peer and social  workers find a balance between 1) the ideals of 

critical social work that organizations subscribe to, and 2) the need to "integrate" women back 

into the system, activate them, and motivate them to find work. In seeking answers to this 

question, I pay special attention to the asymmetry of power that characterizes the relationship 

between social workers and their clients, and I observe the role that peer workers play in 

sharing power with clients.
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Úvod

Mám jedno přání, potkat tu paní,

co s kosou v ruce, vezme mně srdce.

Už na ní mávám, své srdce jí dávám.

Tato diplomová práce má za cíl zkoumat, jak nízkoprahové komunitní centrum Mezi 

svými  konstruuje  svou  pomoc  ženám bez  domova.  Na  základě  půlročního  zúčastněného 

pozorování a rozhovorů s aktérkami centra ukážu, jak probíhají interakce mezi klientkami, 

peer  pracovnicemi  a  sociálními  pracovnicemi,  jak  konkrétně  vedení  centra  posiluje  a 

aktivizuje  ženy,  které  se  ocitly  v sociální  tísni,  a  jakou  roli  v  navracení  žen  „zpět  do 

společnosti“  hraje  práce.  Budu  přitom  pracovat  s napětím,  které  se  v centru  projevuje 

vyjednáváním mezi principy kritické sociální práce1 a nutností motivovat ženy k návratu do 

systému.

Mezi mé výzkumné otázky patří:  Jakými prostředky se komunitní centrum snaží o 

„empowerment“ a aktivizaci klientek? Jak se v centru projevuje napětí mezi principy kritické 

sociální práce a nutností „reintegrovat“ klientky, tedy motivovat ženy k návratu do sytému? A 

jakou roli přitom hraje práce?

Pro účely této práce jsem změnila název komunitního centra. Údaje aktérek a jejich 

blízkých (stejně jako ostatních organizací, které aktérky ve svých výpovědích uvedly) jsou 

anonymizované.

O ženách bez domova, které navštěvují centrum Mezi svými, píši jako o „klientkách“. 

Byť některé ženy, které docházejí do Mezi svými uvedly, že se jako klientky centra necítí, 

nedokázaly  jsme  najít  jiné  neutrální  pojmenování,  které  by  v sobě  zahrnovalo  prostor 

společného sdílení, který je pro tuto práci zásadní. Tento rozpor jsem řešila jak se samotnými 

klientkami, tak se sociálními a peer pracovnicemi. 

V rámci každodenního chodu centra nejsou sociální a peer pracovnice v této otázce 

jednotné – některé upřednostňují pojmenování „klientka“, jiné pracují s pojmem „žena“, který 

také převládá ve výzkumných zprávách centra a v oficiálních materiálech zveřejňovaných na 

jejich internetových stránkách.

1 Centrum Mezi  se  explicitně  nehlásí  ke  kritické  sociální  práci,  ale  hlásí  se  k  principům,  které  
identifikuji jako principy kritické sociální práce (podle Healy 2001).
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Vzhledem k tomu, že v této práci potřebuji  jednoznačně rozlišovat,  zda píši  o peer 

pracovnici, sociální pracovnici či klientce, domnívám se, že pojem „žena“ je příliš široký. To 

stejné platí pro pojmy „aktérka“ či „komunikační partnerka“. Po společné dohodě s ženami 

z Mezi  svými  jsem  se  tedy  pro  účely  této  práce  rozhodla  pro  označení  „klientka“,  ale 

v hledání názvu, se kterým by mohly souznít všechny aktérky neustávám.
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V průsečíku znevýhodnění

Feministická antropologie

Řekla mi dámo, již nebude ráno,

již nepotkáš v lese srnce, neuvidíš svítit slunce,

neuslyšíš dětský smích a pláč,

tak se sem netlač.

V průběhu svého výzkumu v prostředí centra pro ženy bez domova jsem cítila potřebu 

promýšlet,  jak  se  stavět  k eticky  citlivému  tématům  a  jak  reagovat  na  zkušenosti  žen 

v sociální tísni. Také během analýzy dat z terénu jsem hledala teoretická východiska, jejichž 

prostřednictvím  bych  mohla  interpretovat  jednak  výpovědi  jednotlivých  žen,  jednak  své 

závěry ze zúčastněného pozorování.  V obou těchto oblastech mi byla oporou feministická 

antropologie,  která  tematizuje  otázku  moci  v etnografickém  výzkumu,  zdůrazňuje 

odpovědnost  badatelů  a  badatelek  vůči  všem,  kteří  se  účastní  výzkumu a  problematizuje 

sociální nerovnosti, přičemž gender vnímá jako jeden z konceptů, na nichž se může sociální 

nerovnost  projevovat,  ale  zkoumá  jej  vždy  v kontextu  ostatních  faktorů.  (Skeggs,  2001; 

Hasmanová, 2013)

Spojení  antropologického  výzkumu  a  feministických  konceptů  přitom  není 

samozřejmé,  naopak  vytváří  různé  třetí  plochy.  Jejich  reflexe  mi  nyní  pomůže  objasnit 

rozpory, se kterými jsem se já musela v průběhu výzkumu vyrovnávat.

Hasmanova popisuje, ze zajem o ty „druhé“, skrze nějz se antropologie konstituuje 

jako disciplína, narazí na feministickou kritiku vykorisťovaní, které s sebou nese formulace 

takového  vztahu,  ve  kterém  se  konceptem  toho  „druhého“  ustavuje  subjekt  a  pozice 

dominance. (Hasmanova, 2013: 206) Zatímco se tedy antropologie formuje jako disciplína, 

jez pojednava  o tech  „druhých“,  feminismus se konstruuje jako směr aktéru hovorících  z 

pozice  tech  „druhých.“  (Hasmanova,  2013:  218)  Ackoli  vsak  teoreticka  východiska 

feminismu nejsou podle Hasmanové systematicky dodržována v praxi2, feministická diskuze 

nad  otazkami  reprezentace  „druhých“,  stejně  jako  problematizace  mocenských  aspektu 

2 Hasmanová  argumentuje,  že  ambice  hovořit  z pozice  těch  „druhých“  bývá  z řad  samotného 
feminismu kritizovana,  neboť  „feminismus  se  ve svých pocatcích formoval  jako  směr  artikulující 
zajmy predevsím bílých stredostavovských zen a tato jeho historie se casto odrazí ve zpusobech, jak 
promlouva. (…) Feminismus tak ve své praxi rovněz systematicky vyuzíva konstrukci „těch druhých“ 
pro budovaní své vlastní pozice.“ (Hasmanova, 2013: 218)
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prítomných  v  tomto  procesu  a  kritika  vnímaní  etnografu  jako  nezaujatých  pozorovatelu 

(potazmo  antropologie  jako  objektivní  vědy)  predstavují  významné  príspěvky  v oblasti 

reflexivity výzkumu.

Také  princip  neangažovanosti  antropologického  badaní  ztělesněný  v  (dnes  jiz 

dekonstruovaných)  predstavach  antropologu  a  antropolozek  jako  odtělesněných 

popisovatelích  kultury,  je  v  mnohém  v  rozporu  s  projektem  feminismu  jako  snahy  o 

spolecenskou změnu3.  (Hasmanova,  2013:  206)  Feministicka  antropologie  se  díky tomuto 

historickému rozporu rozdělila na dva proudy – první z nich vychazí z intelektualního zajmu 

o studium genderu a nehlasí se nutně k zavazku úsilí o socialní změnu; druhý sleduje tradici 

osobní angazovanosti jako výchozího bodu uvazovaní. (Hasmanova, 2013: 217)

Ať už jsem hledala hranici, kam sahá má zodpovědnost vůči terénu a účastnicím mého 

výzkumu  nebo  ať  už  jsem promýšlela  mocenské  aspekty,  které  ovlivňovaly  můj  přístup 

k aktérkám  a  způsob,  jakým  je  v této  práci  zobrazuji,  vždy  jsem  našla  oporu  jak 

v teoretických, tak metodologických východiscích feministické antropologie. Rozpory, které 

panují  mezi  antropologií  a  feminismem,  jsem vnímala  jako podněty ke  kritické  reflexi  a 

„sporná“ témata, která feministická antropologie vlivem těchto rozporů problematizuje, mi 

byly inspirací během výzkumu i analýzy dat. Šlo přitom především o následující oblasti:

- Diskuze  o  patřičnosti  normativní  etiky,  která  se  ve  výzkumu  může  projevovat 

v principech  reciprocity,  odpovědnosti  a  rovnosti  s cílem  jednat  s  participantkami 

s respektem, ale která s sebou nese také zaujímání stanovisek a hodnocení terénu či 

jeho širšího kontextu. (Skeggs, 2001: 437)

- Rozpor  mezi  antropologickým  východiskem  „nezasahovat  a  neposuzovat“  a 

feministickým programem, který (byť nemusí být nasledovan zadnou praktickou akcí) 

vychazí z predpokladu existence nerovností a utlacujících struktur, jejichz existenci 

nedokaze tematizovat bez hodnotících konotací. (Hasmanová, 2013: 218)

- Problematizace moci, která (v mnoha vrstvách a z různých směrů) působí na klientky, 

a z ní vycházející diskuze nad tím, kdo má moc a právo povolit, provést a šířit výzkum 

ve jménu feministické antropologie. (Skeggs, 2001: 427)

Mezi  další  témata  feministické  antropologie,  ze  kterých  jsem  čerpala  jak  během 

výzkumu,  tak  při  psaní  této  práce,  patřil  důraz  na  zkušenost,  hlas  a  život  participantek 

(Skeggs, 2001: 431), jejich zviditelnění a prezentace jako aktérek (Hasmanová, 2013: 208), 

3  Feminismus totiz podle Hasmanové neusiluje jen o tematizaci mocenských vztahu, ale rovněz o 
jejich nabouravaní. (Hasmanova, 2013: 217)
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pozornost  obrácená  k genderu  a  jeho  kontextu  (případně  k širšímu  rámci  intersekce 

znevýhodnění), a konečně význam reflexivity ve výzkumu (Skeggs, 2001: 431).

Systematickou definici feministické antropologie nabízí Walter, která ji vymezuje pomocí tří 

rysů (Walter, 2016: 273):

1. Feministická antropologie by si měla klást otázky po tom, jakou roli hrají genderové 

rozdílnosti v rámci mocenských nerovnosti a jak jedinci reprodukují/konstruují nebo 

naopak nabourávají tyto rozdílnosti ve svém každodenním jednání.

2. Feministická antropologie by měla tematizovat vztah mezi strukturou a aktérstvím.

3. A v neposlední řadě, feministická antropologie s sebou nese etiku závazku, především 

ve vztahu ke všem, kteří se účastní výzkumu, a ve vztahu k mocenské nerovnováze, 

kterou s sebou nese antropologický výzkum. 

Právě  etika  závazku  vznasí  zasadní  naroky na  citlivost  badatelek  a  badatelu  vuci 

komplexitě vztahu nerovností, k rozhodnutím, ktera v terénu ciní a k poutum, ktera navazují 

s účastnicemi  a  účastníky  výzkumu.  Z etiky  závazku  také  vyplývá  zvýšená  míra 

zodpovědnosti  za  výpovědi,  které  badatelky  a  badatelé  předkládají.  Etika,  která  vychází 

z feministické antropologie,  je tedy podnětem k přijetí  odpovědnosti,  ať  už jde o závazek 

k druhým,  závazek  tematizovat  sociální  nerovnosti  nebo  závazek  podrobovat  je  kritice 

(Hasmanová, 2013: 219).

Z výše  zmíněného  mimo jiné  vyplývá,  že  současná  feministická  antropologie  není 

definována  prostřednictvím zájmu o  zkušenost  určité  skupiny lidí,  ale  spíše  jako  způsob 

badaní,  jako  specificka  perspektiva,  ktera  „jednak  zvýznamnuje  urcité  aspekty  jako 

neopomenutelné,  za  druhé  zduraznuje  konkrétní  etické  zavazky  jako  soucast  vědeckého 

badaní.“  (Hasmanova,  2013:  216)  Koncept  prolínaní  nerovností  (intersekcionality)  podle 

Hasmanové  navíc  prinesl  do  feministické  antropologie  otazky  po  tom,  z  jaké  pozice 

feministické  autorky hovorí  a  zda  je  mozné pojednavat  o  „zenach“  jako skupině  spojené 

pouze  na  zakladě  kategorie  genderu.  Hasmanova  pritom  zduraznuje  kulturní  konstrukci 

genderu a jeho prolínaní s dalsími kategoriemi trídy, etnicity, sexuality ci geografické lokace 

(Hasmanová, 2013: 211).

Intersekcionální  teorie  tematizuje  „prolínání  nerovností“,  jejichž  spolupůsobení 

vytváří  specifickou  zkušenost  lidí,  kteří  jsou  marginalizovaní  pro  svou  etnicitu,  sexuální 
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orientaci spolecenskou trídu, věk nebo gender (Moraga – Anzaldúa, 1981, Hasmanova, 2013), 

a je proto přínosným nástrojem pro studium žen bez domova. Tato práce má za cíl popsat, jak 

komunitní centrum Mezi svými konstruuje pomoc svým klientkám a jak mimo jiné reaguje na 

intersekci  jejich  znevýhodnění;  důležitý  přitom bude  vztah  mezi  institucí  (centrem Mezi 

svými) a aktérkami-klientkami.

Jak konkrétně je zkušenost žen bez domova formována intersekcí znevýhodnění, které 

na ně působí? Je v českém prostředí  oblast  ženského bezdomovectví tematizována? A jak 

s intersekcí  znevýhodnění  souvisí  „neviditelné“  bezdomovectví?  Zkušenost  žen  v  sociální 

tísni  je  v  mnoha ohledech specifická  a  zásadně se  liší  od  zkušenosti  mužů v  podobných 

situacích (Bretherton, 2016 a 2017; Edgar a Doherty, 2001; Baptista, 2010). Podle Bretherton 

se velká část žen ocitla bez domova kvůli násilí ze strany muže, nejčastěji partnera, zatímco 

příčina  mužského  dlouhodobého  bezdomovectví  bývá  podle  ní  naopak  spojována  spíše  s 

duševními nemocemi,  drogovou závislostí či  nelegálním jednáním různého druhu. Domácí 

násilí podle ní navíc způsobují symbolické a ekonomické odsunutí žen na okraj společnosti a 

jejich stigmatizaci ze strany většinové společnosti (Bretherton, 2017: 3).

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí uvádí na základě svého průzkumu ze sčítání 

osob bez domova v České republice (Nešporová a  kol.,  2019),  že se u nás na jaře 2019 

vyskytovalo celkem 23 830 osob bez domova. Podle závěrů výzkumu žije „zhruba polovina 

scítaných osob bez domova ‚venku‘ ci vyuzíva prechodné nízkoprahové nocleharny pro osoby 

bez prístresí. Kategorie venku zahrnuje osoby zijící na ulici nebo ve verejném prostoru bez 

príbytku,  napr.  ve  stanech,  autech,  vagonech,  podmostích,  squatech,  cizích  zahradních 

chatkach,  garazích,  sklepech.“  (Nesporova a kol.,  2019:  7) Druha polovina vyuzíva podle 

výzkumu  „socialních  a  ubytovacích  sluzeb  a  pobýva  v  azylových  domech,  obecních 

ubytovnach pro osoby bez prístresí, v domech na pul cesty, nebo se aktualně v době scítaní 

nachazela  v  nemocnicních  zarízeních  (nejcastěji  v  psychiatrických  lécebnach)  a  ve 

vězenských zarízeních.“4 (taméz) Pruzkum dale ukazal, ze „z hlediska genderu jsou pravě v 

kategorii osob bez strechy největsí rozdíly (…), kdy muzi tvorí větsinu osob v této kategorii 

(81 %),  zeny zde nachazíme o poznaní méně casto (19 %).“  (50) Co se týce osob, které 

vyuzívají nocleharen, zastoupení muzu a zen je vyrovnané (50), v azylových domech je podíl 

zen vyssí, zije v nich 30 % zen, 38 % muzu a 32 % dětí (tamtéz).

Z výzkumné zprávy Zpátky ze dna: Zaostřeno na ženy vyplývá, podíl žen bez domova 

mezi lidmi v sociální tísni celkově může být vyšší než jejich viditelné zastoupení ve veřejném 

prostoru. Podle Hetmánkové se ženy bez domova často snaží působit na veřejnosti nenápadně 

4 Autoři výzkumu ale upozorňují, že se tyto skupiny mnohdy překrývají (49).
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a zachovat si tak status, který sice nekoresponduje s jejich reálnou situací, ale je pro ně jak 

bezpečnější, tak důstojnější; snaží se být „neviditelné” (Hetmánková, 2013: 8). Hetmánková 

argumentuje,  že  ženy  v takové  situaci  často  využívají  sítě  svých  známých  a  přátel  k 

příležitostnému přespávání či zajišťování hygienických potřeb, což jim umožňuje zachovat si 

dojem nenápadnosti,  až  neviditelnosti.  Podle  Bretherton  ale  tato  „neviditelnost”  ženského 

bezdomovectví přispívá k udržování představy o tom, že život na ulici je převážně zkušeností 

dospělých mužů (Bretherton, 2017: 3).

Watson popisuje,  že neviditelnost  žen v sociální  tísni  je způsobena také genderově 

motivovaným násilím, které vede ženy k tomu, že se často se svými problémy snaží vypořádat 

samy, aniž by vyhledaly jakoukoli pomoc. Podle ní se ženy se pod tíhou diskurzu, který se 

soustředí spíše na individuální příčiny bezdomovectví místo řešení systémových dysfunkcí 

společnosti,  uchylují  k  neinstitucionálním řešením své  tíživé  situace a  vstupují  do oblasti 

„neviditelného” bezdomovectví (Watson, 2008: 256). Watson se zaměřuje na způsoby, jimiž 

ženy bez domova využívají svého symbolického kapitálu femininity k tomu, aby vytvářely a 

udržovaly intimní vztah s určitým mužem a tím zabezpečily své fyzické bezpečí v prostředí, 

které je jinak nepřátelské k ženskému tělu – i když občas je i tento intimní vztah zdrojem 

genderově založeného násilí5. Autorka přitom vychází z Bourdieuovy definice symbolického 

kapitálu  tak,  jak  jej  rozvinuli  Skeggs  a  Shilling  a  propojili  jej  s  tělesností  a  femininitou 

(Skeggs, 1997; Skeggs, 2004 a Shilling, 2012). Podle Butler potom není náhodou, že ženy v 

heteronormativních  společnostech  hledají  bezpečí  právě  skrze  navázání  vztahu  s  mužem, 

jehož maskulinita je symbolicky nadřazená a zajišťuje přístup i k ekonomickému a sociálnímu 

kapitálu (Butler, 2011: 176–177).

Hetmánková ve studiích genderových aspektů bezdomovectví (Hetmánková, 2013 a 

2014) reaguje na absenci genderově specifických sociálních politik a služeb zaměřených na 

ženy ohrožené chudobou, sociálním vyloučením a bezdomovectvím, a upozorňuje na potřebu 

posílit feministické a genderově citlivé přístupy ve službách, které se zabývají pomocí lidem 

bez domova. Ve studii  Zpátky ze dna: zaostřeno na ženy (Hetmánová, 2013) lze sledovat 

využití  konceptu  intersekcionality,  konkrétně  v  analýze  spojení  marginalizované  pozice  a 

genderové nerovnosti u žen bez domova. Hetmánková popisuje: „Kromě obecné stigmatizace 

osob bez domova participantky navíc identifikovaly genderovou nerovnost, když popisovaly 

vlastní vnímání kritičtějšího pohledu společnosti na ženy (v porovnání s muži), zejména v 

souvislosti s neschopností péče o děti v situaci akutního skluzu do situace bez střechy nad 

hlavou. Tyto ženy navíc popisovaly obtíže při znovuzískání dětí do vlastní péče, a to i po 

5 Pro srovnání vizte Bírová, 2019.
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stabilizaci  své  situace.  Nevyvážený  pohled  veřejnosti  i  poskytovatelů  služeb na  gender  a 

bezdomovectví  má  zároveň  přímý  vliv  na  to,  jak  ženy  bez  domova  vidí  samy  sebe.“ 

(Hetmánková,  2014:  82)  Hetmánková  dále  popisuje,  že  mnohé  participantky  výzkumu 

vyjádřily, že se cítí ostatními lidmi, včetně poskytovatelů služeb, považovány za druhořadé, 

méněcenné a opovrženíhodné. „Tato zkušenost se objevovala kromě kontaktu se sociálními 

službami také při  setkání s  úřady,  policií,  veřejností  a zdravotnickými zařízeními.  Častým 

důsledkem takového jednání je rezignace na osobní práva, včetně práva na pomoc a podporu. 

Pocity studu a selhání (‚nezasloužím si pomoc‘) často provází nižší pravděpodobnost, že daná 

žena vyhledá odbornou pomoc, a také snížená motivace k pozitivní změně.” (Hetmánková, 

2013: 7)

Vzájemné  působení  dvou  kategorií  (žena  a  člověk  bez  domova),  které  v  daném 

sociokulturním  kontextu  zastávají  mocensky  podřízenou  pozici,  s  sebou  nesou  určité 

společenské stigma. To se odráží na tom, jak ženy vidí samy sebe a jak formují své praktiky a 

strategie,  pomocí  nichž se „zneviditelňují”  a zajišťují  si  tak pro sebe větší  bezpečí.  Mezi 

ostatní znevýhodnění, které ženy ve studii Hetmánkové samy popisují jako faktory, které jim 

znesnadňují  ukončení  život  na  ulici,  patří  například  jiná  než  heterosexuální  orientace, 

maskulinní  vzhled,  etnicita,  věk,  zdravotní  postižení,  nemoc  či  prolínání  výše  uvedených 

faktorů (Hetmánková, 2014: 83).

Bírová  upozorňuje  na  rozsahlost  a  rozmanitost  fenoménu  bezdomovectví,  v jehož 

ramci lze rozlisit několik kategorií: „Z definice ETHOS (Edgar a kol., 2010) je patrné, ze 

fenomén  bezdomovectví  v  sobě  zahrnuje  mnozství  konkrétnosti  a  odlisných  praktik  a 

zivotních trajektorií (od zjevného bezdomovectví pres skryté bezdomovectví az po potencialní 

bezdomovectví).  Zdrzovaní  se  na  verejných  prostranstvích,  prespavaní  na  ulici,  ale  i  v 

nocleharnach,  pod  zastitou  socialních  sluzeb  ci  charitativních  organizací,  je  projevem 

zjevného bezdomovectví.“ (Bírova, 2019: 35) Bírova doplnuje, ze na zakladě dat ze svého 

výzkumu pocíta  ke zjevnému bezdomovectví  i  „osoby prebývající  v zahradních chatkach, 

stanech  a  garazích,  nebo  v  odstavených  zeleznicních  vagonech.“  (tamtéz)  Do  kategorie 

potencialního bezdomovectví cili ohrození bezdomovectvím zahrnuje Bírova skupinu muzu a 

zen,  kterí  odchazejí  z dětských domovu nebo jsou propustění z vězení  ci  psychiatrických 

nemocnic.  Skryté  bezdomovectví potom ve výstupu svého výzkumu popisuje jako „velice 

specifickou kategorii spjatou zejména se zenami (…). Byly to zeny v mladém i seniorském 

věku. Spolecným rysem odkazujícím na ‚skrytost‘ bylo dlouhodobé oddalovaní propadu na 

ulici spojené s ruznými strategiemi zakrývaní své situace.“ (tamtéz) Zjevné, nebo „viditelné“ 

bezdomovectví  se  podle  Bírové  od  toho  skrytého  liší  tím,  že  je  spojováno  s veřejnými 
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prostranstvími.  Tato  viditelnost,  například  na  ulicích,  na  lavičkách  v parcích  nebo  u 

autobusových a vlakových nádraží, působí jako jakási nevhodnost nebo neslušnost. Bírová na 

základě dat ze svého etnografického výzkumu vyvozuje, že „skryté“, „neviditelné“ ženy se 

naopak casto spoléhají na „neformalní podpurné sítě, které tvorí jejich pratelé, znamí i rodinní 

príslusníci“  (Bírova,  2019: 39) a pristupují  také k nutným adaptačním strategiím – Bírové 

komunikacní partnerky podle ní „nezrídka fungovaly i v jakémsi ‚simulovaném partnerství‘. 

A prestoze jejich partner mohl být nasilný, oproti difúznímu nebezpecí nasilí, které zenam bez 

domova hrozí na verejných prostranstvích, to pro ně bylo výhodnějsí resení. Nasilník je v 

tomto prípadě jen jeden, jim ‚znamý‘, vědí, co od něj mohou ocekavat.“ (Bírova, 2019: 43)6

6 Mezi  dalšími  výzkumy,  které  se  věnují  genderové  a  intersekční  problematizaci  bezdomovectví 
v českém kontextu, bych ráda zmínila studii Intersekcionalita utlaku u matek bez domova z azylovych  
domů z kolektivu autorek Glumbíkové, Gřundělové a Gojové; dále studii s názvem Neviditelné zeny: o  
genderovych aspektech bezdomovectví  autorky Vlasty Stulíkové;  text  Naděje je na druhém břehu:  
životy pražských žen bez domova Rad Bandit; také výzkum Adrieny Budinové  Rizika chudoby zen  
postizenych domácím násilím a jejich detí; studii Jak zijí v Olomouci zeny bez domova autorky Jany 
Haasové;  Vy  jste  takové  kouzelné  devčátko:  O  formách  násilí  ve  vyzkumu  zameřeném  na  
bezdomovectví Barbory  Bírové;  a  v neposlední  řadě  závěrečnou  výzkumnou  zprávu  o  ženském 
bezdomovectví  a  násilí  Stojíme  na  jejich  straně!:  protože  dvě  jsou  více  než  jedna  autorek  Jitky 
Kolářové a Elišky Lindovské.
    Sociologickou perspektivu na bezdomovectví nabízí mimo jiné Jan Keller v Posvícení bezdomovců:  
Úvod do sociologie domova; Petr Vasat ve studii „Predevcírem, nebo kdy to bylo?“: Temporalita trídy 
nejchudsích;  a  Ondrej  Hejnal  v textu  Hilton  jako  „fekální  dvůr“.  Socioprostorové  aspekty  
bezdomovectví; nebo autori Petr Vasat, Petr Gibas a Markéta Polakova, kterí prinasejí vizualní analýzu 
každodenní geografie osob bez domova ve studii Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem; 
    Propojení výzkumné a sociální práce přinášejí  například studie Jakuba Marka, Aleše Strnada a 
Lucie  Hotovcové  Bezdomovectví:  v  kontextu  ambulantních  sociálních  sluzeb;  výzkum  Libora 
Prudkého a Michaely Šidové Kudy ke dnu: analyza charakteristik klientů Nadeje, o.s.; nebo studie 
Štěpána Ripky, Elišky Černé a Petra Kubaly Pilotní testování rychlého zabydlení s detmi (Rapid Re-
Housing).
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Průběh výzkumu

Dámo, už bude ráno,

nebuď tak krutá, život mě trká,

jsi mocná paní, splň mi to přání.

Do nízkoprahového centra Mezi svými jsem začala pravidelně docházet v únoru 2019. 

První návštěvy byly z mé strany velice nesmělé, protože jsem myslela hlavně na to, abych 

svou přítomností a výzkumem nikomu neublížila. Se sociálními pracovnicemi, které se starají 

o chod centra, jsme se domluvily na pravidlech, kterými se musím řídit, pokud chci v centru 

provádět výzkum (tedy že se budu k ženám chovat s respektem, že nebudu narušovat chod 

centra aj.), a dohodly jsme se také, že spolu sepíšeme prohlášení o anonymizování údajů žen. 

Stále ale platilo, že se ještě musím s každou ženou zvlášť domluvit a zjistit, jestli chce tvořit 

součást mého výzkumu a jestli můžu její příběh předat dál.

Když jsem začala chodit do Mezi svými, snažila jsem se nejdříve zorientovat v chodu 

centra a čas od času jsem se představila klientce, která si se mnou chtěla povídat. Bezpečným 

útočištěm a přístavem, kde jsem se na první tři týdny výzkumu usadila, byla kancelář peer 

pracovnic centra, která slouží také jako kuchyně. Celé dny jsem zpočátku trávila na židli v 

rohu kanceláře, abych v malém prostoru nikomu nepřekážela, a pozorovala jsem proudění 

uvnitř centra – ženy, které čekaly, až na ně přijde řada a budou se moci osprchovat, ženy, které 

věšely  vyprané  prádlo,  ženy,  které  si  přišly  koupit  kávu  nebo  vyzvednout  potraviny  z 

potravinové banky,  půjčit  si  telefon nebo tužku a papír.  Mezi  svými  mi  v těchto  prvních 

týdnech připadalo jako živoucí organismus, který funguje až na občasná a drobná zadrhnutí v 

symbióze všech složek – vedení centra, sociálních a peer pracovnic i klientek. Vedení centra a 

sociální pracovnice nezasahovaly do každodenního chodu centra, pokud to nebylo nezbytně 

nutné, ale byly k dispozici pro případ, že by je někdo potřeboval. Peer pracovnice věděly, co 

dělat v případech, kdy je někdo požádal o pomoc nebo pokud bylo nutné zakročit a sjednat 

pořádek mezi ženami – ovšem v souladu s pravidly centra, s respektem. Klientky se chovaly 

podle pravidel centra, věděly, co jim může centrum nabídnout za pomoc a také co můžou ony 

udělat pro chod centra.

Na  začátku  března  jsem  se  dozvěděla  o  tom,  že  se  brzy  otevře  kurz  pro  peer 

pracovnice. Kurz mi připadal jako příhodné místo na to seznámit se s tím, jak si Mezi svými 

představuje „ideální“ peer pracovnici a jak se vůbec peer pracovnice ustanovuje a formuje, a 
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tak jsem vznesla prosbu účastnit se jej jako výzkumnice. Na prvním setkání jsem se všem 

ženám  představila  a  zeptala  jsem  se  jich,  jestli  s nimi  můžu  projít  kurzem  –  všechny 

souhlasily. V průběhu navštěvování kurzu, který probíhal jednou týdně vždy od pěti do osmi 

hodin večer po dobu čtrnácti týdnů, jsem prožila velmi intenzivní fázi výzkumu. Začala jsem 

oslovovat a poznávat více žen, a mé vztahy s nimi se začaly prohlubovat. Jejich přátelské 

projevy mě motivovaly v tom pokračovat s výzkumem – a tak uběhl březen, duben a květen a 

docházení do centra se pro mě stalo součástí mé týdenní rutiny.  Čím déle jsem do centra 

chodila, tím více se přede mnou ženy začaly otevírat a čím více jsem znala jejich příběhy, tím 

snazší bylo klást jim otázky a zasazovat si různé útržky do mozaiky jejich života.

K prvnímu většímu zlomu v mém přístupu k terénu došlo kolem poloviny května, kdy 

jsem pomalu  začala  vystupovat  ze  své  role  pozorovatelky a  odvažovala  jsem se  otevírat 

s ženami  témata,  které  s sebou  můžou  nést  silnou  emoční  zátěž.  Cítila  jsem,  že  mám v 

rozhovorech s klientkami centra na co navazovat, že už mezi námi vládne přátelská a sdílná 

atmosféra  a  že  už  můžeme  stavět  na  pilířích  důvěry  a  pocitu  bezpečí,  které  jsme  spolu 

poslední měsíce budovaly. Dostaly jsme se k tématům domácího násilí a prostituce, mluvily 

jsme také více o tom, proč ženy chodí do komunitního centra, jak se v něm cítí apod.

V červenci a srpnu jsem se začala probírat vším materiálem, který jsem posbírala v 

průběhu  uplynulých  měsíců  a  začala  jsem  ho  systematicky  třídit.  Kromě  rozhovorů  s 

klientkami centra jsem si nahrávala i osobní poznámky, které reflektovaly mé pocity jako 

výzkumnice, a nahraný materiál tak obsáhl širokou škálu témat týkajících se výzkumu. Při 

přepisování se mi samovolně začaly třídit myšlenky a vynořily se mi na mysli nové nápady, 

otázky a postřehy, a tak jsem se utvrdila v tom, že téma je nosné jako předmět diplomové 

práce a začala jsem se těšit na samotné psaní.

Po tom, co jsem si na podzim uspořádala nasbíraná data, jsem se vrátila do centra. 

Podařilo se mi potkat se s ženami, které se staly součástí mého výzkumu a měla jsem možnost 

doptat  se  jich  na  nejasnosti,  které  vyplynuly  z  přepisu  rozhovorů  a  poznámek.  Některé 

klientky mi také vyprávěly, co se stalo v době, kdy jsme se neviděly a k jakým změnám došlo 

v jejich životě.

Dovoluji  si tvrdit,  že praktická část  mého výzkumu probíhala v souladu s pravidly, 

která jsme si s vedením centra stanovily v souvislosti  s naší  spoluprací, a také v souladu s 

etickými zásadami výzkumu (podle Guillemin a Gillam, 2004 a Skeggs, 2001). S ženami jsem 

jednala citlivě a s respektem, snažila jsem se nezasahovat do chodu centra a vždy jsem dbala 

na to, aby nikomu nebyla moje přítomnost nepříjemná. Během výzkumu jsem si uvědomovala 

rozdíly,  které  mezi  mnou  a  ženami  panují  například  v souvislosti  se  socio-ekonomickým 
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kontextem, v jakém se ženy z Mezi svými a já každodenně pohybujeme. Uvědomování si 

asymetrie mezi mou pozicí a pozicí klientek centra mi bylo příležitostí k reflexi mocenské 

nerovnováhy, kterou s sebou pozice výzkumnice může nést (Vaňková, 2010 a Skeggs, 2001).

Podnětem k přemýšlení mi byla také tělesnost zkušenosti  z pobytu v centru,  kterou 

jako bych si  s sebou nesla  až domů v podobě specifické vůně.  Významným přechodem a 

odpoutáním se od terénu mi vždy bylo smývání  této stopy koupelí,  během které jsem se 

očišťovala  od  materiálních  i  duševních  nánosů,  které  jsem  si  s sebou  nesla  z centra. 

Uvědomila  jsem  si  také,  že  se  cítím  ohrožená  nemocemi,  které  se  mohou  v centru 

koncentrovat, a protože jsem cítila, že mě můj strach dělí od terénu, rozhodla jsem se očkovat 

proti žloutence a nechala jsem se testovat na protilátky proti spalničkám, které jsou nyní v 

Čechách stále rozšířenější infekcí. Tyto kroky mi pomohly odbourat některé překážky, které 

mě dělily od terénu.

