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1. Úvod 

Má bakalářská práce se zabývá problematikou výkonu terénní sociální práce s lidmi bez 

domova v kontextu pandemie nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-

19, které tento virus způsobuje1. Zaměřuji se v ní na představení, popis, porovnávání a 

interpretaci hodnot, názorů a zkušeností terénních (sociálních) pracovníků ve vztahu k současné 

situaci v době pandemie, ale i k práci s lidmi bez domova obecně. V rámci zpracování tohoto 

tématu jsem zvolila kvalitativní přístup spočívající v rozhovorech se samotnými pracovníky. 

Téma jsem si vybrala, protože jsem v průběhu svého dosavadního studia zjistila, že mě 

obzvlášť zajímá problematika sociální marginalizace a exkluze různých sociálních skupin a 

také proto, že je spojení pandemie koronaviru a výkonu sociální práce aktuálním, a z toho 

důvodu i nedostatečně odborně probádaným tématem. Myslím si tedy, že bych mohla na pole 

akademických prací přispět cenným vhledem do této výjimečné situace. 

Přiznám se, že původně jsem měla připravené ke zpracování v rámci své bakalářské práce 

trochu odlišné téma, které se mělo týkat etnografického výzkumu každodennosti a materiality 

jednoho pražského veganského bistra, kde pracují ženy bez domova, ale zejména z etických 

důvodů jsem od tohoto plánu upustila, protože jsem nechtěla riskovat možnou nákazu 

koronavirem, která by mohla mezi mnou a aktérkami v důsledku častého fyzického střetávání 

nastat. Zároveň by bylo složitější výzkum provádět v rámci vládních opatření, kvůli kterým se 

například po většinu roku opakovaně nařizovala a rušila možnost výdejního okénka u 

restauračních provozů. Mám za to, že by byl takový výzkum nejen organizačně náročný, ale i 

značně nekonzistentní. Rozhodla jsem se tedy z těchto důvodů od původního plánu upustit a 

s pomocí vedoucí mé bakalářské práce jsem v polovině října vymyslela téma nové. 

S neziskovou organizací, která zmíněné veganské bistro vede, jsem ale byla po celou dobu 

v kontaktu a podařilo se mi s ní navázat spolupráci i v rámci mého nového tématu, a to tak, že 

jsem provedla rozhovor s jednou z jejích zaměstnankyň, čehož si nesmírně vážím. 

Struktura mé bakalářské práce spočívá v představení teoretického backgroundu, tedy 

základních pojmů v oblasti sociální práce s lidmi bez domova, následném popisu a zhodnocení 

průběhu výzkumu a konečně v prezentaci a interpretaci mých výzkumných dat a poznatků. 

 

 

 
1 Coronavirus disease (COVID-19). World Health Organization [online]. [cit. 2020-12-19]. Dostupné z: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-

detail/coronavirus-disease-covid-19 



6 

 

2. Teoretický rámec 

Jelikož je mým cílem představit a interpretovat terénní sociální práci s lidmi bez domova 

v rámci českého, konkrétně pražského, prostředí, budu své výzkumné otázky a témata nahlížet 

skrze práce některých našich odborníků na bezdomovectví a sociální práci. Co se týče 

problematiky lidí bez domova aneb klientely terénních (sociálních) pracovníků, vybrala jsem 

si texty Petra Vašáta, Ondřeje Hejnala nebo Ilji a Vlastimily Hradeckých. Bez opomenutí ale 

nemohu nechat ani literaturu pojednávající o sociální práci jako takové. K pochopení a utvoření 

si základního přehledu mi pomohla zejména kniha Metody a řízení sociální práce, kterou napsal 

Oldřich Matoušek se svými kolegy v roce 2013. V této publikaci popisuje stručně, ale výstižně 

streetwork i Zdena Bednářová, která se mu již dříve obsáhleji věnovala spolu s Lubomírem 

Pelechem ve své knize Sociální práce na ulici: Streetwork z roku 2000, ze které taktéž 

vycházím. Na základě této a další literatury charakterizuji na následujících stránkách základní 

pojmy týkající se tématu mé bakalářské práce.  

Než přejdu ke specifičtějším pojmům, vysvětlím, co znamenají pojmy bezdomovectví a 

sociální vyloučení, potažmo sociální marginalizace. Obecná a mezinárodně uznávaná definice 

bezdomovectví dle Evropské federace národních organizací pracujících s bezdomovci 

(FEANTSA) je tato: „Bezdomovectví je absence vlastního, trvalého a přiměřeného obydlí. 

Bezdomovci jsou ti lidé, kteří nejsou schopni získat vlastní, trvalé a přiměřené obydlí, nebo si 

nejsou schopni takové obydlí udržet kvůli nedostatku finančních prostředků nebo jiným 

sociálním bariérám.“2 FEANTSA vypracovala evropskou typologii bezdomovectví a vyloučení 

z bydlení (ETHOS), ze které vychází rozlišení osob bez domova ve vztahu k jejich možnostem 

bydlení3. Snaží se tak prosadit chápaní bezdomovectví v širším pojetí. Hradecký poukazuje na 

to, že je bezdomovectví chápáno příliš úzce, to znamená, že si pod ním většinová společnost 

představí pouze člověka na ulici, který nemá střechu nad hlavou. Tak tomu ale není. Pojem 

bezdomovectví zahrnuje kromě osob bez přístřeší také osoby bez bytu nebo osoby žijící 

v nevyhovujícím anebo nejistém bydlení či ubytování4. Je „synonymem pro extrémní sociální 

 
2 BALÁŠ, Ondřej. Zjišťování počtu lidí bez domova 2014. 1. Brno: Magistrát města Brna, 2015. ISBN ISBN 

978-80-260-8545-4, s. 4-5. 
3 ETHOS - European Typology on Homelessness and Housing Exclusion. In: FEANTSA [online]. [cit. 2020-12-

27]. Dostupné z: https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-

exclusion?bcParent=27 
4 HRADECKÝ, Ilja a kol. Definice a typologie bezdomovství. 1. Praha: Naděje, 2007. ISBN 978-80-86451-13-8, 

s. 31. 
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vyloučení, jemuž je chudoba jak příčinou, tak důsledkem“. Příčiny tohoto vyloučení mají 

individuální i strukturální povahu5. 