Téma žen bez domova v sobě zahrnuje mnoho aspektů,  které se násobí v prostoru 

intersekce.  V průběhu  svého  výzkumu  jsem  se  setkala  s marginalizovanými  ženami  s 

menšinovou  etnicitou,  s jinou  než  heterosexuální  orientací  a  s  transgenderovou  identitou. 

Doufám, že se mi v této práci podaří reflektovat, jakým způsobem reaguje komunitní centrum 

Mezi svými na specifika těchto žen a jak svou pomoc konstruuje. Zároveň doufám, že se mi 

podaří sdílet prostřednictvím této práce příběhy, se kterými se mi ženy svěřily, a dokážu tak 

rozklíčovat  praktiky  a  významy,  které  tvoří  mozaiku  ženského  bezdomovectví  a  jeho 

(genderová) specifika v mém zkoumaném prostředí.
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Metodologie

Říkám jí paní, splň mi to přání,

mám hrozný rána, vzbouzím se sama,

já nemám tu štěstí,

má cesta je kámen a klestí.

Do terénu jsem vstupovala nesměle.  Měla jsem přitom na mysli  nutnost  jednat  se 

všemi aktérkami nanejvýš citlivě a dodržovat pravidla, na kterých jsme se dohodly s vedením 

centra. V obecné rovině jsem očekávala příchod „eticky důležitých okamžiků“ (Guillemin a 

Gillam, 2004) a byla jsem připravená také dostát  formálním etickým zásadám tak,  jak je 

formulují Hammersley a Atkinson (Hammersley a Atkinson, 2007). Brzy jsem však přišla na 

to, že anonymizace údajů všech zúčastněných, etika péče neboli mikroetika, snaha nepoškodit 

aktérky a aktéry během výzkumu ani při publikaci dat a další etické principy mi nabízejí spíše 

prostor, v jehož rámci bych se měla jako výzkumnice pohybovat a který ohraničuje etické a 

ne-etické jednání, než aby mi dávaly jasné a konkrétní návody na vhodné chování během 

bádání. Přijala jsem proto zodpovědnost, kterou s sebou nese výzkumnická pozice a začala 

jsem přistupovat k etickým kodexům jako k opoře při rozhodování, jak se v dané konkrétní 

situaci zachovám já sama.

Příležitosti k rozhodování na sebe nenechaly dlouho čekat – v prvním měsíci mého 

výzkumu, právě když jsem odpoledne seděla v kanceláři peer pracovnic, ke mně přistoupila 

jedna z klientek centra, Patricie, naklonila se až k mému obličeji, zhluboka se mi podívala do 

očí a pronesla:

„Je vidět, že jsem transka?“

V rychlosti jsem se snažila najít radu v textech, se kterými jsem se setkala za dobu 

svého studia, také jsem se pokusila vzpomenout si, jestli už mi někdy někdo položil takovou 

otázku, ale zmohla jsem se jen na konstatování, že bych s odpovědí neměla otálet. Řekla jsem 

tedy to, co mě napadlo jako první – že to vidět není, že jí to moc sluší a jak to dělá, že má tak  

krásné vlasy. Když jsem později nad svou odpovědí přemýšlela, uvědomila jsem si, že jsem o 

Patricii  nikdy  nepřemýšlela  jako  o  transgender  ženě,  která  by  se  lišila  od  ostatních  žen 

v centru nebo vůči kterým by dokonce stála v opozici – tedy až do doby, kdy mi položila 

zmíněnou otázku a já jsem si musela vybrat, jestli je její transgender identita „vidět“. Ani 

s odstupem si nejsem jistá, jaká odpověď by byla v daném kontextu nejlepší7 – nevěděla jsem, 

7  Měla jsem přiznat, že mě svou otázkou zaskočila? Měla jsem jí říct, že na to nedokážu odpovědět? 
Jsem si jistá jen tím, že jsem se necítila oprávněná vynášet soudy nad tím, zda je její identita „vidět“ 
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co říct, protože jsem nechtěla „předvídat“ její identitu předtím, než se mi s ní sama rozhodne 

svěřit. Za celou dobu výzkumu se mi však nepodařilo s Patricií navázat hlubší vztah, a tak 

jsem neměla možnost zeptat se jí na podrobnosti její situace.

Brzy na to jsem měla další příležitost reflektovat hranice své badatelské pozice – totiž 

ve chvíli, jedna z klientek centra ve své výpovědi uvedla, že se opakovaně dopouští drobných 

krádeží  v obchodech  s potravinami  a  na  ulici.  Jako  výzkumnice  jsem  necítila  potřebu 

upozorňovat ji (nebo kohokoli jiného) na to, že jedná protizákonně, a to ani v případě, kdy 

jsem věděla, že se k takovému jednání chystá, ani když za mnou přišla s prosbou o pomoc 

s novým  telefonem,  který  nedokázala  ovládat  a  o  kterém  mi  řekla,  že  je  kradený.  Mé 

rozhodnutí „nejednat“ bylo ale vědomé a je mi podnětem k přemýšlení o tom, jak citlivě a 

obezřetně je třeba nakládat s informacemi, se kterými se mi jako badatelce svěří účastnice 

výzkumu.

Před  dilematem,  zda  zasahovat  či  nezasahovat  do  terénu  v průběhu  výzkumu 

v souvislosti s potenciálně nezákonným jednáním klientek mě mnohdy ochránila nevědomost. 

Vzpomínám si  však,  jak jednou přijeli  před centrum policisté  a  dožadovali  se spolupráce 

sociálních pracovnic ve věci ztraceného telefonu, který jeho majitel  lokalizoval  na adrese 

centra pomocí aplikace k tomu určené. Nemohu s jistotou tvrdit, že šlo právě o daný telefon, 

ale jeho popis a popis jeho doplňků se shodoval s telefonem, který jsem zpozorovala u jedné z 

klientek centra.  Své rozhodnutí  nezasáhnout  jsem opět  vyvozovala z důvěrného postavení, 

které  jsem jako  badatelka  v centru  získala  (a  pod  jehož podmínkou  jsem do terénu  byla 

vpuštěna),  a ze závazku neposilovat  příkoří,  se kterými se již ženy bez domova potýkají. 

Oporou mi přitom byly jednak etické směrnice České asociace pro sociální antropologii 

(CASA),  jednak  ustanovení  trestního zákoníku,  která  obsahují  popis skutkových podstat 

trestných činů nepřekažení trestného činu (§ 367) a neoznámení trestného činu (§ 368).

CASA  ve  svých  etických  směrnicích  zdůrazňuje  odpovědnost,  kterou  mají 

antropologové a antropoložky k lidem, kteří se účastní výzkumu, a tuto odpovědnost staví nad 

výzkumné cíle. Stěžejním bodem výzkumu a spolupráce s účastníky výzkumu je podle CASA 

ochrana  osobních  a  důvěrných  informací8;  na  svých  stránkách  uvádějí:  „Citlivě  je  třeba 

přistupovat k ochraně práv, soukromí a dobrého jména zvláště těch, kteří jsou v mocenských 

nebo ne, zároveň jsem ji však chtěla podpořit a cítila jsem, že „ne“ jí udělá radost. Jak moc jsem se 
vzdálila badatelské pozici?
8 Princip soukromí a důvěrného zacházení s daty formuluje od roku 2000 zákon č. 101/2000 Sb., O 
ochraně osobních údajů; konkrétně nakládání s údaji při výzkumu se zabývá zákon č. 439/2004 Sb. 
Oba zákony stanovují, že identita účastníků (jednotlivců, institucí a míst) výzkumu musí být chráněna 
před nechtěným odhalením, a stejně tak musí být chráněny důvěrné informace, ke kterým se 
výzkumník dostane.
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vztazích  slabší  či  marginalizovaní,  kteří  mohou hůře  bránit  své  zájmy a pro  něž  zároveň 

mohou být i zdánlivě malé konflikty fatální.“9 Výzkumníci a výzkumnice by proto měli také 

zvažovat,  jaké důsledky může mít  zveřejnění  jejich práce pro členy zúčastněné skupiny i 

skupinu jako celek, tedy aby publikováním svých dat nepoškodili ničí dobré jméno, ani aby 

kvůli  nim  nedošlo  k  postihům  informátorů.  CASA navíc  zdůrazňuje,  že  výzkumníci  a 

výzkumnice by měli chránit přislíbenou anonymitu svých informátorů i v případě, že by jim 

za toto utajování hrozil finanční, trestní či jiný postih.

Při vstupu do prostředí centra pro ženy bez domova jsem si uvědomovala, že se mohu 

jako výzkumnice setkat s citlivými daty,  a byla jsem připravená dostát  etickým závazkům 

výzkumu i  pravidlům, na kterých jsme se dohodly se sociálními pracovnicemi centra.  Při 

bližším  seznámení  se  s ustanoveními  o  nepřekažení  trestného  činu (§  367)  a neoznámení 

trestného činu (§ 368)  jsem se však ujistila,  že  činy,  o  kterých jsem se jako výzkumnice 

dozvěděla, nejsou obsaženy ve výčtu trestných činů, kterých se týká nahlašovací povinnost10.

Po dobu, kdy jsem docházela do centra, se můj vztah k jednotlivým aktérkám měnil a 

situace,  které  z mé  strany vyžadovaly  hlubší  zvážení  vlastního  chování,  měly  vždy nový 

kontext. Cítila jsem v sobě také rostoucí rozpor mezi potřebou stát „na straně“ účastnic mého 

výzkumu, tedy klientek, peer a sociálních pracovnic, a potřebou nestát „na ničí straně“, pouze 

pozorovat chod centra.

Zmíněné dilema jsem promýšlela s ohledem na etiku feministické antropologie,  jak 

jsem ji popsala výše, a pozorovala jsem, že se v průběhu výzkumu vyvíjí, a to jak v závislosti 

na reflexích,  které  jsem věnovala své pozici  v terénu,  tak v souvislosti  s kurzem pro peer 

pracovnice. Ten mi poskytoval podněty k zamýšlení se nad tím, kde leží má zodpovědnost 

vůči aktérkám výzkumu a do jaké míry jsem schopná zachovat si jistý badatelský odstup 

v době,  kdy se sama stávám peer pracovnicí ve výcviku. V rozhovorech, které jsem vedla 

s klientkami centra a peer pracovnicemi, se objevovala témata domácího násilí a prostituce, 

jejichž  otevření  považuji  za  jedny  z nejsilnějších  eticky  důležitých  okamžiků  výzkumu. 

Rovnováhu  mezi  badatelským odstupem a  snahou pomoci  ženám jsem nakonec  našla  ve 

zprostředkování  kontaktů  a  informací  o  organizacích,  které  ženám v podobných  situacích 

poskytují pomoc. 

9 Etické směrnice České asociace pro sociální antropologii, www.casa.cz
10 Ohlašovací povinnost se týká pouze některých trestných činů, např. vraždy, zabití, těžkého ublížení 
na zdraví, znásilnění, pohlavního zneužití a dalších. Pro poskytovatele sociálních služeb však platí, že 
oznámení těchto trestných činů by znamenalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost.
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Potřeba reagovat na rozpor mezi svou osobní a výzkumnou pozicí, a také prostředí žen 

bez  domova,  které  v sobě  zahrnuje  téma  moci  hned  na  několika  úrovních,  mě  vedly 

k seznámení  se  s  feministickou  etnografií  (Skeggs,  2001)  a  jejími  přínosy.  Jak  jsem  již 

zmínila,  feministicka  etika  klade  duraz  na  „bytostně  dynamický  a  reciprocní  charakter 

výzkumného  procesu,  osobní  angazovanost  a  odpovědnost  výzkumníka,  systematicky 

vytvarenou a udrzovanou rovnost a uprímnost ve vztahu výzkumníka a těch, které zkouma.“ 

(Vaňková, 2010: 52) Etnografický či společenskovědní výzkum je v tomto pojetí především 

„jedinecným  vztahem  konkrétních  lidí  v  konkrétním  mocenském  kontextu,  kde  by  pro 

výzkumníka  mělo  platit  kritérium  partnerství,  respektu  a  nezneuzívaní.  Zakladním 

východiskem  pak  je  výzkumnicka  reflexivita;  klícovou  otazkou  reprezentace  výzkumu 

prostrednictvím  publikací.  Takto  zalozena  etika  býva  nazývana  feministickou  etikou 

péce/úcasti – ethics of care.“ (Vankova, 2010: 52)

Zde  předkládaná  závěrečná  práce,  která  vznikla  na  základě  mého  výzkumu 

reprodukuje a interpretuje výpovědi klientek, podává zprávu o událostech, kterých jsem byla 

přítomna v rámci zúčastněného pozorování a prezentuje, jak data výzkumu čtu na základě 

teoretických konceptů a studií citovaných akademiků. Témata, která tvoří jednotlivé oddíly 

této práce (pravidla centra,  pozice peer pracovnice, práce aj.) jsou nutně vybrána na úkor 

jiných  témat,  které  by bylo  možné  rozpracovat.  Výběrem kapitol  jsem se  jednak  snažila 

reagovat na témata,  která  se objevovala napříč výpověďmi aktérek,  jednak v závislosti  na 

výzkumných otázkách, které jsem chtěla touto prací otevřít.

Počet žen, které se účastnily výzkumu, v průběhu výzkumu rostl a rozšiřoval se po 

skupinách bližších přátel participantek. Nejdříve jsem prováděla polostrukturované rozhovory 

s peer pracovnicemi centra;  postupem času ale naše rozmluvy přecházely do neformálních 

rozhovorů,  a  po prvních týdnech výzkumu jsem se odvážila  žádat  o  účast  na  výzkumu i 

klientky centra, se kterými jsem taktéž prováděla nejdříve polostrukturované a později spíše 

neformální rozhovory (Hendl, 2005).

V průběhu analýzy dat a tvorby této práce jsem s aktérkami výzkumu konzultovala 

zásadní rozhodnutí, před které mě intepretace dat postavila. Vycházela jsem přitom z potřeby 

zapojit je do procesu tvorby a dát jim prostor vyjádřit se k tomu, jak jsou zde „studovány“ 

(podle Skeggs, 2001: 427). 
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Jak to u nás chodí

Dámo, už bude ráno,

nebuď tak krutá, život mě trká,

jsi mocná paní, splň mi to přání.

Nízkoprahové  centrum  Mezi  svými  vystupuje  jako  organizace,  jejímž  cílem  je 

společnost,  kde  má  každý  možnost  důstojně  bydlet  a  kde  nejsou  sociální  a  genderové 

nerovnosti.  Oficiální  materiály,  v  jejichž  rámci  centrum představuje  svou  činnost  a  vizi, 

vykreslují  Mezi  svými  jako  službu,  která  se  snaží  o  odstraňování  nerovností,  s nimiž  se 

potýkají ženy bez domova, a o vytváření podmínek pro využití potenciálu žen v sociální tísni. 

Mezi svými se také explicitně snaží o rozvoj občanské angažovanosti žen bez domova, ať už v 

rámci  aktivit  centra  či  mimo něj,  o  prevenci  a  destigmatizaci  bezdomovectví  a  o  rozvoj 

poznání v oblasti ženského bezdomovectví. Další oblastí, ke které se nízkoprahové centrum 

Mezi  svými  hlásí,  je  prevence  genderově  podmíněného  násilí  a  pomoc  v případech,  kdy 

k němu  dochází.  Principy,  se  kterými  centrum  pracuje,  jsou  partnerství,  participace, 

zplnomocnění či také posílení (empowerment)11, spolupráce lidí s domovem a bez domova, 

genderová citlivost a vytváření bezpečného prostředí.

Koncepty  a  myšlenky kritické  sociální  práce,  ke  kterým se  centrum hlásí  a  které 

systematicky začleňuje do svého chodu, kontrastují s „antiradikálností“ českých sociálních 

služeb  (Valová  a  Janebová,  2015:  19).  Tu  autorky  identifikují  v  oddělování  sociálního 

aktivismu  od  sociální  práce  a  s ním  spojeným  odmítáním  kolektivních  akcí  ze  strany 

sociálních  pracovnic,  komunitarizace  sociální  práce  aj.12 V  této  kapitole  ukážu,  jakými 

praktikami centrum zvýznamňuje své cíle a jak dochází k jejich vyjednávání v širším kontextu 

české sociální práce a jejího diskurzu „reintegrace“. Na základě dat ze svého výzkumu budu 

sledovat, jak hledají peer a sociální pracovnice rovnováhu mezi 1) ideály kritické sociální 

práce,  ke  které  se  organizace  hlásí,  a  2)  nutností  „začleňovat“  ženy zpátky do  systému, 

aktivizovat je a motivovat je k tomu, aby si našly práci – zaměstnání je totiž považováno za 

klíčový prvek integrace a od sociální práce se očekává, že bude své klienty podporovat v 

11 Pojem „empowerment“ bývá překládán jako posilování nebo zplnomocnění. Pro účely této práce 
využívám tyto tři pojmy jako synonyma.
12 Naproti tomu napríklad britstí socialní pracovníci s pomocí sítě SWAN (The Social Work Action 
Network) pusobící v Anglii, Skotsku, Irsku, Recku ci Španělsku, organizují spolecné protesty a akce, 
poradají konference, vzdělavaní ci kampaně, a úcastní se politických debat, jejichz cílem je prosadit 
radikální hlasy v rámci sociální práce. (SWAN, 2013.) (Valová a Janebová, 2015: 19)
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reintegraci do společnosti (Gojová, 2014: 7; Strategie sociálního začleňování 2021−2030: 58, 

62).

V této práci budu pracovat s pojmem (sociální) systém tak, jak jej definuje Parsons, 

tedy jako s pluralitou aktérů, kteří jsou při své interakci vedeni snahou optimálně uspokojovat 

své potřeby, ale kteří jsou zároveň nuceni respektovat danosti prostředí a zejména celý systém 

kulturně  strukturovaných  symbolů (Parsons,  1991).13 Koncept  (sociálního)  systému  mi 

umožní analyzovat napětí, které v centru vzniká vlivem působení principů kritické sociální 

práce a nutností „reintegrovat“ ženy do společnosti (tedy především je motivovat v hledání 

práce).

V průběhu této práce se také zaměřím na to, jak Mezi svými konstruuje svou pomoc 

klientkám, protože ať už se pracovnice centra hlásí  k principům kritické sociální  práce či 

nikoli,  Mezi  svými  je institucí,  která  ze své podstaty musí  hledat  hranici  mezi  autonomií 

klientek a jejich disciplinací (podle Laan, 1998: 17–19), a vztah sociální pracovnice – klientka 

může produkovat mocenskou nerovnost, kterou je třeba reflektovat (Janebová a Černá, 2008; 

Doherty, 2001; Baptista, 2010).

Budu  přitom  vycházet  z  Foucaultova  konceptu  governmentality,  kterým  autor 

odkazoval na tři  skupiny jevů, avšak pro účely této práce budu pracovat pouze s prvním 

z nich. V něm Foucault definuje governmentalitu jako soubor „institucí, procedur, analýz a 

reflexí,  kalkulací  a  taktik,  které  umožnují  uplatňovat  velmi  specifickou,  a  přesto  velmi 

komplexní moc, jež má za svůj cíl působení na populaci, používá politickou ekonomii jako 

zdroj vědění a využívá bezpečnostní aparát jako hlavní technický prostředek. (…)“ (Foucault, 

1978: 219–220)

V souvislosti s governmentalitou tedy odkazuji na soubor procedur, analýz a taktik, 

které svou součinností dávají vzniknout velmi specifické podobě moci, která prostupuje celou 

společností, ale zároveň působí na každého jedince. Tato moc je tvořivá – tedy moc a vědění, 

které společně tvoří jádro governmentality, v tomto smyslu kontrolují, vedou a řídí jedince a 

také dohlížejí na to, aby nikdo nevybočoval z normality a řádu věcí, ale dokážou též docílit 

toho, že jedinec si sám zvnitřní mechanismus kontroly a reguluje své chování v souladu s tím, 

co se od něj očekává (Foucault, 2000: 201, 274)

Sociální práce s sebou může nést mocenskou asymetrii a sociální kontrolu, která může 

mít různé podoby a může být více či méně reflektovaná (Janebová a Černá, 2008; Doherty, 

13 Kritikové Parsonova  sociálního systému poukazují  například na  to,  že  koncept  systému celou 
společnost uměle racionalizuje, činí ji uspořádanější, než jakou ve skutečnosti je. Mnozí sociologové 
sociálního  konfliktu proto  přejímají  myšlenku  sociálního  systému,  ale  zbavují  ji  harmonizujícího 
podtónu a naopak zdůrazňují roli konfliktu (Sociologická encyklopedie: Systém sociální).

25

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Konflikt_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Symbol


2001;  Baptista,  2010).  Proto  se  v  této  kapitole  budu  zabývat  tím,  jak  sociální  a  peer 

pracovnice  v  Mezi  svými  konstruují  svou  pomoc,  také  se  zaměřím  na  klientky  jakožto 

subjekty této moci a budu analyzovat způsob, jakým je vzhledem k nim moc vykonávána. 

Moc,  která  vychází  z governmentality,  je  totiž  subtilnější,  nevyužívá  viditelný  či  fyzický 

nátlak,  (Foucault,  2000:  202,  253)  ale  dokáže působit  na klientky tak,  že se  ony samy z 

podstaty věci podílejí na svém vlastním řízení (podle Foucault, 2000: 201) a podřizují své 

jednání tomu, aby bylo v souladu s obrazem „ženy bez domova,“ který vytváří a na klientky 

aplikuje daná sociální instituce.

Janebová  v souvislosti  s takovým  zvnitřnělým  modelem,  který  formuje  jednání 

klientek, aplikuje koncept Foucaultovy „pastorální moci“ (Foucault, 2003) na sociální práci 

(Janebová,  2005).  Janebová  argumentuje,  že  pastorální  moc  je  založená  na  principu 

nadřazenosti  lidí  s vyšším statusem a  že  v současné  době ji  stát  může  vykonávat  i  skrze 

postavy socialních pracovníku: „Cíl je vzdy stejný – utvaret predstavy lidí o světě na zakladě 

kontroly normality. Na zakladě tzv. vědeckého poznaní je definovano, co a kdo je normalní a 

co a kdo podmínky normality nenaplnuje. Tím, jak se clověk srovnava s měrítky normality 

sam v sobě, stava se skrze objektivace sam subjektem. Stat tak jiz nepotrebuje nasilí k výkonu 

moci, protoze clověk se stava sam sobě jejím subjektem.“ (Janebova, 2005: 74)

Jakým způsobem je tedy vyjednávána „normalita“ v centru Mezi svými? Jakou roli 

hraje v její konstrukci governmentalita? A mají principy, k nimž se centrum hlásí (partnerství, 

participace, empowerment) vliv na asymetrii moci, která se pojí se sociální prací?

Moc nebo pomoc?

Navrátil  vymezuje  sociální  práci  jako  profesionální  aktivitu,  která  se  zaměřuje  na 

pomoc jednotlivcum, skupinam ci komunitam tak, aby tito mohli zlepsit nebo obnovit svou 

schopnost sociálního fungování a aby k tomu měli příznivé společenské podmínky. (Navrátil, 

2001: 184). Janebová a Černá však v souvislosti se sociální prací upozorňují na zvýšené riziko 

reprodukce celospolečensky zakořeněných stereotypů, které můžou posilovat marginalizaci 

klientů  a  klientek.  Přestože  ideál  sociální  práce  tkví  v  neustálém reflektování  mocenské 

nerovnováhy vztahu mezi  klientkami  a  peer  /  sociálními  pracovnicemi  (Healy,  2001),  ve 

snaze nezobecňovat a nesoudit,  nýbrž naopak přistupovat ke každému klientovi a klientce 

individuálně  (Janebová  a  Černá,  2008:  39),  soubor  kulturních  a  společenských  hodnot  a 
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norem, které působí na peer / sociální pracovnice, takový přístup znesnadňují (Janebová a 

Černá, 2008 37)14. 

Podle Janebové a Černé by tedy pracovnice v sociálních službách měly reagovat na 

konkrétní potřeby každé klientky a měly by jí pomáhat na základě její specifické situace, s  

respektem a pochopením. Mullaly argumentuje, že praxe sociální práce nemusí vždy splňovat 

tato  kritéria,  protože  ekonomický,  politický,  sociální  a  kulturní  kontext  pracovnic  a 

pracovníků ovlivňuje jejich rozhodování, které může být zdrojem marginalizace klientek a 

klientů sociálních služeb ve formě diskriminace, materiální deprivace, vyloučení z různých 

služeb apod. (Mullaly, 2007: 262).

Na organizace sociálních služeb a jejich pracovnice navíc mohou dopadat existenční 

nejistoty  plynoucí  z nedostatku  finančních  prostředků  (Valová  a  Janebová,  2015:  6,  13). 

Molek  uvádí,  že  nejčastější  zdroje  příjmů  neziskových  organizací,  které  nabízejí  sociální 

sluzby,  bývají  dotace ze statního rozpoctu,  z  rozpoctu obcí,  měst  a  regionu,  prostredky z 

programu evropských spolecenství, príspěvky zrizovatelu, úhrady od klientu, dary a vedlejsí 

hospodarska ci mimoradna cinnost jako napríklad varení, praní pradla, prodej výrobku apod. 

(Molek,  2009:  21)  Valová  a  Janebová  argumentují,  že významným  zdrojem  financování 

organizací  poskytujících  socialní  sluzby je  také  moznost  cerpat  prostredky z  Evropského 

sociálního fondu (Valová a Janebová, 2015: 7); zároveň však uvádějí, že dočasná „existenční 

jistota“  organizace  je  casto  vykoupena  administrativní  zatězí  v  podobě  vyplnovaní 

monitorovacích  zprav,  sledovaní  ukazatelu,  statistických  výkazu  a  dodrzovaní  pravidel 

publicity (Valová a Janebová, 2015: 8). Děje se tak obzvláště pokud se organizace poskytující 

sociální služby vyrovnávají s úbytkem či nedostatkem finančních prostředků tak, že doplňují 

svůj  rozpočet  žádostmi  o evropské  fondy či  dofinancování  z prostředků MPSV (Valová a 

Janebová,  2015: 14, 15). Volba takových strategií s sebou nese nutnost vykazovat výsledky 

činnosti  organizace a  legitimizovat  obdržené  zdroje  (podle Valová  a  Janebová,  2015:  9  a 

Chytil, 2011: 5).

Ochota  donátorů  financovat  sociální  služby  je  navíc  podle  Valové  a  Janebové 

ovlivněná  stávajícím  globálním  trendem  kapitalistické/postindustriální  společnosti,  který 

14 Janebová a Černá popisují, čím můžou sociální pracovnice a pracovníci přispívat k marginalizaci 
klientů a klientek (Janebová a Černá, 2008: 39): 1) Neznalostí širších strukturálních kontextů, které 
zaprícinují socialní problémy, a psychologizací – respektive prevaděním těchto strukturalně 
zapríciněných problému výhradně na individualní rovinu prostrednictvím otazek „co jste udělal/a 
proto, aby ...“, „jak byste tento problém mohl/a resit?“ apod. 2) Nedostatecnou citlivostí vuci 
diskriminaci a opresi klientek a klientu ci vlastními nereflektovanými stereotypy a predsudky. 3) 
Nekritickou aplikací tradicních teoretických konceptu a kategorizací na jedinecné situace klientek a 
klientu a nedostatecnou reflexí vlastní mocenské pozice.
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Chytil  nazývá  „druhou  fází  modernizace“  (Chytil,  2007:  11).  Tato  fáze  modernizace  je 

namířena proti  institucím sekundární sociability15,  mezi které patří  jak sociální služby, tak 

sociální práce (Chytil, 2011: 1). „Druhá fáze modernizace“ se vyznačuje jednak tlakem na 

ekonomizaci a racionalizaci oblasti sociálních služeb, které se tak musejí podřizovat zájmům 

trhu  a  požadavkům  efektivity,  jednak  převáděním  řešení  strukturálních  problémů  na 

individuální  úroveň. Individualizace sociálních rizik a  privatizace veřejných služeb má za 

důsledek ztrátu celé řady jistot (Chytil,  2007: 11) – stále častěji se objevují požadavky na 

redukci, zestíhlení, odbouraní verejných sluzeb ci socialního statu a je zpochybnovana jejich 

legitimita (Chytil, 2011: 1). Valová a Janebová argumentují, že ekonomizaci sociální práce 

výstizně  symbolizují  nově  se  objevující  pojmy  socialní  prace  a  socialních  sluzeb  jako 

poskytovatel/uživatel, vstupy/výstupy, zeštíhlení a úspory, efektivita, evaluace, standardizace, 

benchmarking apod. (Valová a Janebová, 2015: 8; Chytil, 2011: 5).

Pokud chtějí  mít  organizace  poskytující  sociální  služby přístup  k určitým zdrojům 

financí, musejí se na jedné straně do značné míry adaptovat na neoliberální diskurz sociálních 

služeb  a  vykazovat  „výsledky“;  na  straně  druhé  se  však  mohou  vyrovnávat  s ideologií 

delegitimizace  veřejných  sociálních  služeb  ustavením „kritické  sociální  práce“  (Valová  a 

Janebova, 2015: 9). Ta klade duraz na analýzu a kritiku moci a útlaku ve spolecnosti (Healy, 

1999)  a  jejím  cílem  je  celkova  spolecenska  transformace  k  prekonaní  nespravedlnosti, 

dominance  a  vykorisťovaní  (Healy,  2001).  Kriticka  socialní  prace  v sobě  zahrnuje  různé 

proudy16 a  může  se  lišit  ve  svých  konkrétních  podobách,  vždy  by  ale  měla  zahrnovat 

následující znaky (Healy, 1999):

- Zavazek socialních pracovníku stat na straně utlacovaných a těch, kterí nemají moc.

- Reflexe mocenské nerovnosti,  která se pojí se sociální prací a snaha sdílet moc se 

svými klienty.

- Důraz  na  roli  makrosociálních  struktur  (sociálních,  ekonomických  a  politických 

systému)  a  jejich  vliv  na  individualních  zkuseností  lidí  (napr.  kapitalismus  utvarí 

15 První faze modernizace se podle Chytila vyznacovala selhavaním tradicních institucí jako sirsí  
rodina, sousedství, komunity – tedy tzv. institucí primarní sociability (soudrznosti). Kdyz tyto instituce 
prestavaly být schopny fungovat jako opora a ochrana lidí v kritických situacích, zacaly být vytvareny 
tzv. instituce sekundarní sociability (Chytil, 2007: 19) jako napríklad socialní prace, pojistění, socialní 
stat ci formalní organizace specializující se na resení ruzných socialních problému (napr. domovy pro 
seniory).
16 Valová a Janebová zmiňují anti-rasistickou a multikulturní sociální práci, anti-opresivní a anti-
diskriminacní prístupy, feministickou socialní praci, rozmanité modely komunitní prace, marxistickou 
socialní praci, radikalní socialní praci (oznacení uzívané ve Velké Britanii, Kanadě a Australii, naopak 
méně v USA, kde se někdy uzíva jako alternativa „progresivní socialní prace“), strukturalní socialní 
praci, participatorní a akcní formy výzkumu ci postmodernistickou kritickou perspektivu. (Valova a 
Janebová, 2015: 10)
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vztahy mezi trídami, patriarchat mezi zenami a muzi, imperialismus mezi Evropany a 

Ne-evropany).

- Kritika dominantního diskurzu/ideologie za prevadění strukturalních prícin problému 

na individualní úroven a obvinovaní jednotlivcu v sociální tísni.

- „Zplnomocnovaní“ (empowerment) utlacovaných lidí ke kolektivním akcím za úcelem 

dosazení socialních změn.

Příkladem uplatňování principů kritické sociální práce je podle Valové a Janebové již 

zmíněná  síť  SWAN  (Social  Work  Action  Network),  která  sdružuje  sociální  pracovnice, 

akademičky a akademiky, uživatelky a uživatele služeb, které spojuje obava, že sociální práce 

je příliš omezována manažerismem a marketizací, stigmatizací uživatelů, sociálními škrty a 

dalšími bariérami. (Valová a Janebová, 2015: 20) Cílem sdružení je komunitarizace sociální 

práce a  kritika negativních vlivů,  které  na sociální  práci  mají  finanční  škrty a  nedostatek 

zdrojů, nárůst byrokracie a dominance přístupů ve stylu „care management“ s jejich ukazateli 

výkonnosti a privatizací služeb (Social Work and Social Justice, 2004). Valová a Janebová 

argumentují, že podobné iniciativy jsou v prostředí českých sociálních služeb výjimkami, a 

uvádějí možné příčiny tohoto „antiradikalismu“ (Valová a Janebová, 2015: 21):

1. „Radikalismus“ není např. v porovnání s podfinancováním britských sociálních služeb 

prozatím  v  ceském  kontextu  potrebný.  Je  mozné,  ze  az  (ci  pokud)  budou  skrty 

razantnějsí, dojde k silnější mobilizaci pracovnic a pracovníků v sociálních službách.

2. Poměrně konzervativní  systém vzdělavaní  ze strany vysokých i  vyssích odborných 

skol casto neseznamuje socialní pracovnice s prístupy „kritické socialní prace“ ani s 

„kritickou teorií spolecnosti“. Socialní pracovnice muzou castěji operovat v diskurzu 

zduraznujícím „vinu“ a deficity klientek a klientu. V dusledku toho se „radikalnějsí“ 

prístupy oddělily od socialní prace a oznacují se jako obcanský aktivismus.17

3. Pro společnost  pozdní  moderny jsou podle „kritické teorie“  typické  rysy odcizení, 

individualizace,  fragmentarizace  praktik  a  upozaďovaní  obcanské  spolecnosti. 

Důsledkem krize  systému  panství  globálního  kapitalismu  roste  skepse  k sociálním 

hnutím a participativním přístupům.

17 Zde vidí Valová a Janebová rozdíl mezi českou a britskou sociální prací – ve Velké Británii se díky 
padesatileté tradici „kritické“ ci „radikalní“ socialní prace nevylucují myslenky „radikalismu“ a 
„sociální práce“. Naproti tomu české sociální pracovnice a pracovníci jako by byli postaveni před 
volbu, zda být socialním pracovníkem ci aktivistou socialního hnutí.
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4. Autorky v českém prostředí identifikují neochotu účastnit  se nátlakových akcí jako 

jsou  demonstrace  které  mohou  být  spojeny  s levicovou  orientací  na  politickém 

spektru.18

Jak  jsou  v kontextu  zmíněného  „antiradikalismu“  českých  sociálních  služeb 

vyjednávány a zvýznamňovány principy kritické sociální práce v nízkoprahovém centru Mezi 

svými?  Vzniká  v centru  napětí  mezi  koncepty  posilování  (empowermentu),  participace, 

potažmo postavou peer pracovnice, a diskurzem, který do sociální práce proniká vlivem druhé 

vlny  modernizace,  potřebou  „reintegrace“  či  omezováním  financování  sociálních  služeb 

apod.? (podle Valová a Janebová, 2015: 8, 20; Chytil, 2011: 5)

Centrum Mezi  svými  čerpá finance z různých zdrojů,  ať už jde o evropské fondy, 

dotace, dary z řad veřejnosti či vlastní výdělečné aktivity, mezi které patří prodej výrobků 

klientek.  Centrum  také  spolupracuje  s potravinovou  bankou,  díky  které  můžou  peer 

pracovnice rozdělovat příděly jídla mezi klientky a ze kterých kuchařka v centru vaří obědy. 

Hledání alternativních zdrojů financování nabízí centru jistou dávku autonomie, stále však 

platí,  že  většinu  prostředků  získává  z fondů  a  dotací,  které  s sebou  nesou  potřebu 

zaznamenávat průběh projektů (na jejichž základě byla například v minulých letech centru 

poskytnuta  dotace)  a  jejich  výsledky.  Konkrétní  podoba  „výsledků“  záleží  na  vypsaném 

projektu;  v souvislosti  se  státními,  potažmo  regionálními  či  obecními dotacemi  potom 

centrum vydává zprávy o tom, kolik žen centrum navštěvuje, jak dlouho jednotlivé klientky 

využívají služeb Mezi svými, jestli jsou v bytové nouzi, jak si vydělávají na živobytí a jestli 

jim centrum pomohlo ke změně k lepšímu, co se týče hledání bydlení a práce.

Mezi  svými  pro  tyto  účely provádí  s ženami  každý rok  dotazníkové  šetření,  které 

probíhá spíše formou strukturovaného rozhovoru, kdy sociální pracovnice pokládá klientce 

zadané otázky a zapisuje její odpovědi. Během svého výzkumu jsem pro sociální pracovnice 

vyplňovala s některými z klientek centra dotazníky, které zjišťovaly, jak dlouho ženy chodí do 

centra, jestli se v centru cítí v bezpečí, jaké z jeho služeb (jako je pračka, sprcha, telefon aj.) 

využívají,  jestli  se  účastní  kurzů  pořádaných  centrem  Mezi  svými  a  jestli  jim  centrum 

pomohlo najít řešení jejich bytové a či pracovní nouze.

Podobně  probíhá  i  zodpovídání  otázek  u  podstatně  kratších  dotazníků,  které 

s klientkami vyplňují peer pracovnice při jejich první návštěvě centra. Když začne klientka 

docházet  do  centra,  zpravidla  jde  tedy  nejprve  za  peer  pracovnicemi,  se  kterými  vyplní 

18 Valová a Janebová argumentují, že v kontextu československé historie komunismu není dodnes 
žádoucí být spojován s levicovou ideologií, se kterou si mnozí – právem či neprávem – spojují některé 
z principů kritické sociální práce.
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základní informace o sobě a své situaci, a může také specifikovat, s čím konkrétně potřebuje 

nejvíce pomoci. Podobné reflektivní dotazníky a rozhovory provádějí sociální pracovnice i 

v souvislosti s různými kurzy, které centrum pořádá a ke kterým tak vedení dostává zpětnou 

vazbu,  a  také  v souvislosti  s  odbornými  publikacemi  o  situaci  žen  v sociální  tísni,  které 

vydává  Mezi  svými  s cílem  rozšiřovat  společenské  povědomí  o  ženských  aspektech 

bezdomovectví a o participativních, komunitárních přístupech k sociální práci.

Mapování situace klientek a snaha zjistit, jak jim služby Mezi svými pomohly, mohou 

tvořit  styčnou  plochu  jinak  velmi  rozdílných  diskurzů  kritické  sociální  práce  a  současné 

tendence „manažerizovat“ a „marketizovat“ sociální služby (podle Valová a Janebová, 2015: 

8, 20; Chytil, 2011: 5). Centrem shromažďované informace mohou prohlubovat mocenskou 

asymetrii  vztahu  mezi  sociálními/peer  pracovnicemi  (které  mají  přístup  k interním datům 

klientek) a klientkami (které přístup k takovým datům většinou nemají).  Převaha „vědění“ 

sociálních/peer pracovnic, které produkuje moc (Foucault, 2000: 62), je v centru Mezi svými 

částečně  vyvážena  citlivým  zacházením  s daty  (která  zůstávají  důvěrná  a  při  publikaci 

centrem anonymizovaná), a také rolí peer pracovnic, které ze své podstaty sdílejí s klientkami 

zkušenost  se  sociální  tísní.  Peer  pracovnice  se  díky tomu často  znají  s klientkami  centra 

osobně z ubytoven nebo jiných organizací, které poskytují sociální pomoc, a nepředstavují 

pro klientky anonymní postavy, o kterých by klientky neměly žádné „vědění“.

Domnívám se také, že informace, které centrum shromažďuje o klientkách a jejich 

situaci v zájmu legitimizace získaných finančních prostředků dokáže Mezi svými využít také 

jako zpětnou vazbu a reflexi svých služeb. Z dotazníků, které jsem pro centrum vyplňovala 

s klientkami, je cítit znatelná snaha získat podněty, díky kterým by centrum mohlo zlepšit své 

služby nebo díky kterým by mohlo  přehodnotit,  jak  lépe  uplatňovat  principy participace, 

posilování/zplnomocnění  (empowerment)  a  reflexe  mocenských  nerovností,  které  s sebou 

organizace nabízející sociální služby můžou nést  (Janebová a Černá, 2008; Doherty, 2001; 

Baptista, 2010).

Dotazník, který jsem s ženami vyplňovala, byl koncipován následovně: první otázky 

mapovaly, jak konkrétně ženy hodnotí služby, které Mezi svými nabízí – co se týče materiální 

pomoci  od  nabídky potravin,  ošacení  a  hygieny,  které  si  ženy mohou odnést  s sebou,  po 

pračku, telefon nebo počítač, které mohou používat v centru; i co se týče psychické podpory 

(„Cítím se v centru v bezpečí?“, „Mám možnost poradit se, získat kontakty a rady?“ apod.) 

Další otázky pátraly po tom, jak se k sobě podle respondentek chovají ženy v centru, jak se 

chovají peer a sociální pracovnice ke klientkám a jak ženy vnímají pravidla centra. Poslední 

set otázek zjišťoval, jak ženy vnímají možnost podílet se na chodu centra a jestli využívají 
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této  možnosti,  stejně  jako  jestli  se  v centru  učí  něco  nového  (na  kurzech  angličtiny, 

sebeobrany apod.)  a  jestli  v centru  rády tvoří  (v  rámci  divadla,  arteterapie  aj.).  V závěru 

dotazníku ženy uváděly, jestli mohou obecně říct, že jim služby Mezi svými pomáhají (v čem, 

proč apod.), a nakonec ženy mohly uvést svůj věk, dobu, po kterou docházejí do Mezi svými 

a po kterou se nacházejí v bytové nouzi, kde bydlí, z čeho žijí a jestli se v posledních třech 

měsících změnilo jejich bydlení nebo způsob, jakým získávají peníze na živobytí (případně 

jestli ženě ke změně pomohlo Mezi svými).

 Domnívám se,  že pro zmíněné dotazníky,  které  probíhají  formou strukturovaného 

rozhovoru na dobrovolné bázi, je charakteristická snaha jednak „dehomogenizovat“ skupinu 

klientek s různými příběhy a potřebami, jednak dát ženám slovo, aby řekly, čím konkrétně jim 

centrum pomáhá, ale také kde je pro Mezi svými prostor pro zlepšení. Podněty, připomínky a 

návrhy jsou v centru vítány jako zdroj reflexe, nejen v kontextu dotazníkových šetření, ale 

také průběžně, formou vzkazů, které ženy mohou vhazovat do schránky důvěry.

Sběr dat o klientkách a o tom, jak jim pomáhá Mezi svými, plní jiný účel v kontextu 

legitimizace dotací (kdy centrum musí vykázat, kolika ženám pomohlo k integraci a které 

z nich si  našly bydlení  či  práci)  a  v kontextu potřeb a  záměrů  samotného centra  (kdy na 

základě informací,  které  ženy sdílejí  s  peer  a  sociálními pracovnicemi vznikají  závěrečné 

zprávy či  publikace,  které  rozšiřují  povědomí  veřejnosti  o  ženském bezdomovectví  a  na 

jejichž základě se centrum snaží zlepšit své služby). Jak centrum slaďuje tyto dva poměrně 

odlišné  účely  sběru  dat?  Tedy  jak  zajišťuje  vhodné  zacházení  s klientkami  a  jejich 

informacemi  tak,  aby  dostálo  principům  kritické  sociální  práce,  ale  aby  zároveň  splnilo 

požadavky, které jsou na něj kladeny ze strany donátorů (mezi něž může patřit MPSV, obec 

apod.)?

Mezi svými přistupuje k mapování situace klientek citlivě: co se týče rozhovoru s peer 

pracovnicemi  při  prvotních  návštěvách  nové  klientky,  peer  pracovnice  dbají  na  to,  aby 

s klientkou mluvily v soukromí a vysvětlily jí, proč od ní dané informace potřebují. Během 

svého výzkumu jsem například byla u toho, když do centra poprvé přišla jedna z transgender 

žen  –  peer  pracovnice  respektovaly  její  identitu  a  ujistily  jí,  že  do  centra  může  chodit. 

Neznamená to nutně,  že všechny peer pracovnice souhlasí  s tím, že do centra chodí ženy 

s transgenderovou  identitou  –  znamená  to  spíše  to,  že  i  pro  peer  pracovnice  platí  určitá 

pravidla a že jako zaměstnankyně centra musejí jednat s klientkami v souladu se základními 

principy centra. 19

19 Během svého výzkumu jsem v centru identifikovala konflikty zvýznamňující rozdíly, které mezi 
ženami vznikají v souvislosti s odlišnou etnicitou, vztahem k návykovým látkám, věkem nebo 
sexuální orientací. Šlo však spíše o poznámky mezi klientkami, kterých si buď peer pracovnice 
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V podobném  duchu  se  nesou  i  dotazníky,  které  s klientkami  vyplňují  sociální 

pracovnice;  na  rozdíl  od  vstupního rozhovoru  je  však  vyplňování  dotazníků  pro  klientky 

dobrovolné. Domnívám se, že ve způsobu, jak centrum postupuje ve svých dotaznících a ve 

vstupním rozhovoru s klientkami se odráží některé z principů kritické sociální práce, jak jsem 

je  popsala  výše  (podle  Healy,  1999).  V přístupu  peer  a  sociálních  pracovnic  jsem 

identifikovala  zavazek stat  na straně znevýhodněných, a to konkrétně v tom, že nehledaly 

v situaci  klientek  individuální  příčiny,  nýbrž  strukturální  problém,  který  je  třeba  řešit. 

V rozhovorech  mezi  peer  /  sociálními  pracovnicemi  a klientkami  jsem  také  zaznamenala 

snahu  sdílet  moc  se  s ženami,  které  využívají  služeb  centra  (a  reflektovat  mocenskou 

nerovnost,  která  se  pojí  se  sociální  prací),  konkrétně  v nabídce  podílet  se  na  utváření 

sdíleného prostoru nízkoprahového centra,  které mohou klientky díky principu participace 

měnit a vylepšovat. Zároveň tím centrum zplnomocňuje své klientky, protože jim dává moc a 

prostor  měnit  některé  služby  centra.  Klientky  mají  skrze  zpětnou  vazbu  vliv  na  to,  jak 

centrum funguje, a mohou tak například některé jeho služby lépe přizpůsobit svým potřebám.

Spolupodílení se klientek na chodu centra jsem během svého výzkumu zaznamenala 

spíše na úrovni zpětné vazby v dotaznících, kdy klientky například vyjádřily potřebu lepší 

organizace  rozdělování  oblečení  ze  šatny  či  potravin  z potravinové  banky.  Když  jsem se 

klientek ptala na to, co pro ně konkrétně znamená možnost podílet se na chodu centra, uvedly, 

že necítí nutnost výrazně měnit podobu centra nebo jeho uspořádání; princip participace je pro 

ně významný spíše jako možnost zapojit se do dění, mít vliv a hlas, který je slyšet.

Pokud  ponechám stranou  kontext  mapování  situace  klientek,  jak  probíhají  ostatní 

interakce  mezi  klientkami  a  sociálními  /  peer  pracovnicemi  v Mezi  svými?  Jak  centrum 

praktikuje principy kritické sociální praxe? A má na jejich uplatňování vliv rozložení moci 

mezi dílčí složky centra?

Na základě svého etnografického výzkumu usuzuji, že komunitní centrum Mezi svými 

funguje v rámci svého každodenního provozu na třech úrovních. První úrovní jsou klientky, 

které jednak využívají služeb denního centra, jednak se v duchu principu participace podílejí 

na jeho chodu, přičemž záleží na každé klientce,  do jaké míry se chce na provozu centra 

podílet. Základním pravidlem centra je, že si po sobě každá žena uklízí a chová se v centru ke 

všem ohleduplně a s respektem, tak, aby nevyvolávala žádné konflikty. Vybraná odpoledne se 

také klientky musí zapojit do některé z nabízených aktivit – může to být kurz na ovládání 

počítače, hodiny angličtiny, jógy, romštiny nebo kreativní dílny.

nevšimly (protože se ztratily v ruchu centra) nebo které peer pracovnice označily jako nevhodné a 
naznačily klientkám, že od nich očekávají dodržování pravidel centra, mezi které patří ohleduplné, 
nekonfliktní jednání.
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Druhou úroveň tvoří peer pracovnice, které centrum zaměstnává a které se starají o 

každodenní  chod  Mezi  svými.  Jsou  to  ženy,  které  samy  prošly  nebo  stále  procházejí 

zkušeností  s  bezdomovectvím nebo sociální tísní,  a které proto podle vedení  centra samy 

nejlépe vědí, jak klientkám centra pomoci. Z rozhovorů se sociálními pracovnicemi vyplývá, 

že  vedení  centra  považuje  peer  pracovnice  za  aktérky,  které  můžou  klientkám nabídnout 

praktická  řešení  problémů  a  které  (díky  svým zkušenostem)  ví,  jak  důležité  je  jednat  s 

klientkami s respektem a nehodnotit je. I tak vedení centra vyžaduje, aby peer pracovnice 

reflektovaly svůj vztah ke klientkám, jak je patrné z pravidelných setkání peer pracovnic, kde 

probíhá  diskuze nad tím,  jak se pracovnice ke  klientkám chovají  a  jak si  umí poradit  se 

situacemi, které práce v denním centru pro ženy bez domova přináší.

Poslední složkou jsou potom sociální pracovnice, které mají v Mezi svými kancelář a 

které jsou k dispozici v případech, kdy daná záležitost přesahuje kompetenci peer pracovnic. 

Může se tak stát v chvíli, kdy klientka vyžaduje nebo potřebuje doprovod sociální pracovnice 

kvůli úředním záležitostem, požádá o pomoc dluhové poradkyně, která pro centrum pracuje, 

přeje si asistenci v hledání bydlení či práce, nebo když se v centru rozpoutá konflikt, který 

peer  pracovnice  nedokážou  samy vyřešit.  Ačkoli  tak  stojí  z  formálního  hlediska  sociální 

pracovnice nad peer pracovnicemi,  většinou nezasahují  do praktických záležitostí  a dávají 

peer pracovnicím velkou dávku autonomie – alespoň tak to platilo pro sociální pracovnice, se 

kterými jsem nejčastěji přišla do kontaktu. Peer pracovnice většinou znají klientky centra a 

jejich  aktuální  situaci  lépe  než  sociální  pracovnice,  a  tak  mají  lepší  výchozí  pozici  pro 

jakoukoli  pomoc,  kterou  klientky  vyžadují  na  každodenní  bázi,  ať  už  potřebují  poradit, 

popovídat si nebo prostě jen být mezi lidmi,  které znají  a mezi  kterými se můžou cítit  v 

bezpečí20.

Očima peer pracovnic

Na základě zúčastněného pozorování v době výzkumu a na základě výpovědí klientek 

centra usuzuji, že přístup peer pracovnic, které znají klientky často už několik let, může být 

citlivější  a  pružnější  v  reakcích  na  konkrétní  situaci  konkrétní  klientky.  Peer  pracovnice 

můžou  vycházet  z  toho,  že  klientky znají  a  vědí  také,  co  mají  klientky za  sebou,  ať  už 

zprostředkovaně nebo z osobní zkušenosti. Ve vztahu mezi klientkami a peer pracovnicemi 

hraje roli i sdílená zkušenost s ubytovnami a noclehárnami (některé dokonce sdílejí byt nebo 

20 Vycházím z rozhovorů s klientkami, kterých jsem se ptala na to, jak se v centru cítí a co pro ně 
znamená pomoc od peer pracovnic.
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pokoj),  dále  zkušenost  s pracovními  agenturami,  s  organizacemi,  které  nabízejí  sociální 

pomoc, nebo v souvislosti s jednáním s úřady.

Během svého výzkumu jsem často zaznamenávala projevy oboustranného vztahu mezi 

peer pracovnicemi a klientkami – například když do kanceláře peer pracovnic přišla klientka 

Jitka,  aby  s nimi  sdílela,  jak  postoupila  ve  své  snaze  najít  si  práci.  Úryvek  ze  zápisu 

zúčastněného pozorování kanceláře peer pracovnic z mého terénního deníku ukazuje, že Jitka 

i Maruška řeší podobné věcí – i když je Maruška peer pracovnicí a Jitka klientkou, není mezi 

nimi tlustá dělící čára, ale spojuje je stejná zkušenost s životem na ulici a podobné problémy, 

kterými si prošly nebo procházejí:

Jitka (klientka): Teď jsem teda splašila konečně teď trestní rejstřík.

Maruška (peer pracovnice): A potraviňák máš?

Jitka: Mám.

Lucie (peer  pracovnice):  Vždyť jste  mohla jít  pracovat  k  nám (…) a měla byste  na ruku  

prachy!

Jitka: No jo, ale to mně nikdo neřekl.

Maruška: Ona potřebuje bydlení a tohle aby jí platila socka.

Lucie: No jo, ale může bejt na úřadě práce.

Jitka: To já si platim sama.

Maruška: Sama jo?

Jitka: Jo, jo. Já mám důchod invalidní, no. Oni mi z toho sice něco strhávají, ale něco mi  

zbyde.

Maruška: No, mě sebrali všechno.

Jitka: Fakt jo?

Maruška: No jo.

Jitka: Tak vyměň doktorku, jestli ti to sebrali. Sebrali ti dávky teda?

Maruška: No, socka.

Jitka: To jsou svině.

Maruška: No, řekla mi, že si mam najít levnější ubytovnu nebo jít do bytu.

Z výpovědí sociálních pracovnic vyplývá, že sdílená zkušenost, která může spojovat 

klientky s peer pracovnicemi, je vědomým principem, se kterým centrum pracuje a kterého 
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využívá ke zlepšení svých služeb.21 Domnívám se, že peer pracovnice díky tomu neredukují 

existenci / osobnost klientek na izolované projevy jejich chování, ale vnímají je v kontextu 

jejich  konkrétní  situace  dané  intersekcí  znevýhodnění  a  v širším  časovém  horizontu. 

Příkladem  takového  přístupu  může  být  situace,  kterou  v jednom  z našich  rozhovorů 

popisovala  peer  pracovnice  Jiřinka.  Ta  viděla  jednu z klientek,  jak  bere  z  kanceláře  peer 

pracovnic peníze z kasičky na kávu a čaj:

Peer pracovnice Jiřinka: Já jsem teda tady paní viděla, jak něco vzala, i když jsme tady byly.  

Nebudu jmenovat, ale …

Peer pracovnice Magda: No jo, to je běžný, na to už jsme zvyklý.

Jiřinka:  Hele  ale  to  je  opravdu,  já  jsem  koukala  jako  blázen.  Taková  nenápadná,  viď.  

Koukala se do stropu.

Magda: No! To je ono.

Jiřinka: A byly tady ženský. 

Magda: Hele to je úplně normální, i když tady někdo je.

Jiřinka: Ale šikovná paní, to zase jo. Byly tady tři (peer pracovnice), že jo … A stejně. Prostě  

šikovná. Já jsem jí viděla a nic jsem teda neříkala. Je to stará paní, viď. Ale ona zase na  

druhou stranu … já vím, že když má, tak jako dá. Nosí sem občas toaletní papír, a tak. 

Renata – výzkumnice: Aha.

Magda: Jo, to jo.

Jiřinka: To ona zase jo. Jednou si koupila nějakej los a vyhrála 1500 Kč, tak …

Magda: Ona by se rozdala, no.

Jiřinka: Tak nám tam nakoupila nějaký sladkosti, to ona zase jo. Jako když má, tak jako není  

lakomá. (…)

Místo  aby Jiřinka  klientku zastavila,  raději  posoudila  situaci  z  většího  nadhledu a 

usoudila, že ztráta několika drobných mincí, které ženy do kasičky dávají spíše symbolicky za 

kávu a čaj,  které  si  v centru vaří,  vyváží  přínos,  který mince znamenají  pro klientku.  (V 

kasičce přitom podle mé zkušenosti nebývá více než sto korun.) Peer pracovnice Jiřinka si v 

rychlosti vybavila také to, jak se klientka chová, když není v akutní nouzi a zhodnotila, že její 

21 Absence výrazné hranice mezi peer pracovnicemi a klientkami, potažmo všemi aktérkami centra, 
jsem pocítila v průběhu výzkumu i na sobě, když mě některé z klientek centra žádaly o pomoc, jako 
kdybych sama byla peer / sociální pracovnicí. Vždy jsem klientkám řekla, že o centru píši práci a 
nepůsobím v něm jako odborná pomoc, ale pokaždé jsem se jim snažila pomoci (většinou šlo o to najít 
na internetu určité telefonní číslo nebo adresu).
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ochota sdílet „přebytky“ tento čin „vyvažuje.“ Jiřinky rozhodnutí bylo ovlivněné kontextem, a 

jako takové mě vedlo k otázce, zda by se jiná peer pracovnice zachovala jinak.

Jak tedy centrum zajišťuje, aby peer pracovnice byly jednotné ve svých postupech a 

ctily zásady centra? Mezi svými řeší  tato témata na poradách a tzv.  supervizích,  které se 

konají jednou za měsíc a kterých se účastní jak peer, tak sociální pracovnice. Já sama znám 

průběh supervizí jen z výpovědí peer a sociálních pracovnic, ale z jejich existence a frekvence 

usuzuji,  že  tvoří  jeden  z pilířů  reflexivity,  ke  které  vedení  centra  vede  peer  a  sociální 

pracovnice. 

Reflexe je přitom významnou kvalitou pracovnice v sociálních službách (Janebová a 

Černá, 2008: 37), a proto si dovoluji tvrdit, že dělá z centra Mezi svými příklad toho, jak 

může prakticky fungovat kritická sociální práce. I peer pracovnice může pochybit a chovat se 

nepřiměřeně,  ostatně  na  jednu  z  „peerek,“  Sáru,  si  klientky  opakovaně  stěžovaly,  ať  už 

ostatním peer pracovnicím nebo mně, když jsem s nimi mluvila o tom, jak se v centru cítí. 

Podle nich peer pracovnice mnohdy jednala nespravedlivě, byla příliš přísná a často na ně 

křičela. Ostatní peer pracovnice hodnotily její jednání podobně, občas se snažily mírnit její 

projevy a peer pracovnice Maruška mi řekla, že o jejím chování mluvily při supervizích s 

vedením centra. Postupem času se Sářino chování změnilo a už se tolik nelišilo od chování 

ostatních peer pracovnic, jak jsem měla tu možnost sledovat v průběhu šesti měsíců svého 

výzkumu a jak jsem mohla číst z výpovědí klientek, které si na ni přestaly stěžovat.

Následující úryvek z rozhovoru s peer pracovnicí Maruškou ilustruje průběh supervizí 

a roli reflexivity v práci peer pracovnic:

Renata – výzkumnice: A co to teda máte teď desátýho za poradu?

Maruška: To máme supervizi.

Renata: A co to znamená?

Maruška: To tam bude psycholog. Teda na naší supervizi bývá psycholog. A řeší se vnitřní  

problémy. Jak třeba postupovat … jo, nebo jakej máme problém. Teď jsme řešili, co jsme to  

řešili? Třeba jsme měli problém sjednotit se na kávě a na čaji. Kolik se bude platit, jestli se  

bude něco platit, i za pračku. Každá jsme měly jinej názor, tak on se snaží, abychom si k tomu  

každá řekla svý a abychom se sjednotily. Tak jsme se shodly, že káva a čaj budou za dvě  

koruny a cukr se jako do toho jako … no dřív jsme měli káva dvě koruny, cukr korunu. Čaj byl  

gratis. A pořád byly zmatky, každá to účtovala jinak. Takže teď se to sjednotilo. A pětikorunu  

pračka. A nebo … tys tady vlastně nebyla, viď?

Renata: No, slyšela jsem, že byla hádka.
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Maruška: Tak jako jakou zvolit metodu, nebo třeba jak reagovat (na hádku mezi klientkami),  

dát jim zákaz. Prostě jak to řešit, a co třeba je dobrý. Ale taky jsme se … někdo chtěl, aby  

(klientka) měsíc nemohla přijít, někdo tejden … Tak nějak abychom se teda sjednotily. Nebo  

teď se blíží ty Velikonoce, tak co budeme dělat, jak bychom si to představovaly. Ta supervize  

je teda o sdělení svýho názoru přede všema. I když třeba některý připomínky jsou negativní,  

že se nelíbí někomu nějaký chování  (peer pracovnice),  jo,  že řve na klientky, tak to na tý  

supervizi řeknu nahlas, a každej z těch dalších si k tomu řekne svůj názor. Že buď se toho  

vyvarovat, nebo aby se změnila … že jo. Aby šla do sebe … Prostě na čem se ta skupina  

sjednotí.

Reflexivita je tedy jedním z požadavků, které centrum klade na peer pracovnice. Jak 

ale svou pozici vnímají samotné peer pracovnice? Co pro ně znamená být „peer pracovnicí“? 

Některé  z peer  pracovnic  v souvislosti  se  svou  prací  tematizovaly  koncept  pomoci,  jiné 

zdůrazňovaly provázanost  s prostředím sociální  tísně  a  návykových látek,  se  kterým mají 

zkušenost a které nemohou nebo nechtějí opustit.

Jak zapadá téma pomoci do principů kritické sociální práce, ke kterým se centrum 

hlásí?  Kritická  sociální  práce  nepracuje  s pojmem  pomoci,  protože  ten  nesouzní 

s aktivizačním a posilujícím principem kritické sociální práce a staví klientky spíše do role 

pasivní  příjemkyně  pomoci.  Jako  taková  může  pomoc  prohlubovat  mocenskou  asymetrii 

vztahu mezi klientkami a pracovnicemi v sociálních službách (podle Janebová a Černá, 2008). 

Například sociální pracovnice v Mezi svými na rozdíl od peer pracovnic nechápou svou práci 

jako zdroj  pomoci,  ale  jako nabídku služeb a  bezpečného prostoru.  Stejně  tak  i  oficiální 

stanoviska centra  zvýznamňují  spíše emancipační,  posilující  a  komunitní  charakter  centra, 

aniž by explicitně vykreslovaly centrum jako místo pomoci. Peer pracovnice však disponují 

v rámci  centra  velkou  dávkou  autonomie  a  jejich  status  je  v kontextu  jiných  pracovnic 

v sociálních službách v mnohém specifický (ať už jde právě o zkušenost s životem v sociální 

tísni, blízkost k návykovým látkám apod.). Domnívám se proto, že koncept pomoci je v jejich 

případě pro centrum Mezi svými přijatelnou součásti jejich pracovního sebepojetí, byť není 

konzistentní s principy kritické sociální práce.

Jak se tedy koncept pomoci projevuje ve výpovědích peer pracovnic? „Peerka“ Klárka 

popsala svou profesi následovně:

Tak peer pracovník je pracovník, který má zkušenosti s věcmi jako je bezdomovectví, alkohol,  

drogy … Prostě který si prošel tou stejnou zkušeností a může tak dál předat i nějaké rady.  
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Pomáhá těm lidem, kteří jsou na tom hůř, vlastně má i větší přehled. Hlavně čerpá z vlastní  

zkušenosti ten člověk, stále se zdokonaluje, stále se učí od někoho něco. Vciťujeme se.

Peer pracovník podle Klárky „pomáhá lidem, kteří jsou na tom hůř“ než on, a to z 

pozice někoho, kdo se orientuje v terénu a kdo může poradit druhému to, co si sám na vlastní 

kůži vyzkoušel. Téma zkušenosti se ve výpovědích peer pracovnic objevovalo velmi často 

jako nástroj pomoci a zdroj informací, které peer pracovnice využívají ve své práci. Zkušenost 

se  sociální  nouzí  však může být  i  překážkou,  která  ženám znemožňuje stát  se  pracovnicí 

v sociálních službách. Například účastnice kurzu pro peer pracovnice Petra uvedla, že jiné 

organizace  než  Mezi  svými  vyžadují  od  žen,  které  se  chtějí  stát  peer  pracovnicemi,  aby 

alespoň rok před začátkem kurzu přestaly navštěvovat organizace poskytující sociální služby. 

Petra se proto nakonec účastnila kurzu pro peer pracovnice organizovaným centrem Mezi 

svými,  protože  ten  žádné takové požadavky neuplatňuje,  a  ve  své  výpovědi  komentovala 

nařízení různých organizací, které jí znemožňovaly stát se pracovnicí v sociálních službách:

Když bych já chtěla pracovat jako sociální pracovnice nebo pracovnice v sociálních službách,  

tak nesmím bejt zároveň uživatelem a zároveň ... že to je jako ... že se to neslučuje. (…) Já  

jsem právě chtěla dělat na (…) a oni mi řekli, že se musím jako vyvázat z toho … že nesmím  

rok jakoby používat jejich služby a potom teprve můžu nastoupit a do 18 měsíců si můžu  

udělat kurz sociální pracovnice.

Popsaná nařízení využívají některá centra sociální pomoci jako strategii, jak chránit 

potenciální sociální pracovnice, které mají samy zkušenost s drogami nebo alkoholem, před 

rizikem, které může plynout z blízkosti k lidem se stejnou závislostí. Z rozhovorů, které jsem 

vedla se sociálními pracovnicemi centra vyplývá, že vedení Mezi svými si zvolilo opačnou 

strategii  a  zapojuje  ženy se  zkušeností  s životem bez  domova a  se  závislostí  do  své  sítě 

terénních pracovnic.22 Jak jsem již zmínila, zkušenost s prostředím sociální tísně může mít být 

pro peer pracovnice v Mezi svými výhodou v jejich práci, ale v jiných organizacích může být 

překážkou, která ženám znemožňuje pracovat v sociálních službách. Během kurzu pro peer 

pracovnice centrum navštívily „peerky“ z jiných organizací než Mezi svými, a když jsem si 

22 Jak jsem měla možnost pozorovat během kurzu pro peer pracovnice, vedení kurzu a sociální 
pracovnice centra dbají na to, aby pro jeho účastnice bylo absolvování kurzu bezpečné, a spoléhají se 
přitom nejvíce na úsudek samotných žen, kterým dávají příležitost rozhodnout se, jestli pro ně nebude 
kontakt s daným prostředím rizikový V průběhu kurzu několik žen tuto příležitost využilo a kurz 
opustily s tím, že by jej rády absolvovaly později.
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s nimi povídala o tom, co pro ně znamená být peer pracovnicí, často popisovaly potřebu zůstat 

v prostředí, které je pro ně blízké a ve kterém prožily velkou část svého života. Například peer 

pracovnice Natálka mi vyprávěla o tom, jakou roli  hraje v její  práci to,  že má z prostředí 

sociální tísně a drog dlouholetou zkušenost.

Prostě já mam zkušenost s drogama 34 let, protože, že jo, můj tatínek byl feťák a já ho znám v  

absťáku, v rauši a tady v tomhle koloběhu, dokud on se nezačal nudit a nezačal mi to dávat.  

Takže mě na to namotal, a on tý doby už mam tu svou vlastní zkušenost, už nějakých dvacet  

let. A kdo může říct, že ve 34 letech má dvacet let zkušeností. Jako svojí opravdové zkušenosti.  

To má málokdo.

I  další  z peer  pracovnic centra  popsala  svou zkušenost  s  drogami jako něco,  co  jí 

pomáhá  být  lepší  sociální  pracovnicí.  Ve  své  výpovědi  uvedla,  že  díky  své  blízkosti 

k prostředí návykových látek nyní organizuje přednášky pro ostatní sociální pracovnice, které 

mají z lidí na drogách strach a nevědí, jak s nimi jednat. Práce peer pracovnice je pro ni navíc 

způsobem,  jak  zůstat  v kontaktu  s  prostředím,  které  zná  a  které  má  ráda,  protože  v něm 

prožila  velkou  část  svého  života  a  protože  se  s ním  identifikuje  (byť  už  nikoli  jako 

uživatelka).

Pokud je takový přístup peer pracovnic reflektovaný a pokud je pro ně bezpečný (tedy 

pokud neohrožuje  chtěnou abstinenci  peer  pracovnice  apod.),  Mezi  svými  jej  vnímá jako 

něco, co obohacuje a motivuje peer pracovnice v jejich práci.

Vnímají  samy peer  pracovnice  svou práci  v Mezi  svými  jako zdroj  emancipace  a 

společenského uznání? Co konkrétně znamená pro peer pracovnice možnost pracovat v centru 

Mezi svými? Jak je napadlo stát se peer pracovnicemi? A vidí nějaký rozdíl mezi ostatními 

pracemi, se kterými mají zkušenost, a prací v centru Mezi svými?

Jak jsem již zmínila, některé z peer pracovnic popsaly, že nejdříve chodily do centra 

jako klientky,  a  kurz pro peer  pracovnice viděly jako příležitosti,  jak si  rozšířit  možnosti 

pracovního uplatnění v oboru, ke kterému mají blízko. Na kurzu pro peer pracovnice mnohé 

ženy podle svých slov zjistily, v čem jsou dobré, jak můžou pomáhat lidem kolem sebe, a 

rozhodly se ucházet o práci v centru Mezi svými, protože centrum znaly jako klientky, cítily 

se v něm v bezpečí. Nejen potřeba financí, ale také příjemné a známé prostředí centra Mezi 

svými bylo pro ženy významných faktorem, kvůli kterému se rozhodly ucházet o pozici peer 

pracovnice, a kvůli kterému také hodnotí svou práci v centru jako aktivitu, ve které chtějí 

setrvat.
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Některé  z peer  pracovnic  tematizovaly  psychickou  náročnost  své  práce,  protože 

s ženami  podle  svých  slov  řeší  jen  závažné  materiální,  zdravotní  a  jiné  problémy,  a  jen 

málokdy zažívají  radost  z velkého úspěchu nebo pozitivní  změny některé z klientek.  Peer 

pracovnice se přitom shodly na tom, že je pro ně důležité brát situaci svých klientek i sebe 

samých s nadhledem a zároveň mě s nadsázkou odrazovaly od toho, abych se stala pracovnicí 

v sociálních službách, pokud mám jinou možnost.

Znamená to, že peer pracovnice nemají jinou možnost? V jejich výpovědí vyplývá, že 

centrum Mezi svými je pro ně zárukou důstojného zacházení (i když nebývá dostatečným 

zdrojem financí) a peer pracovnice si váží toho, že s nimi vedení centra jedná s respektem a 

váží  si  jejich  práce.  Domnívám  se,  že  práce  v Mezi  svými  je  pro  peer  pracovnice  také 

příležitostí,  jak  zhodnotit  své  znalosti  a  jak  pracovat  v prostředí,  kde  nejsou  pro  své 

zkušenosti stigmatizované, ale oceňované.

Příkladem může být vyprávění peer pracovnice Marušky, které  ilustruje emancipační 

potenciál práce:

Maruška: A bydlela jsem na ubytovně, ale měla jsem úraz, byla jsem pod pracákem teda a  

pod sockou, různě jsem chodila na ty brigády, víš … (…)

Renata: Jo? Co se stalo?

Maruška: No, prosím tě, chytil mě infarkt a jak jsem upadla, tak jsem si zlomila stehenní kost,  

takže mam čtyřnásobnej bypass a ještě ta kost byla v ošklivým stavu, takže já jsem osm měsíců  

ležela v nemocnici a ona mezitím mi šla ta ubytovna do rekonstrukce a já jsem se neměla kam  

vrátit,  ale  měla  jsem  berle  a  tohle,  tak  mi  zařídila  ta  sociální  pracovnice  v  té  léčebně  

dlouhodobě nemocných azylový dům, takže vlastně tímto způsobem já jsem se zařadila jako  

mezi bezdomovce, jo, že jsem přišla o bydlení tímhle způsobem, no a peníze už na drahou  

ubytovnu taky nebyly, takže sociálka to hnedka stáhne, když ležíš v nemocnici, víš, neplatíš  

nájem, máš stravu, všechno, takže tam to bylo jenom minimum, no a byla jsem teda na tom  

azylovým domě (…) a shodou okolností jsem byla na pokoji se Sárou, co tady dělá peerku  

(…).

Když se Maruška přišla podívat do centra, sociální pracovnice zrovna otevíraly kurz 

pro peer pracovnice a zeptaly se jí,  jestli  by se ho chtěla zúčastnit.  Centrum Mezi svými 

poskytlo Marušce možnost stát se peer pracovnicí a otevřelo jí cestu k práci v organizaci, 

která  s centrem  spolupracuje.  Maruška  si  tam  kombinací  dvou  prací  dokáže  vydělat  na 
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ubytovnu, a na pozici peer pracovnice využívá svých zkušeností a znalostí jako nástroj – již 

diskutované – pomoci.

Práci peer pracovnic a žen, které pracují v organizacích úzce spřízněných s centrem 

Mezi svými, chápu jako prodloužení principu empowermentu (bývalých) klientek centra a žen 

v sociální tísni. Čerpám přitom z výpovědí peer pracovnic, které svou práci často hodnotily 

jako možnost využít své zkušenosti pro dobrou věc a zároveň díky ní získat určitý příjem 

peněz. 

Co všechno však spadá pod zodpovědnost peer pracovnic? Jejich pole působnosti si 

nastavuje každá organizace v rámci určitých mezí podle svého. V komunitním centru Mezi 

svými  peer  pracovnice  řeší  praktické  záležitosti  s  klientkami,  rozdělují  potraviny  z 

potravinové banky, hlídají pořadníky na koupelnu a pračku, prodávají za symbolické ceny 

oblečení z komunitní šatny, můžou poradit klientkám s konkrétními problémy nebo je můžou 

doprovodit k lékaři či na úřad. Každá peer pracovnice má pod zvláštní ochranou své vybrané 

klientky, které vyžadují mimořádnou péči, a o ty se stará více než o klientky ostatních peer 

pracovnic.  Jedno  odpoledne  v  týdnu  musí  navíc  peer  pracovnice  pro  klientky  vymyslet 

tvořivý program.

Maruška: (…) Takže já mam svoje dny úterý, středa, od deseti do šesti, z toho v úterý máme  

odpoledne od tří hodin aktivity, to znamená, že ty děvčata, který tady chtějí zůstat, tak musejí  

vykázat nějakou činnost. Třeba teď v zimě se celkem … teď se pouštěj filmy hodně. Ale třeba  

před Vánocema jsme měli takovej jakoby jarmark z jejich výrobků pro veřejnost.

Renata: Jo, super.

Maruška: No, a i poměrně dost se teda … holky háčkovaly, vánoční přání, vánoční věnečky,  

takový, co bylo aktuální, džem se dělal … Teďka teda se většinou dívají na televizi v těch  

aktivitách, ale už zase se blíží Velikonoce, tak už zase se uvažuje, že se budou k Velikonocům  

taky vytvářet nějaký přáníčka.

Renata: Jasně.

Maruška: A takový ty Velikonoční věci, no a z toho, co se utrží, se pak třeba jede na výlet s  

nima nebo tak. Jinak tady mají jógu, která chce … Teď zrovna teda ne, protože jsou prázdniny  

a měla nějaký zdravotní potíže ta naše Mirka, takže až od března, dneska v  poledne jim  

začíná, teda začíná – jednou týdně je ten počítačový kurz, potom tedy mají angličtinu.

Renata: Jo, to jsem slyšela.

Maruška: To je taky dobrý, nahoře. Nahoře, já nevím, tam je romština, ale nevím, kolik jako  

děvčat,  to  není  až  tak  obsazený.  (…)  A  co  ještě  …  no  jednou  týdně,  když  přijde  ta  
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potravinovka, tak oni dostanou jídlo tak nějak podle toho, co je, to se tak nějak mezi ně dělí,  

ale zase děvčata, která bydlí třeba na ubytovnách nebo tak a můžou si vařit, tak ty dostanou  

třeba i víc, protože holkám, který jsou pod mostem, nebudu dávat mouku, že jo.

Renata: Jasně.

Maruška: No, a nebo takový ty věci, co si nemají kde udělat. No a pračku mají zdarma, kafe  

teďka se zavedlo korunu symbolickou, no, jednou měsíčně mají nárok na hygienu. Sprcha …  

tady se jim to teda půjčuje (ukazuje na skříňku se sprchovými gely, šampóny apod.), protože 

když se to tam nechalo, tak si to braly domů, (smích) co si budeme povídat. No a na ten šatník  

se taky zavedly takový symbolický ceny.

Peer pracovnice mají v malíčku všechny praktické informace a postupy, které udržují 

centrum v chodu. Ve všem jim pomáhá to, že klientky osobně znají a vědí, v jaké situaci se 

zrovna  nacházejí,  tedy  jestli  žijí  na  ulici  nebo  jestli  mají  lepší  zázemí  na  ubytovně  či 

v pronajatém bytě / garáži apod. Peer pracovnice ale nezajišťují jen praktický chod centra – v 

jejich pravomoci je také zasáhnout ve chvíli, kdy se v centru objeví nějaký konflikt a kdy je  

potřeba řešit hádky či jiné nesrovnalosti mezi ženami, které ohrožují status centra Mezi svými 

jako místa bezpečí.

Mezi svými jako bezpečný prostor sdílení

Příjmová  a  sociální  polarizace,  kterou  s sebou  nesou  procesy  sociální  segregace, 

otiskují podle Kellera svoji stopu do reálného prostoru měst (Keller, 2011: 183). Symbolické 

rozdělení společnosti kopíruje fyzické rozdělení – tedy stejně jako se mnozí obávají pádu do 

sociální tísně a snaží  se odlišovat  od sociálních skupin s nižším statusem, jen málokdo si 

přisedne k ženě bez domova (podle Keller, 2011: 195). Vzniká tak „město ve městě“ (Keller, 

2011: 183), prostor určený pro sociálně slabé, marginalizované, vyčleněné.

Jedním z cílů nízkoprahového centra Mezi svými je vytvářet bezpečné místo, kde se 

ženy nemusejí cítit oddělené od společnosti, ale kde mohou naopak najít respekt, pochopení a 

pomocnou  ruku.  Jakými  konkrétními  praktikami  centrum  zvýznamňuje  tento  cíl?  Jak 

zajišťuje, že se o vytváření bezpečného prostředí zasazují nejen peer a sociální pracovnice, ale 

i klientky? A jak vedení centra reaguje na konflikty?

Pro vedení centra je zásadní nehomogenizovat skupinu žen bez domova, ale naopak 

dbát na to, aby byly zajištěny různé potřeby různých žen – různorodost klientek se však může 

odrážet v různorodosti jejich představ o tom, co znamená „bezpečný prostor“ a může vytvářet 
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napětí.  Klientka Eliška ve své výpovědi uvedla,  že Mezi svými je pro ni místem bezpečí 

v jinak nepřátelském prostředí; ani zde však neztrácí obezřetnost.

(…)  Někdy  mám  i  takovej  pocit.  Vězni,  feťáci,  alkoholici,  schizofrenici,  všichni  takový  

nebezpečný lidi.

Eliška ve svých výpovědích často tematizovala potřebu držet si odstup od ostatních 

klientek  centra,  z nichž  některé  vyhodnocovala  jako  „nebezpečnější“,  především  pokud 

věděla,  že  pravidelně  užívají  návykové  látky  nebo  že  byly  trestané.  Během  svého 

etnografického  výzkumu  jsem  pozorovala,  že  v některých  situacích  má  skupina  klientek 

centra tendenci dělit se na dvě skupiny – ty, které pravidelně užívají návykové látky a ty, které 

je  neužívají  (nebo  z návykových  látek  užívají  výhradně  alkohol).  Rozdělení  je  znatelné 

v komunikaci mezi klientkami (obzvláště během konfliktů) a odrazilo se také ve výpovědích 

některých žen; peer a sociální pracovnice takové rozdělení nepodporují a pokud s klientkami 

řeší  spor  či  hádku,  přistupují  ke  všem podle  stejného měřítka  –  žena,  která  nerespektuje 

pravidla centra může být vykázána, ať už užívá návykové látky či nikoli.

V případě  konfliktu  můžou  peer  pracovnice  požádat  sociální  pracovnice,  aby  jim 

pomohly vyřešit nastalou situaci. Když už například hádka mezi klientkami přeroste určitou 

mez,  jsou zpravidla  vyloučeny z centra,  a to  na různě dlouhou dobu, od jednoho dne až 

například na měsíc, podle závažnosti porušení pravidel centra. Celá událost se potom musí 

zaznamenat  do  zvláštního  sešitu,  odkud  se  o  ní  můžou  dozvědět  i  ostatní  směny  peer 

pracovnic. Mezi časté konflikty, které musí peer pracovnice řešit, patří krádež. Klientky si s 

sebou do centra často nosí  velké tašky,  ve kterých mají  veškerý svůj  majetek,  protože se 

obávají, že by jim z nich někdo něco vzal, kdyby si je nechaly na ubytovně, případně si je ani 

na některých ubytovnách a noclehárnách nechávat nesmějí. Ty, které spí venku pod stanem, s 

sebou také často nosí všechno, o co by nechtěly přijít, ať už jde o spací vak, oblečení, telefon 

nebo čelovou svítilnu.

Když  jsem  v zimě  2019  začínala  v  komunitním  centru  svůj  výzkum,  došlo  mezi 

klientkami k omylu – jedna z žen si odložila bundu na věšák, na který se dává oblečení k 

rozebrání, ale ona si myslela, že jde o běžné odkládací místo, a když tam později svou bundu 

nenašla, myslela si, že ji někdo okradl. Tato událost rozdělila klientky na dva tábory, z nichž 

jedny říkaly, jak je to v Mezi svými hrozné, protože se tam krade, a druhé oponovaly,  že 

nemají nadávat a raději si mají vážit toho, co pro ně centrum dělá, protože peer pracovnice a 

44



sociální pracovnice jim pomáhají ze své dobré vůle a dělají, co můžou, i když to samy také 

nemají jednoduché.

Následně se do konfliktu vložila peer pracovnice Magda a řekla, že ty, kterým se v 

Mezi svými nelíbí, můžou jít do jiných denních center, že je v Mezi svými nikdo nedrží a kdo 

si neváží pomoci a tvrdí, že Mezi svými může za krádeže mezi klientkami, ten tam nemusí 

zůstávat. To oba tábory uklidnilo a po chvíli se celý provoz vrátil do běžného režimu. Jedna 

z klientek centra, Tereza, se navíc nabídla „okradené“ ženě s pomocí, protože viděla, kdo si 

bundu bral v domnění, že je k rozebrání. Tereza se vydala ženu hledat, aby jí vysvětlila, že šlo 

o nedorozumění, a do půl hodiny se vrátila do centra i se ztracenou bundou.

Po události  kolem ztracené bundy jsem se ptala klientek centra na to, co si o celé 

situaci  myslely.  Domnívám se totiž,  že  hádka,  kterou ztráta  bundy způsobila,  ukazuje,  že 

krádež je mezi ženami bez domova palčivým tématem, které ohrožuje jejich vnímání centra 

Mezi svými jako bezpečného prostředí. Klientka Slávka mi řekla, že podle ní má každá žena 

nějaký dar, kterým může přispívat na chod centra, a díky tomu se může Mezi svými utvářet 

jako komunita.  Je  potom podle ní  smutné,  když si  lidé  navzájem kradou věci  a  ruší  tím 

bezpečný prostor sdílení, který se Mezi svými snaží budovat.

A pak právě to zlo, co přijde takhle k tomu kolektivu, to jsou právě ty ztráty a ty lidi to neví, že  

se jim to může stát, oni nejsou o tom informovaný. A já jsem si třeba opravdu udělala ten  

seznam. Jo, třeba holky si tady napsaly příjmení na sušák, kterej jim byl přidělenej, jenom  

příjmení.  Ale já jsem si tam k tomu napsala seznam, abych věděla,  co jsem tam měla za  

oblečení, no a potom jsem mohla porovnat, co mi tam zbylo. A prostě to, co jsem ráda nosila,  

to tam pak nebylo.

Slávka si podobně jako ostatní klientky centra vytváří určité strategie, kterými se snaží 

bránit  proti  krádežím. Když jsem se jí  ptala na to,  co myslí  tím, že každá klientka může 

přispívat  na  chod  centra  odpověděla,  že  by  ženy  mohly  dávat  Mezi  svými  dobrovolné 

příspěvky z peněz, které si vydělají.

A o tom to je. A to je i to přispívání, prostě když budu chtít někam přispět, tak budu hledat  

nějaký cesty, směry, kde se mi to podaří. Jinak proč krást? Když ta žena bude namotivovaná.  

Proč? Proč by se tady měly ztrácet věci? Má ta ženská, co chodí na brigádu, má ona potřebu  

krást? Nemá, protože si zítra zase vydělá. Ale tím, že vám to seberou, tak vám způsobí něco  

45



špatnýho. Protože vy jste na to třeba vydělala, vy jste si to koupila za vydělaný peníze, a  

nemáte to. To zamrzí.

Tereza,  která  se  velkým dílem zasadila  o  vyřešení  případu  ztracené  bundy,  mi  ke 

krádežím v centru řekla následující:

Nemám ráda falešný lidi, co okrádají chudáky. Kolik telefonů tady zmizelo. A Míla, taková ta  

babička, víš, Ludmila? Tak tý tady ukradla (jedna klientka) peněženku. Jí! Taková stará bába,  

skvělá, (…). To já bych v životě neudělala. To se prostě nedělá, vždyť jsme všichni na stejný  

lodi,  ne? Jako jo,  okradu někoho,  někoho,  koho neznám, jako fakt,  s čistým svědomím, s  

čistým svědomím,  nekecám.  Jako  klíče  jí  budou  čouhat,  telefon,  tak  jí  ho  vytáhnu  jako,  

promiň. Hele, když támhle bude někdo spát, tak mu vezmu batoh i boty. S čistým svědomím.  

Ale když vidím, že je to bezďák, tak prostě ne. Ale to jsme my, stará škola, víš co. Tady ty  

dvacetiletý parchanti tě okradou, ty ti ukradnou všechno. To jsou bezpáteřní, bezpáteřní lidi.

Podle Terezy nešlo v případě ukradené bundy o pochybení ze strany vedení centra 

nebo peer  pracovnic,  protože  ty  podle  ní  nemůžou stihnout  uhlídat  tolik  žen  pohromadě. 

Myslí si, že by si každá klientka měla dávat pozor na své věci sama – i když krádeže v centru 

obecně považuje za „podraz“ a myslí si, že by k nim vůbec nemělo docházet. Vedení centra 

reflektuje konfliktní situace a krádeže, ke kterým v centru dochází, a podniká kroky pro to, 

aby  se  jim  předcházelo  nebo  aby  se  alespoň  řešily  spravedlivě.  Jak  konkrétně  centrum 

postupuje v nastavování pravidel a jak o nich informuje své klientky?

Prostor komunitního centra je rozdělen na několik částí – u vchodu jsou gauče, stoly a 

židle, dále se nacházejí stojany, na kterých ženy suší své vyprané prádlo, za nimi jsou skříňky, 

ve kterých si klientky mohou nechávat různé cennosti, a za rohem je prostor, který slouží jako 

jídelna a obývací pokoj, s varnou konvicí, křesílky a televizí. Z hlavní místnosti vedou dveře 

do zasedací místnosti, kde se konal kurz pro peer pracovnice a různá další podpůrná setkání 

pro ženy bez domova (kurz sebeobrany apod.); další vedou do místnosti,  která sloužila ke 

kreativním dílnám či jako místo, kde si mohla v klidu odpočinout některá z klientek, když 

potřebovala ticho a spánek více než ostatní ženy, a poslední dveře vedou do chodby, ze které 

ústí kuchyňka, toaleta, koupelna a kancelář sociálních pracovnic.

Ve všech těchto prostorech jsou na zdi vylepené cedulky, na nichž se každá žena může 

seznámit s pravidly, která se většinou týkají konkrétních úkonů spjatých s daným místem. To 

znamená,  že  nad  umyvadlem,  které  je  vedle  kuchyňky a  regálů  s  nádobím,  se  nacházejí 
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instrukce, které se týkají mytí nádobí („Každý si po sobě umyje nádobí.“), a to samé platí pro 

prostor u jídelního stolu („Každý si po sobě uklidí a umyje nádobí.“). V blízkosti koupelny je 

vylepená cedulka týkající se zacházení s ručníky (jediná direktivnější, ve znění: „Přísný zákaz 

odnášení ručníků.“) a ve společném prostoru, kde se ženy dívají na televizi, kde si povídají a 

jí, visí obecnější pravidla pro fungování centra („Chovejme se k sobě ohleduplně, jsme na 

jedné lodi.“). Tyto cedulky jsou psané peer pracovnicemi nebo klientkami, některé zdůrazňují 

komunitní charakter centra a mají za cíl, aby se klientky staraly o prostory společného soužití.

V hlavní místnosti  je také vylepený papír,  který se liší  tím, že není psaný rukou a 

pochází přímo od sociálních pracovnic. Na něm stojí:

„Chceme se tu spolu mít hezky, proto:

- Chováme se k sobě ohleduplně a s respektem. Snažíme se na věcech domlouvat a 

mluvit spolu otevřeně a v klidu. 
- V komunitním centru neužíváme drogy ani alkohol. Když někdo přijde pod vlivem 

(alkoholu nebo drog) a nepůjde se s ním domluvit, služba ho může poprosit, ať odejde. 
- Pokud je někdo agresivní, chová se neohleduplně nebo někoho uráží, poprosíme ho, ať 

odejde.
- Cokoliv potřebujete  vyřešit  a  nevíte  si  rady,  můžete se obrátit  na peer pracovnice, 

které budou mít ten den službu.
- Pejsci jsou u nás vítáni, ale zařiďte se prosím tak, aby se snesli, nikdo se nebál apod.
- Za věci nikoho neručíme, proto si na ně prosím dávejte pozor, můžete využít zamykací 

skříňky.
- Uklízíme po sobě použité nádobí – dát na tác, případně umýt. Stejně tak se snažíme 

udržovat čistou koupelnu a záchod. Můžeme pomoct s úklidem na konci dne.
- Pračka  je  k  dispozici  v  pondělí,  středu  a  pátek,  na  praní  se  můžete  zapsat  do 

pořadníku.  Aby se na jedno praní  naplnila,  můžete se domluvit  mezi  sebou a prát 

společně.
- V komunitním  centru  funguje  šatník,  kde  si  za  symbolickou  cenu  můžete  koupit 

oblečení, boty atd. Protože je množství oblečení v šatníku omezené, prodává se po 

jednotlivých kusech.
- V komunitním centru je krabička,  kam můžete házet připomínky,  vzkazy,  chválu i 

kritiku.
- Sprchu je možné využít na půl hodiny se vším všudy. Prosím respektujte to, když je 

tam někdo déle, vznikají zbytečné konflikty.“

Na  základě výpovědí  sociálních  pracovnic  a  svého  pozorování  se  domnívám,  že 

pravidla jsou promyšlená tak,  aby co nejméně narušovala autonomii  jednotlivých žen,  ale 
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zároveň aby zaručovala hladké fungování centra jako bezpečného prostoru.  Pravidla dbají 

především  na  to,  aby  v  centru  nevznikaly  zbytečné  konflikty  a  třecí  plochy.  Například 

samotné požití návykové látky není důvodem k tomu, aby klientka nemohla trávit v Mezi 

svými čas a není ani důvodem k tomu, aby jej musela opustit, ale pokud jedná tak, že je to 

nepříjemné ostatním ženám a pokud vyvolává konflikty, „služba ji může poprosit, ať odejde.“ 

Pravidla  také  upozorňují  na  schránku  důvěry,  skrze  kterou  se  klientky můžou  anonymně 

vyjadřovat k tomu, co se jim na centru líbí, co by chtěly změnit nebo co by šlo vylepšit, a 

stanovují také, na koho se klientky mohou obrátit, když si s něčím nevědí rady nebo když s 

něčím potřebují pomoci – na peer pracovnice.

Pravidla se věnují též praktickým radám a postupům, kterými se klientky mají řídit, 

když využívají pračku, šatnu, koupelnu nebo kuchyňku, když chtějí do centra přijít se svým 

psem nebo když si chtějí v centru uschovat své cennosti.  Pravidla tak mohou sloužit jako 

spodní hranice toho, nakolik se ženy musejí podílet na chodu centra a vytváření společného 

prostoru sdílení, pokud jej chtějí navštěvovat.  Ženy se tedy mohou starat „jen“ o sebe a své 

věci, mýt po sobě nádobí, dbát na to, aby dodržovaly půlhodinový limit na sprchu a aby se 

chovaly k ostatním ohleduplně, ale mohou se také zapojovat do vaření, uklízení, nakupování 

potravin z peněz Mezi svými (když například chybí  ingredience do jídla,  které připravuje 

kuchařka v Mezi svými, může se klientka nabídnout a dojít pro ně do blízkého supermarketu). 

Na základě svého pozorování chodu centra se domnívám, že taková míra svobody a zároveň 

zodpovědnosti přispívá k tomu, aby se ženy cítily v centru jako aktérky, které mají možnosti 

podílet se na provozu centra a vytvářet tak prostor sdílení – komunitu, bez které by komunitní 

centrum nebylo komunitním centrem.

Jak vnímají pravidla centra samotné klientky? Pomáhají podle nich pravidla udržovat 

bezpečný prostor Mezi svými? Klientka centra Slávka ve své výpovědi uvedla, že by byla při 

kontrolách v centru přísnější a nepustila by dovnitř každou ženu. Domnívá se, že pravidla jsou 

nastavena příliš benevolentně, že peer pracovnice neřeší krádeže, ke kterým v centru dochází 

a zároveň že klientky si neváží pomoci, které se jim v centru dostává.

Další  klientky  tematizovaly  spíše  kontrast  mezi  centrem  Mezi  svými  a  jinými 

organizacemi, které nabízejí sociální služby a kde jsou podle nich pravidla přísnější, nejsou 

otevřená debatě a podle některých klientek prohlubují marginalizaci a stigmatizaci některých 

skupin  sociálně  vyloučených  (například  lidí  s transgender  identitou,  lidí,  kteří  užívají 

návykové látky apod.). Mezi svými podle nich naproti tomu dbá na to, aby se jako klientky 

cítily respektované, nikdo nelegitimizuje jejich identitu ani je neobviňuje z jejich situace.
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Mezi svými jako místo přijetí

Potřeba respektu a tolerance, ať už ze strany peer a sociálních pracovnic, nebo mezi 

samotnými  klientkami,  je  v centru  explicitně  tematizována,  jednak  zmíněnými  pravidly, 

jednak  samotným  uspořádáním  centra  mezi  dílčí  složky,  které  se  vzájemně  doplňují  – 

klientky, peer pracovnice a sociální pracovnice. Co konkrétně dělá Mezi svými proto, aby se 

v něm ženy cítily respektované, přijaté takové, jaké jsou? Tereza komentovala důvody, proč 

navštěvuje centrum Mezi svými, i když jinak nevyužívá organizací sociální pomoci.

Mně se hrozně líbí, že mě tady holky berou jako člověka, myslím si, že vědí, co mám za sebou,  

vůbec  se  mnou nejednají  tak,  jako  že  „Hele,  počkej,  tady  je  čára,  já  jsem teda sociální  

pracovnice a ty seš klient.“ Mně se strašně líbí, že tady ta čára prostě není.

Podobně se k centru vyjádřila i další z klientek centra, Sylva. Když jsem se jí ptala, co 

má na Mezi svými nejraději a proč využívá služeb centra, i když jinak nevyhledává sociální 

pomoc,  odpověděla,  že  s  lidmi  z centra  zažila  vlídné  zacházení  a  pocit,  jaké  to  je  být 

respektovaná, a to od prvního setkání, kdy ji sociální pracovnice ošetřily zranění a nabídly 

pomoc  (Sylvu  totiž  cestou  na  setkání  srazilo  na  přechodu  pro  chodce  auto).  Sociální 

pracovnice řešily se Sylvou v době mého etnografického výzkumu situaci jejího přítele Karla, 

který  byl  cizinec  a  neměl  v  České  republice  zdravotní  pojištění.  Karel  trpěl  intenzivními 

bolestmi hlavy a měl řadu dalších problémů, které ho nakonec donutily vyhledat lékařskou 

pomoc a ta  zjistila,  že  má nádor mozku a rakovinu na dalších třech místech po těle,  ale 

protože  nebyl  pojištěný,  nikde  ho  nechtěli  ani  hospitalizovat,  ani  operovat.  Sociální 

pracovnice z centra Mezi svými se snažily Karlovi pomoct a zařídit mu pojištění, ale bez 

většího úspěchu – Karel zemřel koncem léta, na ulici.

Na případu Sylvy a Karla lze pozorovat, že sociální pracovnice z komunitního centra 

nabízejí pomoc také blízkým svých klientek. Když jsem se Sylvy ptala na to, s čím konkrétně 

jí  centrum  nejvíce  pomohlo,  řekla  mi,  že  to  bylo  právě  to,  jak  se  sociální  pracovnice 

zasazovaly o to, aby se Karlovi dostalo důstojné lékařské péče. Pracovnice a vedení centra jí 

ale podle jejích slov pomohly i ve spoustě dalších věcí:

Pak taky se mi stalo, že Marťa (jeden z členů vedení centra) se mnou začal hodně kamarádit  

a, abych tady mohla dostat trvalý pobyt v Čechách, tak i byl schopnej na dva měsíce zaplatit  

ubytovnu, jenomže on to zaplatil, tu ubytovnu, a já jsem taková, že jak to bylo jenom pro mě a  
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Karel byl ve stanu, tak chudák to zaplatil úplně zbytečně, že možná jsem tam za dva měsíce  

přespala dvakrát? Ale nám šlo jenom o to dostat ten trvalej pobyt. Ale Marťa tam jako …  

hodně bojoval, aby se to dalo zařídit. Pak jako jsem začala spolupracovat, (…) nelituju toho,  

jsem ráda, že tady můžu být a snad sem budu chodit, dokud budou síly. I kdybych se zvedla  

nevím jak nahoru, ale stejně sem budu chodit.

Když jsem se Sylvy ptala na to, proč nenavštěvuje jiná denní centra, řekla mi, že si 

v nich  připadá  –  podle  svých  slov  –  jako  ve  vězení,  a  stejný  pocit  měla  i  z  ubytoven, 

nocleháren a azylových domů. I Andulka, další z klientek centra, přirovnala služby azylového 

domu k vězení:

Renata – výzkumnice: Hele a byla jsi někdy v nějakým azyláku?

Andulka: To není pro mě. Já potřebuju svoji svobodu … a když to mají jako vězení, tak to ne.  

Kradou se tam věci, používají věci, co jim nepatří, to ne. No … já si denně seženu těch 40  

korun, abych se osprchovala.

Renata: Jasně, navíc když člověk může přijít i sem … (do Mezi svými)

Andulka: Já jsem tady teď dlouho nebyla … vždycky udělám jeden krok dopředu a hodí mě to  

o tři  zpátky.  Hele,  ale mohlo by být hůř.  Zuby ještě nějaký mám, blbá nejsem, na cigára  

vždycky seženu a nesmrdím, neválím se jen tak pod mostem … (směje se)

I další klientky mluvily v souvislosti s ubytovnami, noclehárnami, azylovými domy a 

jinými denními centry než Mezi svými o pocitu, že na ně někdo dohlíží nebo je kontroluje. Co 

konkrétně  odlišuje  centrum  Mezi  svými  od  jiných  organizací,  se  kterými  mají  ženy 

zkušenost?  Klientka  Růženka  mi  vyprávěla,  že  v  některých  noclehárnách  či  ubytovnách 

člověk při vstupu obdrží žeton do sprchy. Žeton má jen omezenou dobu trvání, takže voda ve 

sprše  přestane  –  bez  ohlášení  –  po  několika  krátkých  minutách téct;  když  jej  ale  člověk 

nevyužije,  zaměstnanci  ho už druhý den na  noclehárnu nepustí.  Růženka se domnívá,  že 

zaměstnancům  připadají  lidé  bez  domova  nečistí,  a  podmiňují  proto  možnost  využití 

noclehárny  povinnou  koupelí.  Centrum  Mezi  svými  naproti  tomu  jedná  s klientkami 

s respektem,  podle  Růženky  nevychází  ze  stereotypu  „zapáchajícího  bezdomovce“  a 

nepodmiňuje možnost navštěvovat centrum „čistotou“23.

23 Klientky ve svých výpovědích naopak vnímaly koupelnu jako jedno ze svých nejoblíbenějších míst 
v Mezi svými. Oceňovaly přitom, že můžou mít koupelnu na celou půlhodinu jen pro sebe, sprchují se 
samy (nikoli obklopeny dalšími lidmi jako na noclehárnách) a mohou regulovat jak teplotu, tak 
začátek a konec sprchování.
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Renata – výzkumnice: A jak se cítíš v Mezi svými? Cítíš se jako klientka nebo tak? Co sem  

chodíš dělat?

Růženka:  Já  už  se  tady  ani  necítím  tolik  jako  klientka,  já  se  sem  chodím  spíš  vyspat,  

odpoledne, po práci a před druhou prací. Odpočinout si. Takže v Mezi svými se necítím jako  

klient, ale třeba v denním centru (…) jo, tam je to takový organizovaný. Jsou tam nějaký lidi  

nahoře,  vy  jste  klient,  musíte  se  zapsat,  sednete  si  a  nesmíte  se  pohybovat  volně  …  Ty  

pracovnice jsou jako takový bachařky. To je jako vězení. Oni vás zapíšou, dostanete třeba  

jenom jednu sušenku, u vchodu si zaplatíte polívku za pět korun a sednete si a celou dobu  

sedíte na prdeli. Celý tři hodiny. A na záchod se musí půjčovat klíče. Ale tady (v Mezi svými) 

jsem jako doma, jako kamarádka.

Růženka popisuje, že Mezi svými je pro ni místem odpočinku, kde se cítí jako doma, 

přijatá a uvolněná. Atmosféra centra je podle ní spíše přátelská než organizovaná, a ona může 

v Mezi svými čerpat takovou pomoc, jakou potřebuje – Růženka má práci i bydlení, dokáže se 

o sebe postarat,  a  do centra  chodí  spíše protože tam má své kamarádky (s  jednou z peer 

pracovnic dokonce sdílí pokoj na ubytovně), může si tam odpočinout mezi dvěma pracemi – a 

necítí se v Mezi svými jako ve „vězení“, kde by na ni dohlížely „bachařky“.

Tematizace dohledu a kontroly v sociálních službách, se kterými jsem se v průběhu 

výzkumu  setkávala  v rozhovorech  s klientkami  centra  Mezi  svými,  souvisí 

s governmentalitou a fenoménem „tvořivé“, „produktivní“ moci.24 Sociální / peer pracovnice 

zaujímají vůči klientkám centra Mezi svými mocenské postavení (srov. Janebová a Černá, 

2008: 39), a já se domnívám, že takový asymetrický vztah moci s sebou nese zvláštní druhy 

disciplíny.  Foucault  je popisuje jako „metody,  které  umožňují  pečlivou kontrolu tělesných 

činností, které zajišťují nepřetržité podrobování jeho sil a uvádějí je do vztahu poslušnosti – 

užitečnosti.“  (Foucault,  2000:  201)  Disciplinární  procedury  se  podle  Foucaulta  rozšířily 

během 17. a 18. století  z klášterů,  armád a dílen do celé společnosti  a staly se obecnými 

formami ovládání (Foucault, 2000: 201). Takové ovládání přitom není násilné, nespočívá v 

neustálém  a  neomezeném  přivlastnění  si  těla  jedince  z  dob  otroctví,  služebnictví  nebo 

vazalství, a není ani disciplínou klášterního typu, jíž jde spíše o odevzdání se než o zvyšování 

24 Taková moc – která spíše než „represivní“ mechanismus představuje produktivní sociální funkci, z  
níž se zrodil  člověk jako „objekt  vědění“ (Foucault,  2000:  58) – se nepojí pouze s politickými či 
státními orgány, nýbrž prostupuje celou společenskou strukturou a projevuje se skrze jednotlivé, ačkoli  
spojité  akty dohledu.  Dohled je  tedy rozptýlený a  formuje  své  subjekty prostřednictvím institucí, 
kterými za svůj život prochází, ať už jde o školu, nemocnici, vězení (Foucault, 2000: 201) nebo – 
dovoluji si tvrdit – o denní centrum pro ženy bez domova.
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užitečnosti (Foucault, 2000: 202). Disciplíny, se kterými se lze setkat v souvislosti s denním 

centrem pro ženy bez domova, daly vzniknout „umění lidského těla, které neusilovalo pouze o 

zvýšení jeho zručností, ani jen o upevnění podřízenosti,  nýbrž o formování vztahu, jenž v 

samotném  svém  mechanismu  činí  tělo  o  to  poslušnější,  o  co  je  užitečnější  a  naopak.“ 

(Foucault, 2000: 201)

Podle Foucaulta se tak ustanovuje mechanismus donucovacích praktik, které dohlížejí 

na pohyby a chování těla a které v důsledku formují  tělo jako produkt vědění, se kterým 

mohou manipulovat – neboť „vědění produkuje moc” (Foucault, 2000: 62). Foucault popisuje 

cvičení poslušných těl takto:

„Lidské tělo vstupuje do mašinerie moci, která jej prohledává, rozmontovává na částí a znovu 

skládá. Tak se rodí „politická anatomie", která je právě tak „mechanikou moci"; ta definuje, 

jak lze působit na tělo druhých nikoli pouze proto, aby dělali to, co se od nich žádá, ale proto,  

aby jednali tak, jak se po nich chce, spolu s technikami, jimiž se určuje rychlost a účinnost.25 

Disciplína tak vyrábí podřízená a vycvičená těla, těla „poslušná". Disciplína síly těla zvyšuje 

(v ekonomickém smyslu užitečnosti) a tytéž síly zmenšuje (v politickém smyslu poslušnosti). 

Jedním slovem: rozpouští moc těla.” (Foucault, 2000: 202) 

Disciplína navíc rozděluje jedince v prostoru (Foucault, 2000: 201), ať už jde o školu, 

uprchlický tábor nebo denní centrum pro ženy bez domova. Každý takový prostor poskytuje 

lidem, kteří v něm zastávají pozici s mocenskou převahou, možnost dohlížet na chování všech 

jedinců,  a  jako  takové  je  hodnotit,  sankciovat,  měřit  jejich  kvality  a  prospěšnost,  a 

shromažďovat tak o nich vědění, které jim dává možnost ovládat a využívat daného člověka. 

(Foucault, 2000: 209) Z výpovědí klientek Mezi svými vyplývá, že před vstupem do různých 

jiných nízkoprahových center  musejí  prokázat,  že  nejsou pod vlivem alkoholu  ani  jiných 

návykových  látek.  Pokud  projdou  vstupní  prohlídku,  musejí  se  v  centru  řídit  přísnými 

pravidly,  nemůžou  se  v něm volně  pohybovat  a  pokud  chtějí  na  toaletu,  musejí  požádat 

pracovnici o klíček. Domnívám se, že dohled a převaha „vědění“ pracovnic se uskutečňuje 

v podobě  Foucaultovy  „relační“  moci,  která  se  uskutečňuje  „podle  zákonů  optiky  a 

mechaniky:  v  celkové  hře  prostorů,  linií,  ochranných  zástěn  (…)  a  bez  uchylování  se, 

přinejmenším v principu, k excesům, k použití síly, k násilí. Je to moc, která je zdánlivě o to 

méně ‚tělesná‘, o co důmyslněji je ‚fyzická‘.“ (Foucault, 2000: 253)

Na  základě  svého  porozumění  Foucaultovy  moci  a  na  základě  svého  výzkumu 

vyvozuji, že tato moc vede klientky center k tomu, aby se chovaly v souladu s tím, co se od 

nich  očekává.  Z výpovědí  klientek  centra  Mezi  svými  vyplývá,  že  aby žena  bez  domova 

25 Můj, nikoli autorův důraz.
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mohla využít služeb jiných center, nesmí být v tu chvíli pod vlivem žádné omamné látky, 

musí sedět v klidu na jednom místě a nesmí si s nikým nahlas povídat. Dovoluji si tvrdit, že  

denní centra tak homogenizují své klientky a klienty, aplikujíc na ně požadovanou podobu 

„člověka v nouzi, kterému je potřeba pomoci.“ Homogenizace jen ale jen jednou stránkou 

normalizující moci,26 která také individualizuje,  a to tak,  že dovoluje zkoumat odchylky z 

homogenizovaných  jednotlivců,  a  umožňuje  tak  zefektivnit  proces  přizpůsobování  se. 

(Foucault,  2000:  262)  Umění  trestat  (vychýlení  se  z  normy)  v  režimu disciplinární  moci 

„poměřuje, ve smyslu kvantitativním, a hierarchizuje, ve smyslu hodnot, schopnosti, úroveň a 

„povahu"  jednotlivců.  Prostřednictvím  tohoto  „hodnotového"  měřítka  zavádí  nátlak  ke 

konformitě,  jež  má  být  naplněna,  a  konečně,  vytyčuje  hranici,  která  definuje  diferenci 

vzhledem ke všem diferencím, hranici vnějšku.“ (Foucault, 2000: 260)

Z výzkumu  vyplývá,  že  komunitní  centrum  Mezi  svými  se  vědomě  a  explicitně 

vyhrazuje proti hodnotícím, diagnostickým a normativním soudům. Vedení centra i sociální 

pracovnice  jsou si  vědomy mocenské nadřazenosti,  kterou z  podstaty věci  zaujímají  vůči 

svým klientkám, ale reflektují ji a snaží se její účinky omezovat. Reflexivita a jiné principy, 

které  vycházejí  z  kritické  sociální  práce,27 se  v jednání  zaměstnankyň  centra  projevují 

citlivým a nehodnotícím přístupem ke klientkám. Když jsem se klientek centra ptala na to, co 

podle  jejich  názoru  odlišuje  Mezi  svými  od  ostatních  nízkoprahových  center,  nejčastěji 

zmiňovaly právě respektující a nehodnotící přístup, a také postavu peer pracovnice.

Renata – výzkumnice: A chceš mi říct ... jak se cítíš v Mezi svými? 

Daniel: Jako doma. Chodím sem jako k mámě, odpočinout si.

Renata: Takže bys řekl, že sem chodíš jako klient? 

Daniel:  Klient je divný slovo, takový jako „to je náš klient, ten nám patří“. Já teda taky  

říkám, že jdu za klientem, když jdu prodávat. (smích)

Renata: Jasně, ty pojmy jsou takový divný. Ono je asi těžký najít něco, co nemá už nějakej  

negativní nádech, že jo.  Ale dalo by se říct,  že se cítíš  jako součást nějaký skupiny nebo  

komunity, která vzniká kolem Mezi svými?

Daniel: Jo, to určitě jo. Já jsem tady jako mezi svejma. Ne  jako, jsem tady mezi svejma, s  

holkama si mám co říct …

26 „Nepřetržité trestání, které prochází všemi body a kontroluje všechny instance disciplinárních 
institucí, porovnává, diferencuje, hierarchizuje, homogenizuje a vylučuje. Jedním slovem – 
normalizuje.“ (Foucault, 2000: 260)
27 Healy (2001) kromě (sebe)reflexe zdůrazňuje princip participace, snahu o sociální změnu a nutnost 
dívat se na situaci klientů v širší perspektivě, intersekcionálně.
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Z rozhovorů s Danielem vyplývá, že do centra chodí proto, že se v něm cítí přijatý 

takový, jaký je. Mezi klientkami centra není jediným člověkem s transgenderovou identitou, 

ale na rozdíl od ostatních transgender žen o sobě mluví v mužském rodě, rozhodl se neměnit 

svůj zevnějšek a pro okolní svět většinou vystupuje jako muž. V intersekci znevýhodnění, 

kterým Daniel čelí, se tedy mísí sociální a ekonomické zázemí, gender a sexuální orientace. 

Daniel  se  tak  musí  potýkat  se  zcela  specifickými  problémy,  které  komentoval  v jednom 

z rozhovorů, který jsme spolu vedli:

Renata – výzkumnice: A můžeš mi ještě říct něco o tom, jak jsi žil,  než jsi přišel do Mezi  

svými? A proč jsi sem začal chodit, jako jak to začalo?

Daniel:  No, byl  jsem na ulici.  (smích) Ale  opravdu … moje první  cesta sem,  no … díky  

Patricii,  samozřejmě.  Ta  mi  říká,  jeden  den  mi  říká:  „Víš  co?  Tam  a  tam  je  taková  

organizace, kde jsou ženy,“ a řekla mi prostě v rychlosti: „Přijď, tam a tam se setkáme a  

ukážu ti, kde to je.“ Teď přijdu sem a moje první obavy – vidím, že tu jsou samý ženy. Říkám  

Patricii: „Jo, tady bude problém.“ „Neboj se, neboj se, sem můžeme i my takhle!“ a doslova  

mě sem tahala. Já hned koukám, kolik nás tady je … no a došli jsme k Sáře (peer pracovnice),  

tam mě Patricie představila a Sára řekla: „Jo, to je v pořádku,“ tak jsem si oddechl, s tím, že  

mám kam chodit. Tak se hned ptám Patricie, kde je sprcha. Tak tam jdu a ta sprcha … se dá  

zavírat! A můžu tam bejt sám! Což pro mě, ve sprše, mezi chlapama … Uff. Proč? Všichni  

vědí,  kdo mě znají,  že jsem gay.  A jelikož já si vlezu do sprch, že jo,  tak prostě narážky,  

plácnutí, což mě teda opravdu zraňuje, je to nechutný. Tak já si vždycky říkám: „Ty vole, já se  

snad přestanu sprchovat.“ Ale jako ve všech těch místech, (…), a tak dále, tam jsou všude  

společný sprchy, takže to nešlo. Takže jsem vždycky čekal až na konec, aby tam bylo co nejmíň  

lidí. Ale zase ty, co šli až nakonec, měli jenom studenou vodu. Takže … Ale právě že poprvé,  

když jsem tady šel do sprchy a slyšel jsem tady to „cvak“ … tak na to nezapomenu nikdy.  

Pustil jsem si horkou vodu, úplně: „Ach bože!!“ A … prostě paráda. Svlíknul jsem se a začal  

jsem šaškovat ve sprše samozřejmě, prostě jenom: „Jo!! nikdo na mě nečumí, nekouká mi na  

zadek, nekouká mi tam, kde nemá!!“ a takové ty věci. Takže to bylo prostě jako doma … pro  

mě … v té sprše prostě bylo už to bezpečí. To ani tak jako pro ty ženy, ale pro mě … to bezpečí  

… od začátku, fakt, opravdu.

Renata: Jo.

Daniel:  No a pak jednoho dne přijely holky a že uděláme to divadlo,  a tak jsem poprvé  

pochopil, na to, že jsem tak starej, že můžu ukázat lidem formou divadla život na ulici … což  
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je úžasná věc pro mě, pecka, další pecka. A tak jsem tady zůstával čím dál tím víc a chodím  

sem každý den, každý den, každý den. No a pak jsem se dozvěděl o tom kurzu pro peery a tam  

jsem se dozvěděl, že já sám můžu pomáhat lidem. A to mě pořád tady překvapuje, v Mezi  

svými, že holky tady, v kanclu, jsou úžasný a pořád připravujou věci, který pro nás do života  

jsou pecka.

Domnívám se,  že  Mezi  svými  představuje  pro  Daniela  místo  přijetí,  protože  peer 

pracovnice nezpochybňují jeho identitu a rozumí tomu, že i když se navenek často prezentuje 

jako muž, cítí se být ženou. Z Danielovy výpovědi je také patrné, že oceňuje tvůrčí aktivity, 

které  centrum nabízí  vedle materiální  pomoci  a  v jejichž  rámci  se  klientky mohou naučit 

anglicky,  romsky,  můžou  si  osvojit  práci  na  počítači  nebo  se  seznámí  s  technikami 

sebeobrany.  Mezi  svými  také  vydává  vlastní  časopis  /  noviny,  kde  vycházejí  příspěvky 

klientek centra, a v nedávné době vzniklo kolem komunitního centra už zmíněné divadelní 

představení, se kterým ženy vyjely i do jiných měst.

Přijetí, kterého se Danielovi dostává, však může být problematičtější, než se zdá z jeho 

výpovědi.  Byť pravidla centra ukládají všem ženám, aby se k sobě chovaly s respektem a 

ohleduplností,  klientky  vstupují  do  prostoru  centra  se  svými  rezistenčními  praktikami  a 

s pravidly  se  každá  z nich  vyrovnává  svým specifickým způsobem.  Během zúčastněného 

pozorování chodu centra a na základě výpovědí klientek jsem si všimla, že kolektiv klientek 

má tendenci dělit se různé skupiny, které zpravidla definuje jejich vztah k návykovým látkám 

(mimo alkoholu,  u  kterého jsem neidentifikovala  takový diferenciační  potenciál).  Některé 

klientky  potom  projevovaly  větší  soudržnost,  pokud  sdílely  etnicitu,  sexuální  orientaci, 

transgenderovou  identitu  nebo  věk,  ale  i  v rámci  těchto  kategorií  docházelo  k prolínání. 

Například klientka Růženka udržovala silné přátelství  s peer  pracovnicí  Maruškou (byť  je 

spojoval  spíše  velmi  podobný  věk  než  stejná  etnicita),  a  zároveň  si  byla  velmi  blízká 

s klientem Danielem (se kterým sdílela etnicitu, ale zároveň často komentovala jeho sexuální 

orientaci a genderovou identitu, byť přátelském duchu).

Konflikty, ke kterým v centru dochází vlivem výše zmíněných rozdílů, nejsou v centru 

tolerovány  stejně  jako  jakékoli  jiné  konflikty.  Některé  z klientek  ostatně  v době  mého 

výzkumu přestaly pro osobní neshody s jinými klientkami navštěvovat centru Mezi svými a 

některé  klientky  před  vchodem  od  svých  přítelkyň  zjišťovaly,  zda  je  v centru  přítomná 

klientka,  kterou  si  nepřály  potkat.  V těchto  strategiích  hraje  svou  roli  provázanost  žen 

v sociální  tísni,  které  se  velmi  často  znají  z ubytoven,  jiných denních  center,  z azylových 

domů nebo z center protidrogové prevence. Jejich problematický vztah proto často pramení 
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v osobních sporech (v duchu tvrzení „Šířila o mně lži,“ „Zradila mě“ apod.), a klientky proto 

nezřídka vstupují do centra se zátěží sporů, které se odehrály před tím, než začaly (nezávisle 

na sobě) docházet do centra, ale které se vstupem do Mezi svými nemizí.

Pravidla  centra  v tomto  smyslu  nutí  klientky,  aby  své  rozepře  a  osobní  neshody 

omezily  na  minimum,  tedy  aby  je  nenechaly  přerůst  v nerespektující  a  konflikt.  Jedna 

z klientek  centra  v našem  rozhovoru  komentovala  potřebu  řešit  osobní  rozepře  v centru 

s rozvahou a bez zbytečné eskalace:

Podle mě je to všechno o chování. Když se jeden k druhýmu chová slušně, nezáleží na tom,  

odkud jsme kdo přišli. Všechno se dá vyřešit slušně, a pokud někdo něco má proti někomu, tak  

za ním má jít a vyřešit do z očí do očí. Ta domluva, ta dělá člověka člověkem.

Dovoluji  si  tvrdit,  že  pravidla  centra  pracují  s konfliktním  potenciálem  (denního) 

soužití  klientek  a  tím,  že  ženám  poskytují  značnou  dávku  autonomie,  na  ně  převádí 

zodpovědnost  za  své  chování.  Absence  přísné  disciplinace  klientek,  kterou  ženy popisují 

v souvislosti s jinými organizace sociálních služeb mají za následek větší prostor pro spory 

mezi klientkami. Zaměstnankyně centra jsou však připravené na spory a nabádají klientky 

k tomu, aby své neshody řešily ohleduplnou, respektující domluvou. 

Peer a sociální pracovnice přitom neodsuzují klientky, které se zachovaly konfliktně, a 

pokud je  to  možné,  snaží  se  najít  příčinu  jejich  rozladění.  Příkladem může být  výpověď 

klientky Terezy, která se mnou sdílela svůj náhled na centrum Mezi svými:

Renata – výzkumnice: A jaký je to pro tebe tady v Mezi svými?

Tereza: No já tomu tady říkám doma. Ještě se teda přiznám, že tomu tady s Karličkou říkáme  

kurvárna. (smích)

Renata: Takže sem chodíš jako domů.

Tereza: Umejt se, podívat se na film, nažrat se. Prostě domů.

Renata: A kdy jsi sem začala chodit? Jak tě to napadlo?

Tereza: No, to bylo třeba před půl rokem. A pro mě to období bylo hodně těžký, to nebylo nic  

hezkýho … Ale mně se líbí, že … ty jo … já sem přijdu, mám třeba fakt blbej den, když to  

řeknu svejma slovama, někoho vypíčuju, ale jakože to … a holky mi jenom řeknou: „V klidu,  

hele, běž si zapálit.“ Prostě i když třeba na (sociální pracovnice) Ninu nebo na Báru, tak oni  

to spolknou a … Potom přijdu, řeknu: „Sorry, jsem to to …“ a vztahy jsou tady v cajku. Jako  

měla jsem už takový „Ty vole, už sem nepáchnu,“ jenomže potom třeba se mi líbilo, že ta Nina  
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mě fakt nenechala na pokoji. Že za mnou chodila a ne … ne jako že by se mi vnucovala a to,  

ale že za mnou chodila a jenom jako „Je to na pytel, viď, no já vím,“ a tak, víš jako že … to  

se mi strašně líbilo, no. Že mě fakt nenechala. 

Ve své výpovědi Tereza uvedla, že v době, kdy začala docházet do Mezi svými, si 

procházela složitým obdobím, protože zrovna přišla o svého psa, ale nebýt této ztráty, asi by 

ani  do  Mezi  svými  chodit  nezačala.  Podle  svých  slov  nerada  chodí  na  nová  místa  plná 

neznámých lidí a raději tráví čas sama, ale ztráta Giny pro ni byla tak těžká, že se rozhodla 

využít služeb komunitního centra Mezi svými.

Na počátku svého výzkumu jsem si nebyla jistá, jestli je Tereza klientkou centra nebo 

jestli v něm pracuje jako peer pracovnice, protože jsem byla svědkyní toho, jak se z vlastní 

iniciativy  zasazuje  o  to,  aby  klientky  dodržovaly  pravidla  centra  a  často  zůstává  s peer 

pracovnicemi i po zavírací době, aby pomohla s úklidem prostor centra. Z mého výzkumu 

vyplývá, že splývání dílčích složek komunitního centra je výsledkem uplatňování principu 

participace, ke kterému se centrum hlásí a ke kterému se ještě vrátím v oddílu o kurzu pro 

peer pracovnice. Kromě principu participace na ženy působí také mechanismy sebekontroly a 

sebeřízení, které produkuje tvořivá moc governmentality, jak jsem ji popsala výše. Právě díky 

nim jsou si klientky schopné zvnitřnit pravidla centra a hlídat jejich dodržování i u ostatních. 

Zavíráme!

Mezi svými je denním centrem, a z jeho podstaty proto vyplývá, že jeho otevírací doba 

není  neomezená.  Centrum bývá otevřené  od  rána  do podvečera  každý všední  den  a  není 

neobvyklé,  že se klientky buď scházejí  před centrem už před jeho otevřením nebo že jej 

v době  zavírání  opouštějí  jen  nerady,  obzvlášť  pokud  je  venku  zima.  Podle  sociálních 

pracovnic je  jedním z cílů  centra  vytvořit  pro ženy prostor,  který se může stát  dočasným 

„domovem“ a který má ambici  nahrazovat  pocit  bezpečí  a  materiálního zajištění,  jimž se 

ženám bez domova jinak nedostává. Ačkoli je však Mezi svými pro klientky místem bezpečí a 

přijetí, respektu, přátelství a pomoci – je pouze dočasným útočištěm. Téma temporálního a 

tranzitního  charakteru  pobytu  klientek  v centru  se  objevovalo  i  ve  výpovědích  žen,  které 

reflektovaly nejistoty, se kterými se musejí potýkat mimo zdi centra. 

Klientka Růženka popisovala, že Mezi svými je pro ni místem, kde odpočívá mezi 

svými dvěma pracemi. Ráno rozdává jídlo v jídelně, kam chodí zaměstnanci jedné firmy a 

kde se neprodané porce vyhazují mezi odpadky; z jídelny chodí Růženka do centra, kde si 
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odpočine a připraví se na svou druhou „směnu“ – práci v nočním klubu, kde uklízí a pracuje 

jako recepční. Kontrast mezi světem zaměstnanců firmy, kterým Růženka vydává obědy, a 

nočním světem erotického klubu, jí pomáhá překlenout centrum Mezi svými, kde může být 

sama sebou.

Téma tranzice a temporality se objevilo i ve výpovědi další z klientek centra, Slávky. 

Ta  uvedla,  že  Mezi  svými  je  pro  ni  místem jistoty,  kde  ví,  co může čekat,  kde si  může 

odpočinout a připravit se na svět mimo centrum. Ve své výpovědi ale Slávka zdůraznila, že 

s příchodem zavírací hodiny centra jistota končí a ona ví, že se o sebe musí postarat sama. 

Také klientka Eliška uvedla, že centrum Mezi svými je pro ni bezpečným místem, ale že na 

konci dne se o sebe musí postarat sama. S nikým v centru se proto nechce příliš sbližovat, 

nikomu neříká,  kam chodí spát (vím jen,  že bydlí  pod stanem) a snaží se být co nejvíce 

opatrná, protože má strach, že by se jí něco mohlo stát.28 Z jejích výpovědí plyne, že se do 

Mezi svými nechodí s nikým radit ani se nikomu nechce svěřovat se svými problémy, ale 

přesto je pro ni centrum místem, kde ráda tráví čas a kde může přijít na jiné myšlenky.

Jak  s nutně  temporálním  charakterem  centra  pracují  sociální  a  peer  pracovnice? 

Domnívám se, že se snaží vytvářet svou pomocí přesah, který zlepšuje klientkám život i za 

zdmi  centra.  Takové  přesahy vidím například  v publikacích  centra,  jimiž  se  vedení  snaží 

seznámit širší veřejnost s problematikou (ženského) bezdomovectví a principy participace či 

posilování (empowermentu) v sociální práci.

Temporalita  centra  se  však  projevuje  také  v nejistotě,  která  na  centrum  dopadá 

v souvislosti s financováním. Nedostatek prostředků na provoz centra působí na centrum jako 

(potenciální či reálná) existenční tíseň, proti které se může vedení centra bránit strategiemi 

„doplňkového“ financování,  které  jsem již  popsala.  Materiální  tíseň však v centru  vytváří 

napětí, které vedení ztěžuje dlouhodobé cíle a které dopadá jak na peer a sociální pracovnice, 

tak i na klientky, minimálně jako hrozba ztráty bezpečného prostoru centra Mezi svými a 

služeb, které centrum nabízí.

28 Eliška uvedla, že se obává toho, aby se jí stalo to, co její známé, která byla zavražděna pod mostem, 
kde přespávala.
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-zada-o-pomoc-pri-patrani-po-vrahovi-z-krejcarku-
40297957
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Jak se rodí peer pracovnice

Večer si lehám, slzy mi tečou,

nepatřím nikam, chci jít svou cestou.

Z výzkumu vyplývá, že v pozici peer pracovnice se setkávají principy kritické sociální 

práce (podle Healy, 2001), osobní zkušenost s životem bez domova a snaha pomoci lidem v 

sociální tísni. Jak se ale peer pracovnice stává peer pracovnicí? Musí mít formální vzdělání, 

zkušenost s životem v sociální tísni nebo jen touhu pomáhat lidem bez domova?

Zákon o sociálních službách z roku 2006 znemožnil  nebo alespoň ztížil  práci peer 

pracovnic v denních centrech a jiných organizacích, které pomáhají lidem v sociální tísni a 

lidem s  duševním onemocněním,  protože  nově  vyžadoval,  aby  všichni  lidé  v  sociálních 

službách měli náležité vzdělání29.  Lidé,  kteří  si sami prošli  bezdomovectvím, závislostí na 

drogách  či  sociální  tísní  a  kteří  tedy  mohli  čerpat  ze  své  zkušenosti,  museli  odejít  ze 

sociálních služeb nebo si museli doplnit vzdělání.

Pracovnice v sociálních službách (nebo ženy, které se jimi chtějí stát) mohou dostát 

formálním požadavkům kladeným na jejich povolání tak, že se zúčastní kurzu pro terénní / 

sociální / peer pracovnice. Nízkoprahové centrum Mezi svými pořádá takový kurz stejně jako 

různé jiné organizace zhruba jednou za dva roky, ale jako jedno z mála center jej Mezi svými 

nabízí zdarma. Účelem kurzu je, aby měly ženy v sociální tísni větší šance uplatnit se na 

pracovním trhu a  dělat  přitom něco,  s čím mají  zkušenost,  v čem už mají  určité  expertní 

vědění.  V ideálním případě,  tedy pokud by to  finanční  prostředky centra  dovolovaly,  má 

vedení centra v úmyslu vždy jednu nebo dvě ženy z každého cyklu kurzu zaměstnat. 

Jak už jsem zmínila výše, kurz pro peer pracovnice pořádají i jiné organizace. Model 

peer konzultantství lze aplikovat na různá odvětví neziskových organizací,  které poskytují 

sociální pomoc nebo služby pro lidi s duševním onemocněním. Jedna z prvních organizací, 

která na území České republiky institucionalizovala a formalizovala pozici peer pracovnice / 

pracovníka, je Centrum péče pro rozvoj duševního zdraví, které vyškolilo mezi lety 2012 a 

2014 několik peer  konzultantů a  podpořilo  jejich zapojení  do činnosti  různých organizací 

29 „Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je a) vyšší odborné vzdělání (…) 
v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální 
a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním 
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální 
patologii, právo nebo speciální pedagogiku.“ (Zákon o sociálních službách, 2006)
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(např. organizace Ledovec, z. s.). Centrum péče pro rozvoj duševního zdraví (CMHCD) na 

svých stránkách uvádí:

„Praxe  zapojování  peer  pracovníků  (osob  s vlastní  zkušeností  s duševním  onemocněním) 

přímo do profesionálních týmů v rámci systému péče o duševní zdraví má v řadě vyspělých 

zemí dlouhodobou tradici,  a i v České republice již začali  první peer pracovníci v týmech 

poskytovatelů sociálních služeb pracovat. Samotná osobní zkušenost s nemocí ovšem jako 

výbava pro práci v sociálních službách nestačí. Úspěšné působení v roli peer pracovníka a 

jeho přínos pro ostatní členy týmu a pro klienty služeb je podmíněný kontinuální, odbornou a 

cílenou podporou v oblasti vzdělávání a také dostatečnou přípravou týmů, do kterých peer 

pracovník vstupuje.“30 

Domnívám se, že i když se definice peer práce na stránkách CMHCD týká zkušenosti 

lidí  s duševním  onemocněním,  může  být  aplikována  i  na  zkušenost  s bezdomovectvím 

v oblasti sociální práce obecně.  Z oficiálních nařízení potom vyplývá,  že organizace, které 

pracují  v oblasti  sociálních služeb nebo v oblasti  péče pro lidi  s duševním onemocněním 

mohou zaměstnat peer pracovnice a peer pracovníky i bez toho, aniž obě strany procházely 

jakýmikoli kurzy – záleží zkrátka na vedení organizace a na jejich vnitřních pravidlech. 

Na základě své účasti  na kurzu pro peer pracovnice popíšu, jak centrum prakticky 

uplatňuje kritéria  kritické  sociální  práce,  ke které  se  hlásí,  v souvislosti  se  školením peer 

pracovnic. Konkrétně budu pracovat se základními principy kritické sociální práce, jak jsem 

je vylozila jiz dríve: jako duraz na kritiku a analýzu oprese na zakladě trídy, rasy a genderu, 

jehož cílem je celková společenská transformace k překonání útlaku a nespravedlnosti (Healy, 

2001). Janebová a Černá argumentují, že v soucasné době jsou v teoretické rovině nejvíce 

viditelné tri proudy kritické socialní prace, které se v radě témat prolínají (Janebova a Černa, 

2008: 38), a já na konkrétních příkladech popíšu, jak s nimi vedení centra pracuje v rámci 

svého kurzu pro peer pracovnice.

Prvním proudem kritické  sociální  práce  jsou podle Janebové a  Černé „strukturální 

teorie,“  které  zkoumají  „vztahy  mezi  jednotlivci  a  sociálními  strukturami  s  důrazem  na 

strukturální  bariéry,  které  ovlivňují  a omezují  zásadní  životní  okolnosti  lidí.“  (Janebová a 

Černá, 2008: 38) Vycházejí přitom z Weinbergové chápání sociálních problémů, které vnímají 

spíše jako důsledek společenských norem a pravidel, které „patologizují marginalizované,“ a 

také jako výslednici mechanismů, které produkují a reprodukují společenskou hierarchii (a s 

ní i sociální nerovnosti), než jako „nepovedenou“ socializaci jedinců (Weinberg, 2008: 38). 

30 CMHCD kromě kurzů pro peer pracovnice a pracovníky nabídlo také kurzy „Role peer konzultanta 
(pro pracovníky v sociálních službách pro osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním)“ a 
„Peer konzultant v našem týmu (pro pracovníky týmů, do kterých bude peer konzultant zařazen)“.
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Podle Weinberg navíc strukturální teorie usilují o aktivizaci marginalizovaných a o rovnější 

podmínky  zacházení  v  rámci  našeho  společensko-politického  systému  /  uspořádání 

(Weinberg, 2008).

Druhým proudem kritické sociální práce jsou „antidiskriminační“ či „antiopresivní“ 

teorie, které se zabývají diskriminacemi založenými na rase, pohlaví, sociální třídě, genderu, 

sexuální orientaci, postižení apod., a to jak na individuální, tak institucionální úrovni (Navrátil 

2001:  238).  „Antiopresivní“  teorie  kladou  důraz  na  intersekci  znevýhodnění  a  hledají  v 

různých formách diskriminace průsečíky – například v sexismu, rasismu a ageismu lze najít 

společný prvek utlačování, který se dá dále rozpracovat v rámci různých teorií – z hlediska 

feministických  teorií  to  může  být  patriarchát,  z  hlediska  marxismu  vztah  k  vlastnictví 

výrobních prostředků apod. (Janebová a Černá, 2008: 38) 

A konečně, třetím proudem je „kritická teorie“, která odmítá všeobsahující velké teorie 

a místo nich zkoumá konstruovanost identit a zájmů, konfliktů a aliancí, a také sociálních a 

politických  institucí  (Kappl,  2005:  64).  Podle  Janebové  a  Černé  připouští  kritická  teorie 

kolektivní  konstrukci  identit  a  umožňuje  analyzovat  asymetrii  moci,  která  je  významným 

prvkem vztahu mezi sociálními / peer pracovnicemi a klientkami (Janebová a Černá, 2008: 

42). Taková moc není přímo regulovaná trestem, ale zakládá se spíše na kontrole „normality“, 

kterou definuje a (re)produkuje (Foucault, 2000: 260). Janebová a Černá píší:

Jedná se o moc, která „kultivuje“, aby mohla třídit a trestat ty, kdo nejsou „normální“. Jde  

primárně o moc nad situací, nikoliv nad druhými. Je založena na procesu objektivace, jehož  

prostřednictvím se člověk stává subjektem, když si myslí, že to, co dělá, je jeho volbou. Lidé  

sami  od  sebe  chtějí  naplňovat  kritéria  „normality“,  čímž  reprodukují  stávající  sociální  

realitu. Sociální práce je funkčním nástrojem takovéto disciplinární moci. Ne že by výhradně  

sama produkovala pravdu, naopak většinou je spíše poplatná širšímu kulturnímu kontextu  

(…),  ale  tím,  že  se  má  zasazovat  o  „normální  fungování“  svých  klientů,  může  se  stát  

nástrojem  separujících  praktik,  jejichž  prostřednictvím  jsou  konkrétní  lidé  označeni  jako  

„normální“ či „nenormální“. V praxi pak nejrůznější kategorizace a teorie sociální práce  

mohou nelegitimne ukáznovat klienty,  aby se přizpůsobovali  diskriminujícím společenskym  

normám a hodnotám. (Janebová a Černá, 2008: 38)

Na základě své účasti na kurzu pro peer pracovnice vyvozuji, že komunitní centrum 

Mezi svými dbá na to, aby účastnice kurzu pro peer pracovnice neuplatňovaly vůči klientkám 

centra měřítka normality a aby centrum, ve které budou moci po skončení kurzu pracovat, 
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bylo díky nim vskutku nízkoprahové. Konkrétní podoby tohoto přístupu spočívají například 

v požadavku (od vedení kurzu směrem k jeho účastnicím),  aby ženy jako peer pracovnice 

jednaly s klientkami  na  základě  jejich  chování,  tedy na  základě  toho,  jestli  jsou  schopné 

vycházet s ostatními ženami bez potíží a nepříjemnosti a jestli dodržují pravidla centra, nikoli 

na základě jejich etnicity, sexuální orientace nebo podle toho, jestli požily návykovou látku31.

S tématem  (ab)normality  se  pojí  také  požadavek  sociální  práce  „začleňovat“ 

marginalizované  zpět  do  společnosti  (Strategie  sociálního  začleňování  2014–2020:  3). 

Zaclenovaní neboli reintegraci definuje MPSV podle pravního radu (Zakon c. 108/2006 Sb., o 

socialních sluzbach) jako proces, který zajisťuje, ze se osobam socialně vylouceným nebo 

socialním  vyloucením  ohrozeným  dostane  prílezitostí  a  mozností  „plně  se  zapojit  do 

ekonomického,  socialního  i  kulturního  zivota  spolecnosti  a  zít  zpusobem,  který  je  ve 

spolecnosti  povazovan  za  bězný.“  (Strategie  socialního  zaclenovaní  2014–2020:  3)  K 

obecným  cílum  socialního  zaclenovaní,  jak  je  vymezuje  zprava  Strategie  socialního 

zaclenovaní pro roky 2014–2020 patrí:

- zajistění úcasti v zaměstnaní a rovného prístupu ke vsem zdrojum, pravum, zbozí a 

službám;

- prevence rizika socialního vyloucení;

- pomoc nejvíce zranitelným aj. (Strategie sociálního začleňování 2014–2020: 3)

Domnívám se,  že  o charakteru  kurzu pro peer  pracovnice organizovaným centrem 

Mezi svými vypovídá mnohé to, že netematizoval koncept reintegrace. Dovoluji si tvrdit, že 

absence problematizace sociálního začleňování je významným ukazatelem toho, nakolik byl 

kurz navržen a realizován v souladu s principy kritické sociální práce, která taktéž nepracuje 

s tímto konceptem. Co je perspektivou kritické sociální práce problematického na myšlence 

sociálního začleňování? Je to především představa „marginalizovaných,“ jejichž problémy lze 

vyřešit na individuální úrovni (podle Janebová a Černá, 2008: 39) – představa, že sociálně 

vyloučené lze „reintegrovat“  tím,  že se jim vštípí  způsob života,  který je „ve společnosti 

považován za běžný“ (Strategie sociálního začleňování 2014–2020: 3); tím, že se začlení do 

diskurzu  zvýznamňujícího  ekonomické,  sociální  a  kulturní  hodnoty  většinové  společnosti 

(podle Strategie sociálního začleňování 2014–2020: 3). Janebová a Černá však argumentují, 

že přístup pracovnic v sociálních službách, které na své klienty a klientky vyvíjejí tlak, aby se 

31 Příkladem může být konfliktní situace – krádež – kterou jsme s účastnicemi kurzu simulovaly a o 
jejíchž řešeních jsme debatovaly. V průběhu diskuze vyšlo najevo, že peer pracovnice nemá zjišťovat, 
jestli někdo z účastníků sporu požil návykovou látku, jejím úkolem není ani rozsoudit, která ze stran je 
v právu, ale má co nejrychleji rozepři ukončit.
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sami  snažili  změnit  svou  situaci  a  aby si  uvědomili,  kde  udělali  ve  svém životě  chybu, 

přehlížejí  strukturální  příčiny  problému  a  přispívají  k  prohlubování  marginalizace  již 

marginalizovaných (Janebová a Černá, 2008: 38).

Kurz pro peer pracovnice se explicitně vymezoval proti hledání individuálních příčin 

sociální tísně žen bez domova a nabádal účastnice, aby vnímaly situaci žen a mužů v sociální 

tísni  v širším  kontextu  strukturálních  faktorů,  které  přispívají  k jejich  utlačování  či 

znevýhodňování. Budoucí peer pracovnice byly tedy školeny tak, aby nepřeváděly systémové 

vady na sociální, ekonomické či politické úrovni do individuální roviny a aby v překonávání 

těchto překážek stály na straně žen bez domova.  Projevovalo se to  například při  nácviku 

situací,  se  kterými  se  podle  vedení  kurzu  peer  pracovnice  nejčastěji  setkávají  (například 

pokud nás klientka požádá o pomoc s vyřízením zdravotního pojištění, hmotné nouze nebo 

zaplacení pokuty). Sociální pracovnice, která nás prováděla kurzem, prokládala svůj výklad 

otázkami o tom, jak bychom se my samy zachovaly v takových situacích a účastnice kurzu 

navrhovaly  možná  řešení  a  formou  diskuze  jsme  hledaly  jejich  klady a  zápory;  sociální 

pracovnice, která nás provázela kurzem také moderováním diskuze nastavovala hranici mezi 

tím, nakolik má peer pracovnice stát za klientkami a klienty a nakolik se má řídit požadavky 

začleňovat sociálně vyloučené zpět do systému.

Tématem,  které  vyvolalo  mezi  účastnicemi  kurzu  diskuzi,  bylo  hledání  rovnováhy 

v komunikaci s policisty, například pokud se klientka či klient dostane do sporu, ke kterému 

někdo zavolá policii nebo pokud policie řeší, že se lidé v sociální tísni zdržují v prostorech, 

které  jsou  tranzitního  charakteru  a  nemají  sloužit  k trvalému pobytu  (jako nádražní  haly, 

veřejná  prostranství32 apod.).  Sociální  pracovnice  během  kurzu  zdůrazňovala,  že  peer 

pracovnice má stát  za klientkami a klienty,  ale měla by se zároveň snažit  jednat s policií 

s respektem a hájit práva klientek a klientů konstruktivně. Účastnice kurzu oponovaly tím, že 

jejich zkušenosti s policií se většinou neodehrávají v duchu vzájemného respektu a že mají 

své  důvody,  proč  policistům nevěří,  jednak  protože  je  nepovažují  za  věrohodné  obhájce 

zákona,  jednak  protože  systém,  v jehož  jménu  policie  jedná,  není  podle  nich  nastaven 

spravedlivě,  neboť  marginalizuje  již  marginalizované  a  stigmatizuje  již  stigmatizované. 

Sociální  pracovnice  nezpochybňovala  zkušenosti,  které  měly  účastnice  kurzu  s policií,  a 

uvedla,  že  sama  považuje  způsob,  jakým  často  jednají  policisté,  úředníci  nebo  dokonce 

sociální pracovnice s lidmi v sociální tísni za nevhodný, ale pozice peer pracovnice s sebou 

32 Více k problematice veřejných míst a prostorové exkluze v textu Vlasty Stulíkové „Od veřejného 
ke sdílenému prostoru: městský park v symetrické perspektivě“.
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nese  nutnost  hledat  společnou  řeč  –  ať  už  se  jedná  o  policisty,  úředníky  nebo  sociální 

pracovnice.

V kontextu zmíněných témat  se  na kurzu pro peer  pracovnice projevovala potřeba 

hledat rovnováhu mezi diskurzem sociální práce, který zvýznamňuje potřebu „reintegrovat“ 

klientky do společnosti,  a ideovým nastavením centra Mezi svými,  které se opírá  spíše o 

principy kritické sociální práce. Na kurzu se projevil paradox, kdy sociální pracovnice, ač 

můžou mít výhrady k „systému“ – tedy k celospolečenskému nastavení, jak jsem jej popsala 

výše – musejí určitým způsobem motivovat klientky k tomu, aby se do něj začlenily. Jak se 

tento paradox projevoval na kurzu pro peer pracovnice?

Byť nebyl zmíněný paradox v kurzu explicitně tematizován, domnívám se, že jej bylo 

lze pozorovat ve výpovědích sociální pracovnice, která nás provázela kurzem, a především 

potom  ve  způsobu,  jakým  reagovala  na  to,  když  některá  z účastnic  poukázala  na  výše 

zmiňované  „systémové  vady“.  Sociální  pracovnice  nedelegitimizovala  zkušenosti  žen  ani 

jejich  přesvědčení,  naopak  je  s nimi  často  sdílela  –  ale  dávala  najevo,  že  pozice  peer 

pracovnice  (nebo  pracovnice  v sociálních  službách)  s sebou  nese  závazek  ohledat 

kompromisy a způsoby,  jak ženy navracet do systému, i  když k němu osobně mohou mít 

výhrady.

Jak  tedy mohou  pracovnice  v sociálních  službách  motivovat  klientky k návratu  do 

systému, byť s ním osobně nesouhlasí? Z výpovědí sociální pracovnice, která nás provázela 

kurzem vyplývá, že strategie sociálních / peer pracovnic, kterými řeší toto napětí, jsou jednak 

krátkodobé, jednak dlouhodobé.

Z krátkodobého hlediska je potřeba připravit klientky a klienty na návrat do systému 

kriticky – tedy 1) nabídnout jim jistotu (a z ní pramenící pocit bezpečí), že můžou sdílet své 

problémy a  potřeby,  na  které  peer  pracovnice  reaguje  s respektem,  nezpochybňuje  jejich 

zkušenost ani identitu a stojí na jejich straně; 2) dbát na to, aby lidé v sociální tísni viděli 

systémovou,  strukturální  příčinu  svých  problémů,  a  byli  tak  odolnější  vůči  převádění 

strukturálních  problémů  na  individuální  úroveň,  sebeobviňování  apod.;  3)  zplnomocňovat 

klientky a  klienty,  dávat  jim prostor  podílet  se  na  chodu centra,  tedy „začleňovat“  je  do 

organizace, ale dát jim moc / hlas / slovo a zodpovědnost. 

Z dlouhodobého hlediska lze kriticky analyzovat, jaké strukturální vady zapříčiňují či 

prohlubují  nesnáze,  se  kterými  se  lidé  v sociální  tísni  potýkají,  a  zasazovat  se  o  změnu 

systému.  Sociální  pracovnice,  která  nás  prováděla  kurzem  argumentovala,  že  abychom 

dosáhly změny, nemůžeme se snažit změnit jen jednoho konkrétního člověka, jednu rizikovou 

skupinu,  ale  je  třeba,  abychom  uzdravily  celou  společnost.  Místo  „cílových“  nebo 
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„rizikových“ skupin by se podle ní sociální pracovnice měly zaměřit spíše na to, jak řešit 

zadluženost, problémy spjaté s exekucemi apod., a apelovala na to, abychom se jakožto peer 

pracovnice zajímaly o kontext problémů klientek a klientů.

Kurz  pro  peer  pracovnice  zdůrazňoval  v kontextu  strategií,  pomocí  nichž  lze 

zplnomocňovat klientky a klientky princip participace.  Jedna ze sociálních pracovnic, která 

vedla kurz pro peer pracovnice,  Pavla,  zdůraznila důležitost  participace v úvodním sezení 

kurzu,  když  představovala  základní  pravidla  našeho  setkávání:  „Důležitá  je  participace, 

takové podílení se. A to je jeden z naprosto základních principů fungování tohohle prostoru 

(pozn. Mezi svými), že to není tak, že vy vcházíte do prostoru, kde platí pravidla, který vám 

někdo vymyslel, ale že my všichni, všechny, se můžeme podílet na tom, aby se ta pravidla  

upravovala podle toho, jak nám to vyhovuje, jak to potřebujeme. A snažíme se vlastně všichni 

přiblížit se k tomu, co je ideální. Nikdy to není ideální pro všechny, ale ta možnost to ovlivnit 

tady je. A v participaci vnímáme taky to, že se zapojuje člověk do rozhodovacích procesů a 

taky do nějaký odpovědnosti za to, jak to funguje. Takže vás tady nikdo nehlídá, nebude hlídat 

…  Nestojíme  tady  a  nehlídáme,  jestli  někdo  fetoval  nebo  je  opilej  (…).  Prostě  jsme 

domluvený, že se tady budeme setkávat ve stavu, kterej s sebou nenese nějakou agresivitu a 

nějaký nepříjemnosti.“

Když  sociální  pracovnice  Pavla  mluvila  o  principech  kritické  sociální  práce,  jako 

příklad jejich praktické a konkrétní podoby odkazovala na chod centra Mezi svými,  které 

mnohé účastnice kurzu navštěvovaly jako klientky.

- Mluvily jsme jednak o tom, jak konkrétně lze nastavit pravidla pro to, aby princip 

participace  fungoval  v praxi  (a  zjistily  jsme,  že  je  potřeba  provázat  jej  se 

zodpovědností za sdílený prostor, na jehož fungování se klientky můžou podílet);

- mluvily jsme také o tom, jak sdílet moc s klientkami a reflektovat její asymetrii ve 

vztahu sociální  /  peer  pracovnice – klientka (došly jsme k tomu, že centrum Mezi 

svými  pro  tyto  účely  zavedlo  pravidelné  supervize  a  reflektivní  setkání  peer  a 

sociálních pracovnic);

- a v neposlední řadě jsme hledaly,  jak konkrétně sociální a peer pracovnice v Mezi 

svými zajišťují, aby bylo centrum bezpečným prostorem (zjistily jsme, že stěžejní je 

reagovat na specifické zkušenosti žen s intersekcí znevýhodnění, nehomogenizovat je 

a nesoudit33, nýbrž k nim přistupovat s respektem a přátelsky; a neméně důležité je 

také nastavit taková pravidla, která nenarušují autonomii jednotlivých žen, ale zároveň 

zaručují hladké fungování centra).

33 Na tyto rizika spojená se sociální / peer prací upozorňuje Navrátil (2001: 237–244).
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Domnívám  se,  že  cílem  kurzu  pro  peer  pracovnice  bylo,  aby  si  ženy  v různých 

situacích terénní sociální práce osvojily principy jednání, které vycházejí z kritické sociální 

práce. Kurz systematizoval a doplňoval informace,  které měly účastnice především ze své 

zkušenosti z života v sociální tísni, a stavěl je do kontextu metod a principů kritické sociální 

práce.  Sociální  pracovnice,  které  nás  provázely  kurzem,  na  nás  aplikovaly  obraz  peer 

pracovnice, která jedná v souladu s principy kritické práce, jak jsem je popsala výše, a která 

se  dokáže  přenést  přes  osobní  nesouhlas  se  systémem,  do  kterého  se  snaží  navracet  své 

klientky a klienty. Vyjednávání o tom, jak se má chovat peer pracovnice, která projde kurzem 

organizovaným  centrem  Mezi  svými,  probíhalo  především  u  témat,  která  se  dotýkají 

systémových vad, jak jsem je popsala výše. Právě v těchto tématech bylo nejsnazší rozpoznat, 

jak vedení kurzu konstruuje obraz peer pracovnice a jaké jednání od nás v souvislosti se svou 

představou „ideální peer pracovnice“ očekává. 

Také kritéria pro účast v kurzu, která byla zveřejněna na prvním setkání a k jejichž 

dodržování jsme se musely zavázat,  v sobě obsahovala obraz peer pracovnice,  kterou měl 

kurz  za  cíl  konstruovat:  šlo  o  ohleduplné,  neagresivní  a  nekonfliktní  chování  prosté 

rasistických, homofobních a jinak urážlivých či diskriminujících projevů. Byť se tato kritéria 

shodují  s pravidly,  kterými  se  musí  v centru  Mezi  svými  řídit  všechny ženy,  ať  už  jde  o 

klientky, peer nebo sociální pracovnice, a nejde tedy o kritéria, která by se vázala výlučně 

k peer pracovnicím, domnívám se, že vypovídají o tom, jak se má podle vedení kurzu chovat 

peer pracovnice.

Kromě pravidel pro účast v kurzu byla zvláštní pozornost a diskuze věnovaná také 

tomu, jak (ne)bezpečné je pro peer pracovnice pohybovat se v prostředí,  kde se vyskytují 

drogy a uživatelé drog v případě, že má peer pracovnice s drogami sama zkušenost a buď se 

od nich snaží odpoutat nebo už nějakou dobu abstinuje. Již jsem zmínila zkušenost Petry, 

jedné z účastnic kurzu,  která se už několik let  chtěla zúčastnit  kurzu pro peer pracovnice 

pořádaný jinou sociální službou, ale nemohla, protože podle jejich pravidel mohli do kurzu 

vstoupit  jen  lidé,  kteří  za  poslední  roky  nevyužili  služeb  daného  centra.  Kurz  pro  peer 

pracovnice pořádaný centrem Mezi svými se liší tím, že se jej může účastnit jakákoli žena, 

která dokáže fungovat v rámci svých každodenních povinností a která sama vyhodnotí,  že 

chce a dokáže pomáhat druhým jako peer pracovnice. 

Na otázku, jestli můžou být drogově závislí sociálními / peer pracovníky, odpověděla 

jedna ze sociálních pracovnic, která nás prováděla kurzem: „My si budeme povídat o tom, jak 

se ta moc, ten princip moci v těch sociálních službách drží a kdo ho drží. A proč vlastně 
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nechce přizvat ty, kterých se to týká. Ona je tam určitá snaha chránit toho člověka, že když 

abstinujete – a chcete abstinovat – a přišli byste do příliš intenzivního kontaktu s někým, kdo 

aktuálně neabstinuje, tak vás to může ohrozit. A to chápu, že je důvod, proč tomu zabraňovat. 

Jenže si myslím, že tak, jak jsme tady každej úplně jinej, tak každej máme úplně jiný potřeby 

a to, co může někoho ohrozit po dvou letech, tak někoho může ohrozit ještě po pěti a pak jsou 

lidi, který to zvládají dřív s nějakou absencí. A pak jsou taky lidi, který zvládají brát drogy a  

zároveň skvěle fungovat jako sociální pracovnice. A vůbec není potřeba to řešit, jestli něco 

berou nebo pijou.“

Peer pracovnice se často pohybují v terénu a vedení kurzu v Mezi svými dbalo na to,  

abychom  byly  připravené  na  setkání  s  prostředím,  ve  kterém  se  pohybují  uživatelé 

návykových látek. Sociální pracovnice nabídly v tomto kontextu účastnicím kurzu příležitost 

zamyslet  se nad tím, jestli  je pro ně kurz bezpečný a jestli  se cítí  připravené vstoupit  do 

prostředí, ve kterém se pohybují lidé, kteří užívají návykové látky – a jestli jsou připravené 

pomáhat jim z pozice terénní pracovnice. Sociální pracovnice, které nás prováděly kurzem, 

celkově dbaly na to, aby byl kurz pro všechny účastnice bezpečným místem, a nikdy proto 

nezapomněly připomenout, že kdyby se probírané téma dotýkalo některé z žen a působilo jí 

potíže, může účastnice kurzu odejít nebo otevřít na dané téma diskuzi.

Když jsem se účastnic kurzu ptala na to, proč se rozhodly stát se peer pracovnicemi, 

většinou odpovídaly, že kurz je pro ně možností, jak dělat v budoucnu práci, která má smysl, a 

zároveň jak využít své zkušenosti ze života na ulici. Účastnice kurzu Andulka zdůrazňovala, 

že by jako peer pracovnice chtěla pomáhat ostatním, zatímco účastnice Tereza uvedla, že je 

pro ni obtížné najít si jakoukoli práci, protože nemá čistý trestní rejstřík, a pozici terénní peer 

pracovnice vidí nejen jako možnost, jak využít své zkušenosti z daného prostředí a pomoci 

druhým, ale také jako příležitost získat v dohledné době vůbec nějaké zaměstnání. Účastnice 

kurzu také vyjádřily názor, že ačkoli pro ně byl kurz na osobní úrovni přínosný, na terénní 

práci  je  podle  nich  zapotřebí  spíše  osobní  zkušenosti,  kontaktů  a  znalosti  prostředí,  než 

vzdělání  a  schopnosti  orientovat  se  v  postupech,  které  jsou  charakteristické  pro 

administrativní  stránku sociálních služeb.  Zároveň však reflektovaly,  že kurz byl  zaměřen 

prakticky  a  že  většinu  věcí,  o  kterých  jsme  se  na  kurzu  dozvěděly  a  o  kterých  jsme 

diskutovaly můžou použít v praxi.

Jistou nevýhodou kurzu byla absence praktického nácviku principů, o kterých jsme se 

učily a debatovaly. Na začátku kurzu sociální pracovnice uvedly, že přímou praxi s klientkami 

a  klienty  během  našeho  kurzu  vidí  jako  příliš  rizikovou  z hlediska  citlivé  situace  lidí 

v sociální tísni, ale že proto budeme mít spíše možnost navštívit některá jiná denní centra 
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nebo prožít několik dnů s terénními pracovnicemi, abychom mohly pozorovat, jak se během 

své práce chovají.  Během kurzu jsme se nakonec nešly podívat do jiných center ani jsme 

nedoprovázely terénní pracovnice při jejich službě; namísto toho se sociální pracovnice, která 

nás provázela kurzem snažila uvádět příklady z praxe a ptát se nás, jak bychom my samy 

řešily určité situace, se kterými se jako peer pracovnice můžeme dostat do styku.

Praktickému nácviku metod a principů,  o kterých jsme mluvily během kurzu,  byla 

nejblíže závěrečná zkouška, která sledovala cíl kurzu, tedy do jaké míry si ženy v různých 

situacích terénní sociální práce osvojily principy jednání, které vycházejí z kritické sociální 

práce.  Zkouška probíhala  formou simulace  situací,  na  které  by měla  být  peer  pracovnice 

schopná reagovat;  na každém z několika stanovišť (v prostorech centra  Mezi  svými nebo 

v jeho blízkém okolí) proto čekala na účastnici kurzu jedna ze sociálních pracovnic centra. 

Jako účastnice kurzu jsme navštěvovaly stanoviště jedna po jedné a pokud jsme obstály u 

jedné sociální pracovnice „v přestrojení“, mohly jsme pokračovat na další. Každé stanoviště 

mapovalo naše znalosti a schopnosti jednat jako peer pracovnice v určité oblasti:

- Jedno  stanoviště  bylo  zaměřené  na  komunikaci  s policií.  Sociální  pracovnice 

představovala  policistu,  který peer  pracovnici  žádal,  aby se její  klientka  prokázala 

občanským průkazem a aby s ním šla na policejní stanici, protože nesmí přebývat na 

ulici. Cílem účastnic kurzu bylo jednat s policií s respektem, ale zároveň hájit práva 

své klientky a dokázat argumentovat, kam sahá pravomoc policisty a co už po naší 

klientce nemůže nebo nesmí požadovat.

- Na  dalším  stanovišti  čekala  sociální  pracovnice,  která  představovala  klientku 

procházející zkušeností s partnerským násilím. Naším cílem bylo identifikovat v jejích 

výpovědích ukazatele toho, že je na ní páchané domácí násilí, měly jsme jí nabídnout 

řešení její situace, ale zároveň ji k ničemu nenutit a respektovat, že nahlášení partnera 

na policii nebo odchod z domova by pro ni mohly být rizikem.

- Další stanoviště testovalo naši schopnost mluvit s klientkou (kterou hrála další sociální 

pracovnice) v situaci, kdy se klientka nachází v bezvýchodné situaci a chce spáchat 

sebevraždu.  Cílem  bylo  dokázat  klientku  přesvědčit,  aby  se  neuchylovala 

k sebevraždě, nabídnout jí psychiatrickou / terapeutickou pomoc a ukázat jí, že na nic 

není sama.

- Na  následujícím  stanovišti  čekala  jedna  z peer  pracovnic  centra  Mezi  svými  a 

vystupovala jako klientka, která nemůže kvůli  své etnicitě sehnat bydlení. Měla za 

úkol požádat nás, abychom zavolaly ženě, která jí odmítala pronajmout byt, protože 

„nemá  dobré  zkušenosti  s  Romy“,  a  naším  úkolem bylo  promluvit  si  telefonicky 
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s nájemnicí (další sociální pracovnicí) a dát jí  najevo, že nemá právo jednat s naší 

klientkou takovým způsobem, že si přejeme, aby naší klientce dovolila navštívit byt a 

aby ji zařadila mezi ostatní zájemce o bydlení.

Potom,  co  všechny účastnice  prošly  popsanými  stanovišti,  jsme  se  shromáždily  a 

popovídaly si o tom, jak jsme se měly zachovat při jednotlivých stanovištích. Dozvěděly jsme 

se také, že jsme svou účastí na jednotlivých setkáních a závěrečnou zkouškou potvrdily, že se 

můžeme stát  peer pracovnicemi a obdržely jsme certifikát, který pro nás vyhotovilo Mezi 

svými.  Z účastnic, které kurz navštěvovaly pravidelně, splnily závěrečnou zkoušku všechny. 

Některé z participantek však na téměř čtyřměsíční kurz v jeho průběhu docházet přestaly. 

Vzhledem k tomu, že většina z nich v době mého etnografického výzkumu stále navštěvovala 

centrum, měla jsem možnost zeptat se jich na jejich důvody: některé z nich uvedly, že neměly 

čas, jiné že se necítí být připravené na to stát se peer pracovnicí a jiné že ztratily motivaci 

účastnit se kurzu. 

V  průběhu  několika  měsíců  po  skončení  kurzu  pro  peer  pracovnice  vyplňovaly 

sociální pracovnice z Mezi svými s účastnicemi dotazník, ve kterém formou zpětné vazby 

zjišťovaly, co se nám na kurzu líbilo, co si z něj odnášíme a kde je podle nás naopak prostor 

ke  zlepšení.  Při  vyplňování  dotazníku  jsem  reagovala  na  zmíněnou  absenci  praktického 

nácviku a sociální pracovnice mě ujistila, že na stejný problém reagovalo více účastnic kurzu 

a že tento podnět vidí jako příležitost pro zlepšení dalších ročníků kurzu pro peer pracovnice.

Z výzkumnice peer pracovnicí?

Během  kurzu  pro  peer  pracovnice  jsem  prošla  velkou,  ale  docela  nenápadnou  a 

neplánovanou změnou, když jsem se z výzkumnice stala účastnicí kurzu. Jak se mi podařilo 

mimoděk  přejít  od  „zúcastněného  pozorovaní“  (participant  observation)  k  „pozorujícímu 

zúcastnění“ (observant participation) (Wacquant, 2004: 6; Moeran, 2007: 13)? Jak a proc jsem 

se stala součástí terénu více, než jsem čekala?

Na prvním setkání kurzu pro peer pracovnice jsem se představila a zeptala se všech 

žen, jestli se můžu účastnit několika setkání, abych pro účely své diplomové práce zjistila, jak 

kurz  probíhá  a  jak  se  konstruuje  peer  pracovnice.  Ženy  mě  mezi  sebe  přijaly  vlídně  a 

přátelsky, možná protože mě už delší dobu znaly – alespoň od vidění – a věděly, že se v centru 

pohybuji jako výzkumnice. S každým dalším setkáním a týdnem kurzu jsem si uvědomovala, 

že je pro mě účast na kurzu přínosná jak po výzkumnické, tak po osobní stránce, a těšila jsem 
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se na každé další setkání. Nedokážu přitom posoudit, nakolik jsem se těšila na hodiny kurzu 

pro peer pracovnice jako účastnice kurzu, nakolik jsem se do centra jako takového těšila jako 

výzkumnice a nakolik jsem do centra sama chodila za pocitem přijetí a tolerance, téměř jako 

klientka.  Kategorie  „návštěvy-klientky“,  výzkumnice  a  účastnice  kurzu  pro mě v průběhu 

výzkumu začaly splývat, a já jsem tak mimoděk ponořila do terénu ve stylu Wacquantova 

„becoming“ (Wacquant, 2004: 6) V době výzkumu jsem sice nepracovala v centru jako peer 

pracovnice,  ani  jsem se nepodílela  na jeho chodu jako dobrovolnice,  ale  nebyla jsem jen 

účastnicí  činností  a interakcí,  které provázely chod Mezi  svými.  Účast na kurzu pro peer 

pracovnice pro mě byla legitimizací mého pobytu v centru, jako bych si v Mezi svými našla 

místo, kam patřím a odkud můžu čas od času vystoupit „zpět“ do role výzkumnice.

Wacquant popisuje, že se během svého ponoření do terénu stal  nejen zúčastněným 

výzkumníkem, ale také subjektem svého studia – zaznamenával si totiž své postřehy a pocity, 

a ty potom analyzoval v kontextu společenské a smyslové logiky (social and sensual logic) 

prostoru,  kde prováděl  výzkum (Wacquant,  2004:  7).  Zvnitřnělé  tělesné praktiky,  které  si 

autor osvojoval během výzkumu, pro něj byly nástrojem, jak pochopit zkoumaný terén, neboť 

společenský  řád  se  podle  něj  vpisuje  do  těl  skrze  neustálou  konfrontaci  s prostorem 

(Wacquant, 2004, IIX). Já sama jsem na sobě během výzkumu také pociťovala fyzičnost své 

výzkumnické  role  a  tuto  skutečnost  jsem reflektovala  v poznámkách,  které  jsem si  mezi 

rozhovory s ženami centra nahrávala na diktafon:

(…) Teď, když jsem v tom terénu reálně, fyzicky, tak si uvědomuju hodně tu tělesnost tý svojí  

pozice  jako  výzkumnice,  to,  do  čeho  mě  vrhá  ten  výzkum,  v  rámci  toho,  že  tam fyzicky  

docházím, stávám se součástí reality denního centra, kde mě berou jako sobě rovnou, takže mi  

vlastně dávají jídlo … (…) A ta prostorová podmíněnost, do které se takhle uvrhávám, že tam  

s  těma  ženama  sdílím  ten  prostor,  který  je  jejich  domovem,  a  pro  mě  je  vlastně  až  

nepřátelským prostředím, protože já se tam sice cítím jako doma díky té jejich péči, ale těším  

se,  až  pojedu domů vlakem (…),  tam,  kde bydlím a kde mám to  své doma.  Je to  takový  

kontrast. (…) Pro ty ženy je tohle to nejvíc doma, co můžou mít, (…) a já se tam vlastně cítím  

jako úplnej opak doma. Pro mě je tam akcentovaná ta absence mého domova vůči tomu, že  

pro ně je to strašně moc domov. (únor 2019)

Jak jsem již uvedla, prostor centra Mezi svými je pro ženy bezpečným prostředím, kde 

se mnohé z nich cítí jako doma, byť je pro ně centrum nutně jen temporálním či tranzitním 

místem odpočinku a přijetí. Já jsem naproti tomu – zejména v prvních týdnech etnografického 
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výzkumu  –  prožívala  napětí  mezi  tím,  jak  jsem  se  v centru  cítila  duševně  (přijatá, 

respektovaná,  v bezpečí)  a jak jsem se v něm cítila fyzicky (nepatřičně,  „navíc“,  v duchu 

tvrzení  „nepatřím se“,  „ruším tady“).  Na rozdíl  od ostatních  žen  pro  mě centrum nebylo 

prostorem,  kam  bych  chodila  hledat  fyzické  bezpečí,  a  tento  rozdíl  ve  mně  vyvolával 

nejistotu,  jak  se  v centru  mám chovat  a  jak  v  něm mám legitimizovat  svou  přítomnost. 

Prezentovala  jsem  se  totiž  jako  výzkumnice,  ale  v průběhu  výzkumu  se  ke  mně  peer 

pracovnice chovaly téměř jako ke klientce34, nabízely mi obědy nebo jídlo s sebou a když 

jsem všechno zdvořile odmítala (aby zbylo na potřebnější), odpovídaly mi: „Teď jsi tu s námi, 

s chudáky, tak jsi sám chudák!“ anebo „Jednou jsi tu s námi, tak je to i pro tebe.“

To, co ze mě dělalo „chudáka“ byla má fyzická přítomnost v centru. Pro mě však bylo 

obtížné  vyrovnávat  se  s převahou  svého  ekonomického  a  symbolického  kapitálu  (nad 

kapitálem klientek i peer pracovnic) a nedokázala jsem od peer pracovnic cokoli přijmout, byť 

šlo  o  šálek  kávy.  V průběhu  výzkumu  v tomto  směru  došlo  ke  změně,  jak  ukazují  mé 

poznámky z terénu:

(…) Už nemusím tolik myslet na to, jak se obleču a celkově jak vypadám, když jdu do Mezi  

svými. Znám víc a víc žen, znám jejich příběhy a ony znají mě, a nemusí už probíhat takový to  

vyjednávání, že jsem výzkumnice a co po nich vlastně chci, že tam nemám co dělat, ale stejně  

tam chodím. (…) Ženy už se mě moc neptají, nediví se, že chodím do centra dobrovolně, i když  

nemusím, ale že mě to zajímá. Vadilo mi, když jsem na sebe upoutávala pozornost, protože ta  

pozornost nemá bejt na mě, ale na nich, jsem tam kvůli nim. (…) Hodně pomohlo, že chodím  

na kurz pro peer pracovnice, je to takovej jasnej důvod mojí přítomnosti tady (…). (červen  

2019)

Fyzická přítomnost v centru mi pomohla uvědomit si, že se mé tělo dokáže proměnit v 

nástroj  poznání  (podle Wacquant,  2004:  7) a  že s tím,  jak si  nacházím své fyzické místo 

v prostoru  centra,  se  zároveň  stávám součástí  komunity  žen  z  Mezi  svými.  Taková  je  i 

podstata Wacquantova konceptu „becoming“: osvojit si praktiky aktérů, kteří tvoří  součást 

daného výzkumu a „stávat se“ jedněmi z nich (Wacquant, 2004: 7). Kým jsem se „stávala“ já 

v průběhu svého výzkumu? Kurzu pro peer pracovnice se kromě mě účastnily jen ženy, které 

měly zkušenost s bytovou nouzí,  životem na ulici  nebo v sociální  tísni,  a proto některé z 

účastnic kurzu, které nedocházely do Mezi svými jako klientky, tento rozdíl tematizovaly a 

34 V prvních měsících výzkumu mě i některé z klientek centra považovaly za klientku a pobízely mě, 
ať si jdu vzít jídlo z kuchyně nebo ať někoho poprosím o nové oblečení z šatny Mezi svými: „Hele, ty 
máš roztrhanou mikinu, oni ti tady dají novou. No fakt, řekni si, oni ti dají, ať nechodíš v roztrhaným.“
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čas od času se mě ptaly, proč se o kurz zajímám a proč vůbec centrum navštěvuji („Ty nejsi 

naše, viď?“). Vysvětlila jsem jim, že sice nejsem bez domova ani v sociální tísni, ale že píši o 

centru a o jeho klientkách diplomovou práci, že se zajímám o nové přístupy k sociální práci a 

že  bych chtěla  vidět,  jak fungují  v  praxi.  Několikrát  během kurzu komentovaly účastnice 

kurzu mou jinakost a absenci mé vlastní zkušenosti s bezdomovectvím („To ty nebudeš znát,“ 

„Ty asi nevíš, co to znamená, viď?“) nebo měly tendence měnit kvůli mně své chování či 

vyjadřování  („To nemůžeš  tady před  tou,“  „Nemluv takhle  před  tou mladou.“)  Účastnice 

kurzu měly na rozdíl ode mě zkušenosti s partnerským násilím, závislostmi a životem bez 

domova, a takové zkušenosti jsou nepřenosné. Udělala jsem proto vše, co bylo v mých silách, 

abych  porozuměla  tomu,  co  chtěly  ve  svých  sděleních  říci,  a  domnívám  se,  že  jejich 

poznámky nebyly myšleny nepřátelsky.  I  přes svou „jinakost“  jsem se na kurzu pro peer 

pracovnice cítila přijatá, a zároveň jsem si díky němu našla v centru „své místo“.

Ačkoli  jsem neměla předem v plánu účastnit  se kurzu pro peer pracovnice,  využití 

metody „becoming“ (kdy jsem se stávala peer pracovnicí) mi umožnilo ponořit se hlouběji do 

terénu  a  pocítit  „na  vlastní  kůži“  pravidla,  kterými  se  musejí  řídit  jak  klientky,  tak  peer 

pracovnice v centru. Díky kurzu jsem také zažila, jak se konstruuje postava peer pracovnice a 

jak  probíhá  vyjednávání  napětí  mezi  principy  kritické  sociální  práce  a  nutností  navracet 

klientky  do  „systému“.  Domnívám  se,  že  jako  pouhá  pozorovatelka  bych  se  nedostala 

k informacím takové hloubky a takového rozsahu, jednak protože by mě nenapadlo zeptat se 

na ně, jednak protože jsem jako „peer pracovnice ve výcviku“ snáze zapadla do chodu centra 

a ženy se mnou díky tomu jednaly jako se sobě rovnou, byť „jinou“. Při poslední hodině 

kurzu  pro  peer  pracovnice  mě  sociální  pracovnice  překvapily  přizváním  na  závěrečnou 

zkoušku a oslavu úspěšného završení kurzu – a tak jsem se stala peer pracovnicí. Zkušenost 

s životem v sociální tísni, která charakterizuje peer pracovnice, může zřejmě nabývat vícero 

podob a nevadí, když je – jako v mém případě – jen nepřímá. 
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Kudy zpátky do práce?

Dámo, už bude ráno,

nebuď tak krutá, život mě trká,

jsi mocná paní, splň mi to přání.

V předchozím oddílu  jsem představila,  jak  centrum Mezi  svými  konstruuje  pomoc 

ženám bez domova, jakými principy se přitom řídí a jakou roli hraje v centru postava peer 

pracovnice. Popsala jsem také, že v centru vzniká napětí mezi principy kritické sociální práce 

a nutností „začleňovat“ ženy zpátky do systému, aktivizovat je a motivovat je k tomu, aby si 

našly práci, neboť zaměstnání je považováno za klíčový prvek integrace a od sociální práce se 

očekává, že bude své klienty „vracet“ do společnosti (Weeks, 2011: 7-8, 11; Gojová, 2014: 7; 

Strategie sociálního začleňování 2021−2030: 58, 62). Proč je však právě práce vnímaná jako 

nástroj začlenění do společnosti? Jak se centrum Mezi svými vyrovnává s nutností motivovat 

klientky k práci, i když většina žen v sociální tísni má přístup jen k nedůstojně ohodnocené, 

prekérní práci sekundárního pracovního trhu (Trlifajová a Hurrle, 2018: 377; Newman, 2000: 

40; Sirovátka a Mareš, 2006: 637)?

V centru Mezi svými je práce tematizována jako jedna ze strategií, které můžou ženám 

pomoci v jejich snaze o vymanění se z chudoby a života bez domova. Oficiální stanoviska 

centra i sociální pracovnice však více než potřebu práce zvýznamňují spíše to, jakou roli hraje 

v empowermentu žen možnost pobývat v bezpečném prostoru a podílet se na chodu centra. 

Domnívám se,  že  nabídka  práce  stojí  v pozadí  jiných  služeb,  které  centrum Mezi  svými 

nabízí, protože myšlenka „reintegrace“ klientek skrze zaměstnání nesouzní s principy kritické 

sociální práce, se kterými se centrum ztotožňuje. Mezi svými však – z důvodů, které jsem již 

popsala  –  musí  klientky motivovat  k návratu  do  systému,  a  sociální  pracovnice  jsou  tak 

nuceny hledat rovnováhu mezi svým přesvědčením a požadavky, které jsou na ně kladeny 

jako na organizaci nabízející sociální služby.

Práce je tedy v centru – spíše implicitně – tematizována jako možné východisko ze 

sociální  tísně  a  nástroj  empowermentu  klientek  Mezi  svými.  Zároveň je  však  z výpovědí 

sociálních a peer pracovnic zřejmé, že si uvědomují nevhodné podmínky, kterým jsou ženy 

v práci často vystaveny, a zvýznamňují potřebu systémové změny. Pro práci je proto v tomto 

kontextu charakteristické,  že představuje jak zbraň (slabých)  proti  vykořisťování,  tak jeho 

zdroj; že pomáhá ženám k nezávislosti (např. na podpoře státu nebo rodiny), ale zároveň je 
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uvrhuje do závislého postavení v mocensky asymetrickém námezdním vztahu (podle Weeks, 

2011: 75). Tyto paradoxy představují příklady antinomií práce a pracovní etiky, které definuje 

Weeks v souvislosti se soudobým, kapitalistickým přístupem k práci. Ta je podle Weeks od 

průmyslové  revoluce  chápána  jako  primární  zdroj  statusu,  jako  nejdůležitější  forma 

seberealizace, jako jediný správný smysl života (Weeks, 2011). Graeber však argumentuje, že 

celé zástupy lidí, hlavně v Evropě a v Severní Americe, tráví svůj pracovní život prováděním 

úkolů,  o nichž tuší,  že  nejsou ve skutečnosti  vůbec k ničemu potřebné (Graeber,  2013);  a 

Weeks doplňuje, že  socializační funkce práce a možnost najít  sebe sama v práci  se nikdy 

nezvýznamňovaly  tolik  jako  v  době,  kdy  práce  takové  funkce  nemá  a  takové  možnosti 

neposkytuje. Pracovní etika však funguje jako sociální konstrukt, který se tvoří a reprodukuje 

skrze instituce jako je škola, organizace nabízející sociální služby nebo psychiatrická léčebna. 

Jedinci jsou skrze práci integrováni nejen do ekonomického systému, ale také do sociálních a 

politických  struktur,  a  pracovní  etika  má  tendenci  chápat  fenomén  nezaměstnanosti  nebo 

pracující  chudoby nikoli  jako  systémový  problém  nebo  nepřízeň  okolností,  ale  jako 

individuální selhání. Námezdní vztah tedy podle Weeks nevytváří jen příjem a kapitál, ale 

také  disciplinované  jedince,  kteří  jsou  ovladatelnými  subjekty,  úctyhodnými  občany  a 

zodpovědnými rodinnými příslušníky (Weeks, 2011).

Jak do obrazu disciplinovaných jedinců zapadají ženy v sociální tísni?  Jsou klientky 

pobízeny ze strany centra, aby si našly a udržely práci? Mezi svými ženy nenutí k tomu, aby 

si našly zaměstnání nebo brigádu a sociální ani peer pracovnice nedávají klientkám za vinu 

jejich  (krátkodobou  či  dlouhodobou)  nezaměstnanost.  Z výpovědí  sociálních  pracovnic 

vyplývá, že pro své klientky chtějí vytvořit prostředí, kde se ženy mohou „nadechnout“, a 

proto nejsou na klientky kromě pravidel centra kladeny žádné specifické požadavky (např. 

aby si co nejrychleji našly práci nebo bydlení). Sociální pracovnice v Mezi svými – v souladu 

s principy kritické sociální práce – respektují, že ženy mají různé potřeby, a proto klientkám 

spíše nabízejí různé služby, než aby aplikovaly na heterogenní skupinu žen homogenní pomoc 

podle svých představ. Různorodost potřeb klientek jsem si uvědomila například když jsem 

s ženami vyplňovala dotazník mapující jejich spokojenost se službami centra: některé klientky 

uvedly, že je pro ně v současné době nedůležitější najít si ubytovnu či azylový dům, zatímco 

jiná klientka na otázku „Jak dlouho jsi v bytové nouzi?“ odpověděla: „Ale já nejsem v bytové 

nouzi, já bydlím pod stanem a neměnila bych. Spíš si tam zapiš, že nemůžu najít práci.“

Ženám,  které  hledají  práci,  nabízí  centrum několik  možností  –  klientky se mohou 

informovat  o  nabídkách  práce  skrze  nástěnku,  kam sociální  pracovnice  vyvěšují  letáky s 

volnými  pracovními  pozicemi;  do Mezi  svými  chodí  čas  od času  pracovnice  spřízněných 
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organizací s nabídkou práce pro klientky centra; v neposlední řadě se klientky mohou ucházet 

o práci přímo v centru nebo v jeho „dceřiné“ organizaci, která funguje jako sociální podnik. 

Letáky s pracovními  příležitostmi,  ke kterým mají  klientky přístup  skrze nástěnku centra, 

často zprostředkovávají nabídky práce inzerované pracovními agenturami, se kterými nemají 

klientky vždy dobré zkušenosti (například protože nedostaly zaplaceno za svou práci, neměly 

možnost  podepsat  pracovní  smlouvu  nebo  protože  zaměstnavatel  systematicky  porušoval 

smluvní podmínky). Sociální pracovnice si uvědomují, že klientky centra mívají přístup  jen 

k nedůstojně  ohodnocené,  prekérní  práci  sekundárního  pracovního  trhu,  ale  zároveň 

přiznávají,  že  práce  může  pro  ženy představovat  příjem potřebných  financí  a  že  sociální 

pracovnice nedokážou zajistit všem klientkám centra práci v důstojných podmínkách. Cílem 

centra ani není zaměstnat všechny ženy – mnohé klientky také nechodí do Mezi svými kvůli 

tomu, aby si našly práci, ale spíše kvůli bezpečnému prostředí a přátelské atmosféře služeb, 

kterých mohou využívat. Centrum tedy nabízí práci těm klientkám, které ji hledají, a svým 

peer  pracovnicím zajišťuje  uznání  a  důstojné zacházení,  kterého se jim často  v jiné práci 

nedostává.

Mezi  praktikami,  kterými  centrum  motivuje  ženy  k tomu,  aby  si  našly  práci, 

identifikuji jisté napětí: vedení centra může nabídnout práci peer pracovnice nebo pracovnice 

ve  svých  spřízněných  organizacích  jen  několika  klientkám,  které  musejí  splňovat  určité 

požadavky jako například úspěšně završený kurz pro peer pracovnice, ale ani těmto klientkám 

nestačí příjem z práce na zaplacení ubytovny, obzvlášť pokud je část jejich platu odváděna na 

splácení dluhu. Ženy, které pracují v centru jako peer pracovnice, si zároveň vytvářejí další 

strategie, které jim pomáhají zajistit si dostatečnou výši příjmu, který by pokryl jejich měsíční 

výdaje.

Mezi svými tedy nenabízí peer pracovnicím jistotu práce primárního pracovního trhu 

(podle Sirovátka a Mareš, 2006: 637) ani dostačující příjem, jako spíše společenské uznání a 

možnost,  aby ženy v duchu „empowermentu“ využily svých znalostí  a zkušeností  z života 

v sociální  tísni  i  v pracovním  prostředí.  V pozici  peer  pracovnice  ženy  proměňují  svá 

znevýhodnění  v přednosti  a  nástroje  pomoci.  I  když  tedy  bývají  ze  strany  společnosti 

marginalizované a stigmatizované jako ženy, které si  prošly nebo procházejí sociální tísní, 

v prostoru centra Mezi svými jsou jejich zkušenosti a zážitky oceněné jako kvalita, díky níž 

peer  pracovnice  získávají  v určitých  disciplínách  sociální  práce  náskok  před  sociálními 

pracovnicemi bez zkušenosti se sociální tísní. Peer pracovnice v Mezi svými tedy ve své práci 

můžou najít určité sebenaplnění a smysl (podle Weeks, 2011: 76), nikoli však dostatečný zdroj 

příjmů.
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Potřebu stálého finančního příjmu a jistoty,  kterou může nabídnout stálá a důstojně 

ohodnocená práce,  tematizovala kromě peer  pracovnic  velká část  klientek napříč  centrem 

Mezi svými.  Na základě tohoto zjištění jsem si kladla otázky: K jaké práci mají ženy bez 

domova přístup? Zvyšuje tato práce kvalitu jejich života, tedy mohou díky ní žít jinde než na 

ulici? A jak sociální / peer pracovnice z Mezi svými reagují na nevhodné pracovní podmínky, 

kterým jsou klientky vystaveny?

Většina  klientek  centra  v době  mého  výzkumu  uvedla,  že  pracuje  nebo  pracovala 

v posledních šesti měsících; vždy se však pohybovala na trhu práce, který Sirovátka a Mareš 

definují jako sekundarní (Sirovatka a Mares, 2006: 637). Ten se vyznacuje – na rozdíl od 

primarního  trhu  prace  –  nabídkou  pracovních  míst,  pro  které  jsou  charakteristické  nízké 

pozadavky na kvalifikaci, nejistota zaměstnaní, nestandardní formy zaměstnavaní jako jsou 

predevsím docasné smlouvy ci absence písemné smlouvy, nedobrovolna prace na castecný 

úvazek, spatné pracovní podmínky a nízka úroven mezd.  Pracovníci na sekundarním trhu 

prace nejsou chraněni kolektivními smlouvami ci pracovní legislativou, jejich obrat je znacný 

a prílezitosti pracovního postupu a dalsího vzdělavaní v zaměstnaní jsou mizivé (Mares, 1997: 

19–27).

Mezi príjmově znevýhodněnými je podle Sirovatky a Marese relativně vysoký podíl 

aktualně  zaměstnaných,  jimz  prace  neumoznuje  plně  se  zaclenit  „na  trh  prace  a  ve 

společnosti,“ (2006: 636) jsou to „pracující chudí.“ (Sirovátka a Mareš, 2006: 638) Newman 

argumentuje, že do skupiny „pracujících chudých“ mnohem častěji spadají ženy a příslušníci 

minorit, případně lidé, kteří se vyznačují oběma ze zmíněných charakteristik a pro které je 

navzdory jejich snažení nemožné dovolit si důstojné bydlení, jídlo, zdravotní péči a zajištění 

pro své děti. (Newman, 2000: 40) Prokop, ale také Brady, Fullerton a Moren Cross doplňují, 

že  kromě žen  a  příslušníků minorit  jsou  k zařazení  se  do  skupiny „pracujících  chudých“ 

náchylní  také mladí  lidé,  samoživitelky a  samoživitelé  a  lidé s nízkým stupněm vzdělání. 

(Brady, Fullerton a Moren Cross, 2010: 561; Prokop, 2019) Pracující chudí často pracují na 

částečný úvazek,  který je ve srovnání  s  plným úvazkem více zatížen daněmi,  anebo jsou 

vytlačováni do prekarizované nezaměstnanecké práce (Prokop, 2019).

Trlifajová  a  Hurrle  se  věnují  dostupnosti  důstojné  mzdy  v českém  kontextu  a 

argumentují,  že  lidé,  kteří  využívají  sociálních  služeb,  často  nemají  možnost  vymanit  se 

z prekérních (tedy pro ně neplnohodnotných, důstojnou mzdu nezajišťujících) forem práce a 

ze svého zadlužení, i když pracují na jednom či více místech. (Trlifajová a Hurrle, 2018: 377) 

Možnosti důstojného života tematizuje také platforma Minimální důstojná mzda (MDM)35, 

35 www.dustojnamzda.cz
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která minimální důstojnou mzdu definuje jako odměnu za práci za běžnou pracovní dobu, 

která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu tak, 

aby z něj mohli pracující pokrýt náklady na stravu a bydlení, šaty, dopravu, zdravotní péči, 

vzdělání a volný čas, ale aby mohli také zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ 

neočekávaných okolností.  Minimální důstojná mzda má lidem umožnit  žít  obyčejným, ale 

materiálně důstojným životem a cítit  se plnohodnotným členem společnosti.  Na rozdíl  od 

průměrné či minimální mzdy se minimální důstojná mzda oproti tomu snaží vyčíslit, kolik by 

pracující  museli  vydělávat,  aby  byli  schopni  pokrýt  výdaje,  které  jim  zajistí  základní 

materiální standard. Vychází přitom z představy, že vykonávání práce v běžném rozsahu by 

mělo umožnit vést důstojný život, a do debaty o mzdách tak vnáší pohled zaměstnaných a 

jejich životních podmínek.

Argumentace o prícinach marginalizace na trhu prace jsou podle Sirovatky a Marese 

vedeny dvěma směry. Jeden směr teorií vychazí z teze individualizace, a proto „marginalizaci 

na trhu prace chape jako selhaní a dusledek individualního deficitu lidského kapitalu, ať ve 

smyslu dovedností ci motivace.“ (Sirovatka a Mares, 2006: 628) Druhý směr teorií vychazí 

naopak z predpokladu „kumulace objektivních znevýhodnění v individualních prípadech a 

vysvětluje  marginalizaci  na  trhu  prace  v  kontextu  cyklu  deprivace  a  socialní  exkluze.“ 

(tamtéž)  Sociální  služby mají  v tomto  kontextu  podle  Sirovátky  a  Mareše  fungovat  jako 

nástroje ochrany před chudobou a deprivací, a také jako podpora klientů v začlenění na trhu 

práce (Sirovátka a Mareš, 2006: 629).

Z výpovědí klientek vyplývá, že je pro ně obtížné najít si trvalou práci s výhodami 

zaměstnaneckého poměru, a tak pracují jen brigádně a často bez smlouvy. Jedna z klientek 

centra, Blaženka, mi vyprávěla o své zkušenosti s pracovní agenturou a její příběh ilustruje 

právě  takové  nejistoty  spojené  se  sekundárním  trhem  práce,  jak  je  popisuje  Sirovátka 

(Sirovátka, 1997). Jako žena, která se nachází v sociální tísni a která se potýká s úzkostnými 

stavy, stojí Slávka v intersekci znevýhodnění, které jí ztěžují návrat na pracovní trh, a z její 

výpovědi  vyplývá,  že se nemůže s jistotou opřít  ani síť rodiny a známých.  Právě sociální 

instituce v podobě rodiny a sociálního státu chrání nejčastěji marginalizovanou pracovní sílu 

před deprivací (Sirovátka a Mareš, 2006: 628), Blaženčin příběh ale ukazuje, že pokud tyto 

instituce selhávají, je únik ze sociální tísně a návrat na primární pracovní trh velmi obtížný.

Renata – výzkumnice: Tak jak se máte? Prý jste tu dlouho nebyla?

Blaženka: Já jsem ráda, že jsem naživu. Protože tam mě vyslali přes agenturu a … sprosťák.  

A já skončila na krizovém centru. Já tam čekala do noci ...
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Renata: A co se stalo?

Blaženka: Tak ta druhá paní tam zůstala, že to má blízko do toho Ústí, že tam má mámu s  

dcerou. Přivezli  jiného člověka,  mě odvezli  do Prahy,  já už tam nechtěla být.  Tak on mě  

vysadil, prý: „Máte tam dvě tašky, kolega je v kanceláři,“ jo, tak jsem vzala dvě tašky, mezi  

tím jsem zazvonila na dveře kanceláře v přízemí, nikdo neotevíral, jo, šla jsem ven, mezitím  

mě  tam ten  chlap  zamknul  v  baráku,  já  říkám:  „No počkejte,  já  tady  nosím  věci  do  té  

agentury,“ on: „Já musím zamykat, tak si běžte pro ty tašky a běžte ven.“ Já jsem vzala dvě  

tašky, vyjdu ven a auto v čudu. Jo, moje zavazadla vyložený, dva kufry, tři tašky nebo kolik  

jsem toho měla, a chlap v čudu. Jo, a tak teď říkám: „On snad ujel?“ a jako nejdřív jsem  

myslela, že parkuje za rohem, tam nebyl, do deseti minut se nevrátil.

Renata: A vy jste neměla telefon?

Blaženka: Telefon jsem měla, jo, ale už jakoby, jak se tomu říká, neměla jsem kredit. Tak jsem  

volala prostě na policii, ať mi poradí, co mám dělat, a oni že nevědí, jak to vyřešit, jo. Jela  

kolem hlídka městské policie, tak jsem je požádala o pomoc, oni že mi půjčí telefon. Volala  

jsem jedné kamarádce, ta že je v práci, říkala: „Do sedmi jsem v práci,“ ale ta stejně bydlí na  

ubytovně, tam jsem to dát nemohla, druhá kamarádka taky v práci, říká: „Zavolej manželovi,  

je na tenise, ale možná se dovoláš,“ tak jsem mu tam nechávala vzkaz, ať mi zavolá, až přijde,  

jo. Do desíti nikdo nevolal, jo, mně byla zima, blbě mi bylo prostě, jak beru ty léky na úzkost,  

už fakt teda mi bylo blbě, tak jsem volala 155, ona: „Kde jste, co vám je, my nejsme sociální  

ústav,“ já říkám: „Víte co, tak mě tady nechte zmrznout, mně je to jedno, tak nejezděte.“ Tak  

přijeli, jo, změřili mě, tlak 170 na 150, jo ...

Renata: To je vysoký, ten spodní je vysokej.

Blaženka: No, tak jsem se tam rozbrečela už,  a: „My vám nemůžeme vzít  zavazadla,“ já  

říkám: „Už to tady nechte, mně je to jedno, hlavně mě někam odvezte,“ oni mě odvezli na  

psychiatrii, jo, ale: „Tam nemůžete prostě s těma taškama.“ No a já říkám: „Nechte to tady,“  

a on: „To by bylo během půlhodiny pryč,“ tak oni řešili, co se mnou, kam mě upíchnout, tak  

krizový centrum, tam mě přijali, jo, tam jsem se před doktorem rozbrečela, říká: „Jo, já už  

vás nebudu trápit, běžte se vyspat.“ Druhý den sestra s doktorkou: „Víte, co máte dělat?“  

Říkám: „Jo, vím.“ Jako prostě nějaký ubytování, tak mě napadla ta Terezie, jako ten azyl. To  

bylo šestnáctého, tak od sedmnáctého, tam jsem si to rezervovala do konce měsíce. Tam jsem  

musela dát zálohu, jako na sedm dní, tak jsem volala kamarádce, aby mi půjčila peníze, tak  

mi půjčila peníze a ubytovala jsem se na tý Terezii.  A ještě,  tak jsem jí  děkovala na tom  

krizovém centru: „Vy jste mi zachránili  život,“ a ona říkala: „No, buďte ráda, že jste to  

přežila,“ protože on mě mohl taky vysadit někde po cestě.
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Práci  prodavačky  měla  Blaženka  podle  inzerátu  vykonávat  v Praze,  na  úvodním 

setkání však zjistila, že se kvůli zaměstnání bude muset přestěhovat do jiného města. Aniž by 

podepsala  pracovní  smlouvu,  strávila  v zaměstnání  dva  týdny namáhavou  fyzickou  prací, 

ubytovaná  v nevyhovujícím  prostředí,  a  nakonec  se  s agenturou  domluvila  na  ukončení 

spolupráce. Po převozu do Prahy se jí nepodařilo spojit se zaměstnanci agentury, se kterými si 

chtěla vyjednat honorář za odvedenou práci, a když se vlivem okolností ocitla na ulici sama se 

svými taškami, přepadla ji úzkost a musela být hospitalizována v krizovém centru. Blaženka 

později přišla do Mezi svými proto, aby se peer pracovnicím svěřila se svým zážitkem a aby 

se jich zeptala, jak může postupovat, pokud si přeje obrátit se na inspekci a nahlásit způsob, 

jakým s ní bylo zacházeno ze strany agentury.

Podobnou zkušenost  s nejistou  prací  sekundárního  pracovního trhu  popsala  ve  své 

výpovědi Slávka. Ta se vždy snaží získat dostatek peněz na ubytovnu, aby nemusela přebývat 

na ulici, ale v posledních letech se jí nedaří – vystřídala už práci v různých supermarketech, 

v žádném z nich však nepracovala déle než půl roku. Je možné, že se stala součástí strategie, 

kdy  jsou  uchazeči  o  práci  (evidovaní  na  úřadech  práce)  přijati  na  určitou  pozici 

zaměstnavatelem, kterému úřad práce může přidělit finanční příspěvek. Jde o aktivní politiku 

zaměstnanosti  ze strany úřadu práce,  v jejímž rámci může dostat  zaměstnavatel  příspěvek, 

pokud zaměstná uchazeče o práci nebo pokud pro něj vytvoří na základě dohody s úřadem 

práce nové pracovní místo36 (Možnosti získání dotací pro zaměstnavatele, 2020). Co se stane 

se zaměstnancem po uplynutí doby, kdy zaměstnavatel dostává příspěvek, není specifikováno.

Následující  rozhovor zachycuje Slávčiny pracovní zkušenosti  a ukazuje,  jak situaci 

žen komplikuje intersekce znevýhodnění a absence záchranné sítě (podle Chytil, 2007: 19).

Slávka: Kdyby se to podařilo, tak by to bylo fajn, no. Já jsem vlastně těmi centry  (denními 

centry pro lidi v sociální tísni) procházela, je jich tam spousta, že vlastně noviny tam jsou  

třeba, nebo i časopisy. A tam jsou brigády, jo, mám to vyzkoušený, jenom se fakt zeptat, jo. A  

já jsem tam šla i s těma taškama37. Což je jako … když nemáte ubytování a máte tašky, tak …

Renata – výzkumnice: Kde je nechat?

Slávka: Kde je nechat? Já jsem to zkoušela, já jsem si pověsila vlastně ty svoje věci na strom.  

(…) Nebudete tomu věřit, ono to tam chvilku vydrželo, třeba dva tři týdny. (…) Ale tak jako …  

36 Maximální výše příspěvku je přitom závislá na míře nezaměstnanosti v daném okrese a na 
počtu zřízených nebo vyhrazených účelných pracovních míst. 
37 Slávka má dvě velké tašky, které nosí všude s sebou a v nich má veškerý svůj majetek, hlavně deky 
a popsané papíry se stovkami příběhů a básní.
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tak jsem potom začala chodit s těma taškama a skutečně jsou taky brigády, kde si člověk může  

ty tašky nechat. 

Renata. Jo.

Slávka: Takže to mam jako … to jsem všechno zkoušela. Na tu ubytovnu bych si teda ráda  

vydělala. Já když jsem třeba pracovala v jednom supermarketu, tak hned ten den jsem dostala  

ubytování, hned ten den jsem dostala poctivou smlouvu. No a hned druhej den jsem šla do  

práce. Bylo to takový rychlý.

 

Slávčino vyprávění odráží absenci smysluplnosti práce sekundárního pracovního trhu, 

se kterou se pracující chudí nemohou identifikovat a ve které nemohou najít smysl jednoduše 

proto, že se k ní uchylují spíše kvůli tomu, že nemají jinou možnost, a také protože musejí 

pružně reagovat na její potenciální ztrátu a nutnost přeorientovat se na jiné zaměstnání. Práce 

v tomto  smyslu  funguje  spíše  jako  nástroj,  skrze  nějž  jsou  jedinci  integrováni  nejen  do 

ekonomického systému, ale také do sociálních a politických struktur, a formují se tak jako 

disciplinované, ovladatelné subjekty.

Potřebu  flexibility,  která  dopadá  na  pracující  chudé,  ukazuje  následující  úryvek 

z rozhovoru se Slávkou, která kromě práce v supermarketu Slávka vzpomínala také na práci 

v továrně:

Takhle když jsem pracovala v tý fabrice, tak první den jsem si vydělala 400, potom třeba 600,  

protože  to  bylo  na  rychlosti,  opravdu.  Takže  ty  ženský  by  byly  i  motivovaný  prostě,  ta  

organizace se jmenuje (…) a … ta organizace to má krásně vymyšlený, každá ženská má stůl,  

u kterýho stojí, tam jsou vlastně ty stoly v řadách a každej dělá něco jinýho. Kam vás přidělí,  

tam půjdete,  jo.  Mají  to  pojmenovaný … tam vlastně  mají  palety,  ty  přivezli,  jo,  a  tolik  

dostanete za tolik jako … článků nebo těch částí, kolik vlastně uděláte. A to vidíte, protože na  

to se dával kód jakoby, na tu zakázku hotovou, tak kolik toho uděláte, tak dejme tomu, za  

jednu máte třeba dvě koruny, tak si to spočítejte … takže je to o rychlosti. Když uděláme  

dvacet těch kusů … Protože vlastně přes tu agenturu to máte placený hodinově a … no a  

agentura za vás dostane jako za normálně jednotlivce určitou částku peněz. Takže o to tam  

jde. 

Slávka popisovala,  že v době,  kdy pracovala,  se chodila dívat do obchodů na věci, 

které by si chtěla koupit, a ty jí potom byly motivací vytrvat ve svém snažení; většinou však 

její výplata stačila jen na ubytování a zajištění základních potřeb. I další klientky centra Mezi 
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svými ve svých výpovědích uváděly, že práce, kterou si dokážou sehnat, většinou nestačí ani 

na zaplacení ubytovny, ať už jde o práci, ke které jim pomohlo Mezi svými nebo kterou si 

sehnaly samy. Keller popisuje, že takové situace přinesla „nová sociální rizika“ (Keller, 2011: 

147) – dříve se totiž chudoba týkala především lidí, kteří byli nezaměstnaní, zatímco dnes 

člověku ani poměrně stabilní práce a odměna nedávají jistotu, že nebude žít v hmotné nouzi a 

sociálním vyloučení (Keller, 2011: 148). Prokop přitom argumentuje, že takové nejistoty se 

netýkají  jen lidí,  kteří  žijí  v akutní  sociální  tísni,  a  že chudoba v České republice nabývá 

skrytých podob – tak například  okolo 35 % lidí si nemůže dovolit nečekaný výdaj 10 000 

korun, a podobné procento domácností si nemůže dovolit týdenní dovolenou mimo domov. 

Podle Prokopa berou lidem omezené příjmy a nejistota s nimi spojená pocit,  že jsou pány 

svého osudu (Prokop, 2019: 26).

Také Eliška,  klientka komunitního centra Mezi svými,  si  se mnou povídala o tom, 

jakými pracemi si v životě prošla a jak její volbu ovlivnilo prostředí, ve kterém vyrostla. 

Eliška  žila  do  svých  osmnácti  let  v dětském  domově  a  po  základní  škole  se  vyučila 

zahradnicí. Ptala jsem se jí, jestli někdy pracovala ve svém oboru:

Jo, (…) to bylo soukromý zahradnictví, tomu jednomu to patřilo, si to tak všechno zařídil,  

postavil, zorganizoval a měl tam různý lidi, měl tam třeba Rumuny, jo, který měl na sezónu  

jako brigádnice, měl pronajatej nějakej menší baráček pro ně, takže to bylo takhle. Takže tam  

byly Rumunky, cizinky, Ukrajinky, Rusky a pár Čechů a já jsem tam s nima takhle byla a  

pracovala. To je velká dřina, to pořád musíš něco plejt, něco zastřihávat nebo přesazovat, a  

to je docela jako náročný.

Původně se však Eliška nechtěla věnovat zahradnictví – jejím přáním bylo vyučit se 

kuchařkou – číšnicí. V tu dobu už však byla kapacita oboru vyčerpaná, a tak si Eliška vybrala 

sklářské učení,  které se však pro malý zájem ten rok nakonec neotevřelo.  Zbyla jí  pouze 

možnost výběru mezi prodavačkou a zahradnicí – a tak se Eliška stala zahradnicí. Po vyučení 

se  odstěhovala  do  pronajatého  bytu,  a  práci  v zahradnictví  brzy  vystřídala  jiným,  méně 

fyzicky namáhavým povoláním.

Eliščino vyprávění ilustruje dopady neoliberální flexibilizace trhu práce, který podle 

Standinga  programově prenasí nejistoty a rizika na pracující a jejich rodiny. Výsledkem je 

zrození „světového prekariatu“38 (Standing, 2011: 15), pro který je charakteristická absence 

38 Standing argumentuje: „Trebaze nemame k dispozici presna císla, muzeme se dohadovat, ze v 
soucasnosti v radě zemí prinejmensím ctvrtina dospělé populace patrí k prekariatu. Nejde jen o nejista 
zaměstnaní a prace na omezenou dobu a s minimalní ochranou, ackoli tyto jevy jsou vseobecně 
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jistot,  například  jistoty  bydlení,  námezdní  a  jiné  práce  nebo  sociální  ochrany.  Potřeba 

takových jistot se podle Standinga projevuje především v čase nouze, kdy „každá chyba nebo 

nesťastna nahoda muze fatalně narusit  rovnovahu mezi zbytky dustojnosti  a propadem do 

žebroty“ (Standing, 2011: 43).

Politika  směrující  k  flexibilitě  namezdní  prace  podle  Standinga  navíc  oslabuje 

vzajemnost a sounalezitost, bez kterých se nemohou dostatecně reprodukovat „dovednosti a 

konstruktivní prístupy k práci.“ (Standing, 2011: 47) Standing zdůrazňuje, že představitelky a 

predstavitelé prekariatu musí být pripraveni kdykoli zacít dělat něco jiného, narychlo měnit 

„zaměstnavatele“, strídat kolegy, a predevsím sebe sama redefinovat. Takova prace prinasí 

podle Standinga pouze odcizení, které vychazí z vědomí, ze „to, co dělame, není nasim cílem 

a neprinasí nam to ani uznaní, ani dobrý pocit; dělame to zkratka pro druhé, na jejich príkaz.“ 

(Standing,  2011:  43).  V Eliščině  zkušenosti  identifikuji  právě  takové  odcizení  se  práci  a 

odvrácenou  stranu  flexibilního  trhu,  který  v kontextu  jejích  stávajících  znevýhodnění 

znamenal ztrátu všech jistot, které by jí mohly zabránit v pádu do akutní sociální tísně. O tom, 

jak  se  dostala  do  bytové  nouze  a  jaké  zkušenosti  má  ze  sekundárního  pracovního  trhu, 

vypovídá následující úryvek našeho rozhovoru:

Eliška: Já jsem chodila do práce na ostrahu, tam jsem si vydělala nějakých asi 12 000, takže  

jsem měla takhle první peníze. Jako já jsem měla svoje, já jsem měla ten sirotčí, ale z práce  

jsem měla tenhle plat, že jsem si v práci vydělala, no ... jenom do těch 12 000.

Renata – výzkumnice: A ostraha jako že jsi někde hlídala?

Eliška: Byla jsem v obchoďáku, kde jsem seděla a hlídala jsem ty různý blikátka a vždycky,  

když chtěl jít někdo ven nebo na pauzu, tak jsem měla takovou tu tyč jako na ty kovy ... A nic  

jinýho jsem tam vlastně nedělala. Že někdy jsem měla něco odmáčknout, nějakej knoflík nebo  

jako že všechno v pohodě, musela jsem to zapisovat, všechny ty lidi, jak se jmenujou, za kým  

jdou,  v  kolik  hodin  přišli  a  odešli,  a  tak.  No,  jsem  tam  byla  měsíc,  dva,  měla  jsem  ty  

dvanáctky, a i když jsem tam seděla, tak jsem byla šíleně unavená. (…) Moc jsem tam právě  

dlouho nevydržela, jenom ten čtvrt roku nebo půl, no a potom už i prachy šly dolů a potom  

jsem se měla i  odstěhovat,  a to jsem právě měla ještě nějaký penízky,  tak jsem si  potom  

zaplatila ubytovnu,  potom jsem šla na dům na půl cesty a potom už to takhle šlo,  azyly,  

ubytovny a potom ty denní centra, noclehárny, a tak.

rozsírené. Jde predevsím o postavení, které neslibuje kariéru, neprinasí profesní identitu a nabízí pouze 
malý, pokud vubec nějaký, narok na statní a jiné formy podpory, s nimiz mohli po mnoho generací 
pocítat v prípadě nouze ti, kdo nalezeli k prumyslovému proletariatu ci k salariatu.“ (Standing, 2011: 
48)
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V Eliščině případě se mísí několik znevýhodnění. Absence záchranné sítě v podobě 

rodiny,  menšinová  etnicita,  gender,  sociální  tíseň  –  to  všechno  utváří  její  zkušenost  a 

podněcuje ji k hledání strategií, pomocí nichž se vyrovnává s prolínáním nerovností, kterým 

je vystavena. V současné době pracuje jako uklízečka venkovních ploch a velkých hal, ale 

z jejích výpovědí vyplývá, že práce často střídá, neboť nebývá spokojená se zacházením ze 

strany zaměstnavatele  a  s náročností  práce,  která  podle ní  nebývá přiměřeně ohodnocená. 

Takové  charakteristiky,  význačné  pro  sekundární  pracovní  trh,  znesnadňují  Elišce  hledání 

opory a jistoty vlastní stálé práci a výhodám, které z ní plynou.

Absence jistot námezdní práce a jiných záchranných sítí je charakteristická i pro další 

z klientek centra, Andulku, která se vlivem zdravotních a rodinných problémů ocitla v akutní 

sociální tísni. Andulčina zkušenost také ukazuje, že práce působí současně jako nástroj na 

dosažení  nezávislosti  a  jako  zdroj  empowermentu,  ale  uvrhává  též  jedince  do  závislého 

postavení,  které  vyplývá  z hierarchie  námezdního  vztahu  (podle  Weeks,  2011:  75). 

Z Andulčina deníku nyní uvedu zápis, který ilustruje – alespoň částečně – posilující potenciál 

práce:

V práci jsem sice povýšila a daří se mi tam, dokonce si všichni okolo myslí, jak jsem v poho,  

své slzy schovávám za falešný úsměv, nebudu dělat přece lidem radost,  že jsem smutná a  

utrápená (…). Slzy si mohu dovolit pouze potichu do polštáře, který musí být do rána suchý,  

ať to nikdo nevidí. (…) No a k tomu povýšení v práci. Začala jsem pracovat přímo na (…)  

jako bezpečačka, zítra mám svoji premiéru, tak snad mi to zaplní mysl a vyžene mi to z hlavy  

bolavé. 

 

Byť Andulka schovává před svými kolegy slzy „za falešný úsměv“, domnívám se, že 

práce je pro ni možnost, jak přijít na jiné myšlenky. Ze zápisu také vyplývá, že byla povýšena 

a že se jí v práci – na rozdíl od osobního života – daří. V deníku, který mi půjčila, jsem však 

našla  i  záznamy,  které  ukazují  druhou  stranu antinomie  práce,  jejíž  diskurs  předepisuje 

zároveň závislost a nezávislost (podle Weeks, 2011: 75):

Pondělí 28. 1. 2019

Konečně chodím do práce, hlídám stavbu (…), je to stavba v základech, dělám 24hodinové  

směny za 85 Kč na hodinu, což je 2040 za směnu, jednoduché počty. Je tu nuda a já mám čas  

na psaní, na které se chystám už několik týdnů. Budou to krátké příběhy ze života, který jsem  
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prožila za posledních pár měsíců. Budou psaný, jak si na ně vzpomenu, takže časový sled  

bude rozházen.

(…)

2. únor 2019, chodím už do práce, mám ubohých 85 na hodinu, hlídám skoro v Modřanech  

kousek od (…), za týden mám odděláno 102 hodin, což je 8670 Kč. (škrtnuto)

28–24, 29–12, 30–36, 31–12–84

do 1 je 7140.

1 jsem dělala 18 hodin a druhý 12 - tj. 30–2550

takže k dnešku 114 hod - 9640

Ale dost o práci.

(…)

13.2.2019

Noční od 22:00 do 8:00 na stavbě v Modřanech, od stavbyvedoucího jsem se dozvěděla, že  

stavba byla vykradená cca 500 000 a já tuším, kdo to byl. (…) Doslechla jsem se, že to měli v  

plánu. Včerejší porada s ředitelem byla dost dlouhá, skončilo OZP – výměna všech strážných  

a uklízeček, protože se tu ztratilo šampáňo, no masakr.

Já teď budu mít 15, 20, 21, 22 a 25 směny na stavbě, první den od 6:30 do 19:30. Obchůzka  

cca 2,5 km, 5 až 10krát za den, pokladna, EPS, EHS, kamery a PCO – vzdálený objekt. Ve  

službě  jsme  vždy  2,  patří  to  pod  G4S,  musím  si  vyfasovat  ještě  uniformu.  Kódování  je  

jednoduchý, takže poplachy jsou (nedokončený zápis).

(…)

Práce - (telefonní číslo)

3/4 volná místa

Brig. s výdělek

Ochranka

Andulka používá svůj deník k zapisování příběhů, které zažila za poslední léta na ulici, 

ale také k tomu, aby si udržela pořádek ve vydělaných penězích a aby nezapomněla, kolik 

hodin jaký den pracovala. Z její výpovědi vyplývá, že velmi podrobně ví, kolik hodin který 
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den strávila ve své práci, protože jí zaměstnavatel často nechce vyplácet mzdu a ona se musí 

peněz aktivně dožadovat. Se zaměstnavatelem navíc podepsala dohodu o provedení práce, 

která je na méně hodin, než kolik reálně odpracuje, a necítí se proto oprávněná řešit svou 

situaci oficiální cestou, jednak z toho důvodu, že velká část jejích přiznaných příjmů by byla 

odvedena na vyrovnání exekuce, která v Andulčině případě činí bezmála devět milionů korun; 

jednak  proto,  že  podle  dohody  mezi  ní  a  zaměstnavatelem  má  nárok  jen  na  zlomek 

odpracovaných hodin.

S exekucemi se potýká velká část klientek a některé z peer pracovnic centra; jejich 

výše  se  přitom pohybuje  mezi  desetitisíci  až  miliony korun.  Velká  část  klientek  popsala 

demotivaci splatit své dluhy pomocí oddlužení, v jehož rámci je potřeba 1) plnit splátkový 

kalendář a/nebo 2) prodat svůj majetek (Zákon č. 182/2006), protože žádná z nich nevlastnila 

majetek, který by mohla prodat, a i kdyby plnily splátkový kalendář, při výši jejich výdělků 

by mnohdy milionové exekuce neměly šanci splatit ani za celý svůj život. Když jsem se ptala 

žen v centru na původ jejich dluhů, některé z nich uvedly, že pocházejí z nesplacené hypotéky 

či  jiných  půjček,  většina  z nich  však  konstatovala,  že  peníze  dluží  státu  –  až 

několikamilionové  dluhy  jsou  v případě  žen  bez  domova  často  výsledkem  kumulace 

nezaplacených pokut či záloh na zdravotní pojištění.

Některé z klientek se kvůli nemožnosti splatit své dluhy uchylují k tzv. práci na černo, 

tedy k legalní aktivitě ohodnocené mzdou, ktera by teorecky měla být hlasena danové spravě, 

ale  není.  (Rais,  Klicka  a  Rod,  2015:  21)  Prace  na cerno zahrnuje  napríklad  aktivity,  kdy 

člověk vykonává u zaměstnavatele pracovní úkoly bez smlouvy nebo kdy objem jeho práce 

přesahuje 300 hodin stanovených jako maximum podle dohody o provedení práce; takové 

aktivity  jsou  však  podle  zákona  o  zaměstnanosti  definovány  jako  nelegální  (Zákon  č. 

435/2004  Sb.).  Prokop  uvádí,  že  v současnosti  je  v České  republice  200–300  000  lidí 

v exekucích vytlačováno na černý trh práce, případně pracuje za sníženou mzdu a vedle toho 

dostává peníze na ruku. Takové praktiky přitom způsobují výpadky na daních a sociálním a 

zdravotním pojištění,  které  pro stát  znamenají  ztrátu  až 10 miliard  korun ročně.  (Prokop, 

2019).

Rais, Klička a Rod argumentují, že práce na černo bývá motivována nízkými platy a 

nedostatkem pracovních  příležitostí  v oficiální  ekonomice  (Rais,  Klička  a  Rod,  2015:  5); 

v případě žen bez domova jsem však zaznamenala další důvody k práci v „šedé zóně“ – práce 

na černo je pro ně strategií, jak si udržet vydělané peníze, aniž by jejich část musely obětovat 

na úhradu stávajících exekucí. V takové situaci byla v době mého výzkumu Andulka, která 
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dříve pracovala pro security agenturu – nejdříve jako strážná a později jako manažerka. O své 

proměně a pracovní zkušenosti mi vyprávěla během jednoho z našich rozhovorů:

Andulka: Dostala jsem nový auto, novou Fabii, úplně vyjetou z fabriky. (…) Tak, začal mě  

oblíkat, šéf, začal mně kupovat parfémy, začal si mě čančat a takovýhle, nahnal mě k zubaři  

tenkrát,  protože  jsem  to  měla  jak  noty  na  buben,  no  a  dal  mi  možnost  se  vlastně  dát  

dohromady. (…)

Renata – výzkumnice: A to byly třeba devadesátky? Nebo?

Andulka: Začala jsem u něj v roce 2003, no, a skončila jsem 2011. A taky o svým manželství  

jsem se dozvěděla od svojí dcery, od Magdy, jako že mi manžel zahejbá, a tak, to jsem se  

dozvěděla na kongresu,  nějakých 190 manažerů security,  já  stála na tribuně a všichni  to  

slyšeli. (…) Když ti tohle oznámí vlastní dítě. A oznámí ti to nahlas a slyší to kolegové, který  

jsou tví podřízený a máš co dělat, abys je ukočírovala, protože jsi tam jediná ženská ...

Renata: Jo. Ještě horší …

Andulka: Už jenom to byl boj, jediná ženská mezi chlapama, který … hodně jich ohrnuje nos.  

A ještě bez vzdělání. A mám jim poroučet.

Z různých Andulčiných výpovědí vyplývá, ž se potýkala s intersekcí znevýhodnění na 

základě svého vzdělání a genderu. Po tom, co se rozešla se svým manželem a zjistila, že má 

nádor mozku, nedokázala nadále pokrývat své měsíční výdaje a po výměru exekucí skončila 

bez domova, kde žije poslední dva roky. V současnosti Andulka pracuje na vrátnici nebo hlídá 

stavbu,  kde  mívá  každý  den  kromě  středy  čtrnáctihodinové  noční  služby,  a  podle  své 

výpovědi  využívá  vrátnice  jako útočiště  před  zimou a  deštěm.  Ani  tak  si  však  nedokáže 

vydělat na ubytovnu nebo podnájem, a tak přebývá v opuštěné garáži.

Domnívám se, že Andulka stejně jako mnohé další klientky patří do skupiny, kterou 

Keller  popisuje  jako pracující  chudé  a  které  definuje  jako skupinu lidí,  kteří  pracují,  ale 

jejichž příjem nestačí na to, aby se mohli vymanit z chudoby (Keller, 2011: 41). Ve svém 

výzkumu jsem zaznamenala, že klientky centra často řeší hmotnou nouzi tím, že si udržují 

práci na více místech, jako například Andulka. Kombinování více prací je jednou ze strategií, 

pomocí  níž  se  pracující  chudí  brání  proti  finanční  tísni  –  pro  pracující  chudé  může  být 

jednodušší  zvládat  koordinaci  několika  zaměstnání  než  si  zajistit  důstojné podmínky lépe 

ohodnocené práce primárního pracovního trhu (Sirovátka a Mareš, 2006: 637).  Také další 

z klientek centra, Sylva, dříve bydlela na ubytovně, ale když majitelé zvedli výši nájmu za 
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pokoj pro dvě osoby z 12 000 Kč na 14 000 Kč za měsíc, musela se s přítelem odstěhovat pod 

stan. Ve své výpovědi uvedla, že oba s přítelem pracují jako uklízeči:

Renata – výzkumnice: A tam (…) teda děláš co?

Sylva: No tam já uklízím. Tam, jak hrává ta hudba, tak tam uklízím.

Renata: Jo. 

Sylva: Tam budu dneska v noci. Snad bude dost práce, protože když je bordel, tak se to dá 

dělat třeba dvě tři hodiny. Když není bordel, tak je to v pytli, nemám co dělat a jdu domů.

Renata: A kolik dostáváš na hodinu?

Sylva: Bohužel letos jsme to posrali. Minulej a předminulej rok jsme měli 130, teď dávají 

stovku. Ne že by nám přidávali, ještě nám ubírají. (…) Já kvůli týhle práci nestíhám chodit 

pracovat tam (…). Tam se platí 150. On tam měl chodit Karel a já jsem tam s ním měla být 

jenom víkendy. 

Renata: Jo.

Sylva: Jenom víkendy, no. Jenomže on jak Karel onemocněl, tak potom někoho sháněli. Jsme  

tam byli dva roky a teď nic. Tak jsme si nasrali do bot.

Jak ilustruje Sylvino vyprávění, práce, kterou oba ztratili kvůli Karlově dlouhodobé 

nemoci, je nepojišťovala vůči „náhodám života“ (podle Keller, 2011), a protože díky ní Sylva 

nemohla z časových důvodů chodit do jiného zaměstnání, jejich výdělky jim nestačily ani na 

ubytovnu. Podobnou zkušenost s koordinací více prací má i Růženka. Bydlí na ubytovně, kde 

za dvoulůžkový pokoj platí 7500 Kč a jedna práce by jí na pokrytí nájmu nestačila, a tak 

skoro každý den tak chodí ráno do jedné a večer do druhé práce. V rozhovoru, který jsme 

spolu vedly,  popisuje proměny, jakými každý den prochází při  přechodu z jedné práce do 

druhé:

Renata – výzkumnice: A kde teda pracuješ? V tom erotickým salónu, a ještě něco jsi říkala?

Růženka: No já jsem tady v tý jídelně a tam … no člověk se tam musí v tý práci přetvařovat,  

tak to jsou takový přeskoky, že jo, já jim taky neříkám, že chodím sem (do Mezi svými), to 

neříkám, protože už takhle na mě koukají jako že prostě chci potvrzení nějaký na sociálku a  

tohle, jo, prostě pan vedoucí a to … No a pak po práci jdu sem (do Mezi svými), prásknu 

sebou na sedačku, vyspím se dvě hodinky a pak jdu do toho erotickýho klubu. A to je prostě ...  

jak všichni utíkají do práce, honí prachy a pak je chodí utrácet do toho klubu. (smích)
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Růženčina zkušenost ilustruje, jak na ženy v souvislosti jejich prožíváním života bez 

domova může působit sociální vyloučení. To Moravec popisuje jako situaci, kdy je člověk 

vyloučen z určitých sociálních vztahů a interakcí a z provozu socialních institucí, které jsou 

prístupné větsině spolecnosti (Moravec, 2006: 3). Růženka ve své výpovědi uvedla, že vnímá 

ostrý kontrast mezi prostředím jídelny, kde se na konci směny vyhazují zbytky z neprodaných 

porcí,  a  prostředím centra  pro ženy bez domova,  které  mají  o jídlo nouzi.  S nedostatkem 

prostředků žen bez domova v centru Mezi svými a s její vlastní zkušenost kontrastuje i její 

večerní  zaměstnání  v erotickém  klubu,  kam  Růženka  chodí  pracovat  jako  uklízečka  a 

recepční. Kombinací obou prací se jí sice podařilo vymanit se z života na ulici, stále však 

patří do skupiny pracujících chudých.

Jaké další faktory ztěžují ženám bez domova přístup k práci na primárním pracovním 

trhu? Výpovědi klientek centra ukazují, že jednou z překážek je zápis v Rejstříku trestů, který 

pro  ně  může  znamenat  celoživotní  stigma.  Klientka  Tereza  například  uvedla,  že  i 

zaměstnavatelé,  kteří  nepožadují  čistý  trestní  rejstřík,  ji  odmítají  zaměstnat  kvůli  vážnosti 

jejího činu – pokusu o vraždu. Mnozí zaměstnavatelé přitom nemají právo žádat uchazeče o 

práci  o  čistý  trestní  rejstřík  –  podle  zákoníku  práce může  zaměstnavatel po uchazeči 

požadovat bezúhonnost pouze za splnění podmínek uvedených v ust. § 316 odst. 4 zákoníku 

práce,  tedy  pokud  je  trestní  bezúhonnost  bezprostředně  potřebná  pro  výkon  daného 

zaměstnání39.

Důvody,  proč zaměstnavatelé  nechtějí  zaměstnávat  osoby se záznamem v Rejstříku 

trestů,  vycházejí  ze  stereotypu  a  predsudku  o  tom,  jaké  mají  tito  lidé  pracovní  navyky, 

problémy s bydlením, nedostatecnou praxi ci kvalifikaci a také co se týce zatízení těchto osob 

exekucemi (Mráz, Hubálek, Zambo, 2016: 14). Znevýhodnění osob se zápisem v Rejstříku 

trestů však není zakotveno v antidiskriminacním zakonu (Zakon 198/2009 Sb. § 133a písm. a) 

obcanského soudního radu), a proto se nelze takovému jednaní snadno branit.40

I další z klientek centra, Marika, ve své výpovědi popisuje ztížené podmínky hledání 

práce v situaci podmíněného odsouzení:

39 „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s 
výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat 
informace zejména o a) těhotenství, b) rodinných a majetkových poměrech, c) sexuální orientaci, 
d) původu, e) členství v odborové organizaci, f) členství v politických stranách nebo hnutích, 
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti, h) trestněprávní bezúhonnosti, to, s výjimkou 
písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která 
má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon 
nebo zvláštní právní předpis.“ (Zákon č. 262/2006 Sb.Zákon zákoník práce)
40 Řešením by tedy bylo zohlednit toto znevýhodnění v antidiskriminačním zákoně nebo jej zařadit 
mezi informace, které zaměstnavatel nema o uchazeci o zaměstnaní vyzadovat, není-li to dulezité v 
souvislosti s povahou prace (Mraz, Hubalek, Zambo, 2016: 28).
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Chci do práce, ale teď prostě nevím, jak jsem bez budíku, tak se mi to nevydařilo. Je to blbá  

výmluva, no. A jsem ve stanu a zmokla jsem. Jako je to blbá výmluva, protože kdybych chtěla,  

tak vstanu a jdu do tý práce i v dešti. Ale měla jsem všechno mokrý, tak to nešlo. No a teď  

mam právě sraz s jednou (sociální pracovnicí) ... ve čtvrtek ... že mi pomůže, no. Tak doufám,  

že to vyjde, protože mam ještě podmínku na rok … no.

Marika uvedla,  že by s pomocí  sociální  pracovnice ráda našla  práci  v prostředí,  se 

kterými už má zkušenost – ve společnosti, která zajišťuje cateringy nebo ve výdejně jídel. Její 

poslední pracovní zkušenost pochází právě z jídelny,  kde pomáhala s přípravou a výdejem 

jídel zaměstnancům jisté pojišťovny.

Marika: Ale na to, jak jsou bohatý a kravaty, tak nebyli namyšlený. Že nekoukali na to, že  

cikánka ... Jestli ti něco říká (…)? To byla jako nadace pro děti z děcáku, říká ti to něco?

Renata: Trošku.

Marika: Tak jsem u nich pracovala, cateringy a takhle. Tak tam mi to zařídili, že jsem tam  

pracovala. A taky jsem pracovala tady v jednom hotelu a jako … pracuju. Teď naposledy jsem  

makala v (…), na výdejně. Tak tam jsem vydávala jídlo.

Renata: Jasný.

Marika: Takže pracuju. Akorát teď se mám tak, jak se mám.

Renata: No vždyť jo ...

Marika:  Zase jsem padla dolů.  Jako jsem trošku závislá na pervitinu,  no.  Ale jak říkám,  

dneska si radši spíš asi zahulím.

Znevýhodnění na základě menšinové etnicity a drogová závislost patří mezi faktory, 

které mohou ženám bez domova ztížit hledání práce. Některé klientky ve svých výpovědích 

uvedly, že v době, kdy intenzivněji užívají návykové látky, je pro ně obtížné chodit do práce; 

jiné klientky však popsaly, že pro ně není užívání návykových látek překážkou k běžnému 

fungování a plnění svých povinností, ať už v souvislosti s prací nebo například s kurzem pro 

peer  pracovnice,  který  pořádá  centrum Mezi  svými.  Podle  Diagnostického a  statistického 

manualu  Americké  psychiatrické  asociace  je  jedním  z príznaku  zavislosti  zanechaní 

socialních, pracovních a rekreacních aktivit v dusledku uzívaní a pokracující uzívaní latky 

navzdory  dlouhodobým  nebo  opakujícím  se  socialním,  psychologickým  nebo  tělesným 

problémum,  o  nichz  clověk  ví  a  které  jsou  pusobeny  nebo  zhorsovany  uzívaním  latky 
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(Diagnostický a statistický manual Americké psychiatrické asociace, 2013). Ze své pozice 

nemohu reflektovat, nakolik jsou klientky užívající látky ovlivněné svou závislostí při hledání 

nebo vykonávání práce, ale během své účasti na kurzu pro peer pracovnice jsem zpozorovala, 

že  účastnice  kurzu,  které  se  přihlásily  k opakovanému užívání  látek,  se  nijak  nelišily  od 

ostatních účastnic co do účasti na kurzu. Ze svého výzkumu vyvozuji, že závislost může být 

funkční (nemusí tedy zasahovat do činností, které žena chce nebo musí vykonat) a že se vyvíjí 

v čase.

Jak tedy centrum pomáhá ženám bez domova v souvislosti s hledáním práce? Spojují 

sociální a peer pracovnice empowerment s prací? Jakým způsobem aktivizují ženy a jak se 

snaží zajistit, aby měly přístup k důstojné práci?

Centrum Mezi svými podporuje své klientky v hledání práce na několika úrovních, 

které  spojuje  snaha  nabídnout  spíše  partnerství  než  „služby.“  Vedení  centra  vychází 

z přesvědčení, že ženy bez domova jsou samy expertkami na svou situaci, a proto dokážou 

s pomocí „správné“ podpory samy dosáhnout významných pozitivních změn.

Jedním z programových cílů centra je zprostředkovávat a nabízet ženám práci, kterou 

vedení centra považuje za významný činitel v posílení (empowermentu) klientek centra. Mezi 

svými  usiluje  o  začleňování  žen  bez  domova  zpět  na  pracovní  trh,  a  proto  nejenže 

spolupracuje s orgány státní správy a jinými subjekty poskytujícími zaměstnání41, ale nabízí 

také ženám programy (v podobě kurzů a školení), které jim mohou pomoci s návratem do 

práce.  Klientky centra navíc mohou spolupracovat s centrem v podobě dohody o provedení 

práce, a mohou se účastnit jednak dlouhodobých, jednak nárazových projektů centra.42 Mohou 

se tak například  zapojit  do tvořivé činnosti,  jejíž  produkty (většinou v období  Velikonoc, 

Vánoc aj.) mohou prodávat na trzích nebo na setkáních, které pořádá centrum Mezi svými. 

V neposlední  řadě  nabízí  centrum  ženám  práci  na  pozici  peer  pracovnice;  finanční  a 

prostorová  kapacita  centra  je  však  omezená,  a  centrum  tak  dokáže  nabídnout  práci  jen 

některým účastnicím kurzu pro peer pracovnice. 

Jak hodnotí pracovně-aktivizační potenciál centra klientky? Domnívám se, že centrum 

mohlo hrát roli ve stabilizaci jejich životní situace, která mohla vést k tomu, že měly větší 

šanci najít si práci, i když samy klientky ve svých výpovědích uváděly, že do centra nechodí 

pro pomoc s hledáním práce. Jak se ukázalo během etnografického výzkumu, vazby, které 

mezi ženami vznikají skrze sdílený prostor centra, pomohly některým klientkám k nalezení 

41 V průběhu mého výzkumu několikrát navštívila centrum představitelka spřátelené organizace 
s nabídkou práce pro ženy bez domova.
42 V zájmu zachování anonymity centra nebudu uvádět charakter těchto dlouhodobých projektů.
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práce, a jsou to právě peer pracovnice, které taková propojení podporují a napomáhají k jejich 

navazování.

Práce  přitom v tomto kontextu  představuje  biopolitickou  sílu,  která  z jedinců  tvoří 

produktivní  a  spravovatelnou  (governanble)  populaci  a  která  zvyšuje  jejich  schopnost  a 

poslušnost (Weeks,  2011: 54).  Jedna z antinomií pracovní etiky ukazuje práci jednak jako 

cestu k nezávislosti (v duchu empowermentu), jednak jako nástroj, který jedince činí závislé 

na  mzdě  a  svrchovanosti  zaměstnavatelů.  Přestože  se  tak  námezdní  vztah  stal 

charakteristickým znakem soběstačnosti,  zůstává vztahem podřízenosti,  kterou sám ze své 

logiky  legitimizuje.  To  vytváří  napětí,  jehož  udržení  má  podle  Weeks  celospolečenský 

význam: jak nezávislost pracovníka, tak jeho podřízení námezdnímu vztahu totiž podporují 

produkci produktivních a spravovatelných občanů (Weeks, 2011: 51). Koncept „reintegrace“ 

žen bez domova je pouze odrazem biopolotické síly pracovní etiky, která vštěpuje jedincům 

pocit, že práce je svrchovaným a jediným smyslem života.

91



Závěr

Tam nejsou už rána, kdy vzbouzím se sama,

chci si jen lehnout, oči zavřít,

v klidu si usnout

a už nic víc,

nechci žít a ty máš tu moc.

Mezi svými je centrum, které stejně jako jiné organizace nabízející  sociální služby 

určitým způsobem strukturuje pomoc svým klientkám, avšak strukturuje ji tak, že se v něm 

klientky necítí „jako ve vězení,“ ale „jako doma.“ Stejně jako v jiných organizacích působí na 

klientky  v  Mezi  svými  tvořivá  moc  governmentality,  jejímž  působením  jednají  klientky 

v souladu s obrazem „ženy bez domova“, který je na ně aplikován. Tento obraz je výsledkem 

napětí,  které  v centru  vzniká  mezi  principy  kritické  sociální  práce  a  potřebou  motivovat 

klientky v návratu do systému.

Vliv  principů  kritické  sociální  práce  na  obraz  „klientky  centra  Mezi  svými“  se 

projevuje následovně: klientky jsou vnímané jako aktérky, jako odbornice na svou situaci, 

které samy nejlépe vědí, co od centra potřebují (ať už hledají místo bezpečí, tvořivé činnosti 

nebo  pokud  chtějí  zvýšit  své  šance  na  pracovní  uplatnění  absolvováním kurzu  pro  peer 

pracovnice). Klientky se mohou podílet na chodu centra, je na ně kladena zodpovědnost za 

sdílený prostor centra a musejí se řídit specifickými pravidly centra (musí si po sobě uklízet, 

musí se vyhýbat konfliktnímu jednání atd.).

Potřeba  reintegrovat  ženy  do  společnosti,  která  vychází  z ustanovení  MPSV nebo 

z grantů a projektů, ze kterých Mezi svými čerpá prostředky na provoz centra, se na obrazu 

„klientky centra“ projevuje následovně: ženy jsou motivované, aby si našly práci, která kromě 

zdroje příjmů představuje také významný činitel sociálního začlenění43.

Napětí, které v centru vzniká spolupůsobením výše popsaných diskurzů, se projevuje 

jistými  paradoxy:  byť  zaměstnankyně  centra  zdůrazňují  strukturální  příčiny  sociální  tísně 

klientek centra a identifikují systémové vady, které je potřeba řešit, vedou ženy k návratu do 

práce (a tedy i  do systému).  Je  přitom v jádru současné pracovní  etiky,  že práce v tomto 

43 Strategie  sociálního  začleňování  uvádí,  že  chudoba  lidí  v sociální  tísni  je  úzce  spojena 
s nezaměstnaností. Zajistění rovného prístupu k zaměstnaní vsak nesouvisí jen s ukončením chudoby, 
ale  také  se  socialní  integrací  lidí  bez  domova,  protoze výkon zaměstnaní  je  nejenom „zakladním 
zdrojem  príjmu,  ale  rovněz  dulezitou  spolecenskou  hodnotou.“  (Strategie  socialního  zaclenovaní 
2021−2030: 58)
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kontextu představuje  vztah produktivistických a konzumeristických etických předpisů, které 

jsou funkční,  ale  zároveň vytváří  napětí,  protože předepisuje  jak nezávislost  (na rodině  a 

systému sociálních dávek),  tak závislost  (na svém zaměstnavateli).  Práce se tak dá využít 

jednak jako nástroj zplnomocňování, jednak může představovat zdroj vykořisťování (Weeks, 

2011).

Domnívám se,  že  kritická  sociální  práce  se  v tomto  kontextu  stává  nejen  zdrojem 

napětí, ale také nástrojem, jak se s ním vyrovnávat. Principy kritické sociální práce do jisté 

míry vycházejí z klasické sociální práce, nejen protože se od ní vymezují, ale protože ve své 

podstatě vznikly jako reakce na klasickou sociální práci a její absenci reflexivity:

„Klasická  sociální  práce  chápe ‚moc definovat‘  neboli  moc profesionální  odbornosti  jako 

neutrální, založenou na objektivních faktech. To sociální práci dodává jakýsi punc objektivity 

ci nevinnosti. Profesionalové jsou ti, kdo znají pravdu. Mají k dispozici jazyk, kategorie a 

programy,  které  jsou  jednotně  nastaveny  a  marginalizují  urcité  skupiny  jako  ‚ty  jiné‘. 

Normalitě pak rozumí pravě díky systému exkluze. Naproti  tomu postmodernisté tvrdí, ze 

idea  nezávislé  objektivní  pozice  mimo  sociální  vztahy  je  sama  nositelem  autority.  Tak 

ukoncují ‚věk nevinnosti‘ socialní prace. Prací s marginalními lidmi socialní prace prispíva k 

upevnovaní definice marginality.“ (Janebova, 2005: 75)

Ani aplikace principů kritické sociální práce však není sama o sobě neproblematická. 

Kritická sociální práce není prostá tendencí marginalizovat, normalizovat a homogenizovat, 

spíše  snaží  se  tyto  tendence  identifikovat,  reflektovat  a  minimalizovat  je.  Klientky,  peer 

pracovnice a sociální pracovnice se nacházejí ve struktuře mocenských vztahů, které ovlivňují 

jejich  praktiky  a  formují  jejich  postoje,  kterými  se  (souhlasně  či  nesouhlasně)  vztahují 

k systému.  Také  samotná  organizace  Mezi  svými  se  určitým  způsobem  vyrovnává  s 

kontextem širších mocenských vztahů,  především co se týče potřeby financování centra  z 

dotací, vypisování projektových grantů a následné potřeby „vykazovat činnost“, která musí 

korespondovat s účelem nízkoprahového centra jako místa společenské reintegrace.

Uvedla  jsem,  že  v tomto  kontextu  chápu  kritickou  sociální  práci  nejen  jako  zdroj 

napětí v centru Mezi svými, ale také jako nástroj, pomocí něhož se s takovým napětím lze 

vyrovnávat.  Takový  potenciál  principů  kritické  sociální  práce  vidím  především  v reflexi 

mocenské nerovnosti, která se pojí se sociální prací, v důrazu na roli makrosociálních struktur 

(socialních, ekonomických a politických systému) a jejich vlivu na individualních zkuseností 
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lidí a také v kritice dominantního diskurzu za prevadění strukturalních prícin problému na 

individualní úroven.

Explicitním tematizováním výše  zmíněných principů  centrum reflektuje  systémové 

nedostatky a  dává  klientkám možnost  disponovat  alespoň mocí,  která  vychází  z vědění  – 

z vědění  o  vadách  systému  a  strukturálních  příčinách  jejich  sociální  tísně.  Centrum  tak 

navrací klientky do systému, k němuž má samo výhrady, ale navrací je do něj kriticky a dává 

jim jistotu, že v Mezi svými vždy najdou bezpečí, respekt a přátelství.
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Poznámka

Verše, kterými jsem uváděla kapitoly této práce, jsou dílem Andulky, jedné z klientek 

centra Mezi svými. Andulka mi dovolila použít v této práci zápisy ze jejího deníku, stejně 

jako básně a  písně,  které  složila  v průběhu minulých let  a  které  pro mě přepsala.  Celým 

zněním Andulčiny básně zakončuji tuto diplomovou práci a tímto Andulce ještě jednou děkuji 

za její sdílení.

Mám jedno přání, potkat tu paní,

co s kosou v ruce, vezme mně srdce.

Už na ní mávám, své srdce jí dávám.

Řekla mi dámo, již nebude ráno,

již nepotkáš v lese srnce, neuvidíš svítit slunce,

neuslyšíš dětský smích a pláč,

tak se sem netlač.

Ref. Dámo, už bude ráno,

nebuď tak krutá, život mě trká,

jsi mocná paní, splň mi to přání.

Říkám jí paní, splň mi to přání,

mám hrozný rána, vzbouzím se sama,

já nemám tu štěstí,

má cesta je kámen a klestí.

Ref. Dámo, už bude ráno,

nebuď tak krutá, život mě trká,

jsi mocná paní, splň mi to přání.

Večer si lehám, slzy mi tečou,

nepatřím nikam, chci jít svou cestou.

Ref. Dámo, už bude ráno,

95



nebuď tak krutá, život mě trká,

jsi mocná paní, splň mi to přání.

Tam nejsou už rána, kdy vzbouzím se sama,

chci si jen lehnout, oči zavřít,

v klidu si usnout

a už nic víc,

nechci žít a ty máš tu moc.

Ref. Dámo, už bude ráno,

nebuď tak krutá, život mě trká,

jsi mocná paní, splň mi to přání.
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