Proces sociálního vyloučení je podle Petra Mareše univerzálním kulturním 

mechanismem, s nímž se v různých formách můžeme setkat snad ve všech společnostech 

nezávisle na času či prostoru. Odsouvání určitých osob a sociálních skupin na okraj společnosti 

(marginalizace) či mimo ni (exkluze) podle něj bylo pro společnost vždy mechanismem sociální 

kontroly, s jehož pomocí zajišťovala daná společnost konformitu svých členů. Sociálně 

vyloučenými osobami se stávají ty, které narušují řád společnosti svým nekonformním 

jednáním, myšlením (zpochybňováním jejích norem či hodnot) anebo jinakostí6. „Pojem 

sociální vyloučení zahrnuje velmi diverzifikovanou oblast jevů a jeho jádrem je dnes fakt, že 

se vyloučení jedinci, ale i celé vyloučené sociální kolektivity nepodílejí stejnou měrou jako 

ostatní na (hmotných i nehmotných) zdrojích společnosti a na jejich distribuci či redistribuci, 

což vede k jejich chudobě a sociální či kulturní izolaci. Je to proces vydělování jedinců i 

sociálních kategorií z organizací či komunit, z nichž je složena společnost, a zbavuje je práv a 

povinností, které jsou s tímto členstvím spojeny.“7  

 

2.1 Terminologie a charakteristika terénní sociální práce s lidmi bez domova 

 Sociální službou je podle Zákona o sociálních službách činnost nebo soubor činností, 

které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení. Sociální začlenění je pak proces, který zajišťuje, že sociálně vyloučené 

osoby (nebo osoby tímto ohrožené) dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají 

zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je 

v dané společnosti považován za běžný8. Terénní sociální práce je jednou z forem poskytování 

sociálních služeb. Jejím specifikem je poskytování služeb přímo v terénu, v přirozeném 

prostředí klienta. Pracovník přichází za klientem často proto, že klient není schopný anebo 

 
5 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Vláda České republiky [online]. 

Praha, 2013 [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Koncepce-

prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR-do-roku-2020.pdf, s. 1. 
6 MAREŠ, Petr. Marginalizace, sociální vyloučení. SIROVÁTKA, Tomáš a kol. Menšiny a marginalizované 

skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 9-21. ISBN 80-210-2791-6, s. 9-10. 
7 Tamtéž, s. 15. 
8 Zákon o sociálních službách. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 14. března 2006 [cit. 2021-01-04]. 

Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Zakon_o_socialnich_sluzbach-

stav_k_1._10._2017.pdf/a538a1ee-153e-a989-b2b5-c62ae97d5262 



8 

 

ochotný sám vyhledat příslušnou sociální pomoc9. Cílem terénní sociální práce je pak prevence 

sociálního vyloučení a jeho prohlubování, prevence sociálně rizikových jevů, sociální 

začleňování, mírnění negativních důsledků a rizik spojených s životními situacemi klientů 

včetně jejich dopadu na společnost, zmírňování nerovností, pomoc klientům nabývat sociální 

kompetence a předávání informací včetně poskytování poradenství10. 

V odborné literatuře i v neformálním prostředí jsem se setkala s několika různými 

označeními, která ale, jak jsem zjistila, všechna znamenají v zásadě to samé – terénní sociální 

práci. Bednářová a Pelech uvádějí termíny streetwork, práce na ulici, vyhledávací sociální 

práce, mobilní sociální práce nebo terénní sociální práce11. Já osobně jsem se nejčastěji setkala 

s termíny sociální práce, terénní práce, terénní sociální práce nebo streetwork. V celé své 

bakalářské práci vycházím z označení terénní sociální práce, které mi přijde nejvýstižnější. 

Často používaným ekvivalentem terénní sociální práce je streetwork – doslovný překlad 

z angličtiny by byl práce na ulici. Právě v anglickém jazyce se ale nepoužívá ve smyslu, ve 

kterém ho používáme my v České republice. Pojem streetwork je v českém jazyce ustáleným 

pojmem, který označuje metodu terénní sociální práce (nebo terénní sociální práci samotnou), 

která má za cíl vyhledávat osoby v tíživé sociální situaci a poskytovat jim v jejich přirozeném 

prostředí sociální pomoc. Přirozeným prostředím se rozumí jakékoli „otevřené 

neinstitucionalizované prostředí, a to nezastřešené i zastřešené“12, kde se cílová skupina nebo 

jednotlivec běžně nachází, to znamená, kde tráví svůj čas o samotě (pokud tomu tak je), 

případně, kde se schází s ostatními. Tímto prostředím tedy může být jakékoli místo na ulici, 

opuštěný dům, squat, herna, sklep, okolí nádraží a tak podobně.  

Streetwork dále charakterizuje Bednářová a Pelech jako „vyhledávací, doprovodnou a 

mobilní sociální práci s nízkoprahovou nabídkou sociální pomoci zaměřenou na rizikové 

jednotlivce a neformální skupiny, které kontaktuje v době a v místech, kdy a kde se obvykle 

zdržují, spontánně scházejí a tráví svůj volný čas“13.  

Streetwork tedy chápu jako terénní sociální práci, možná jen s větším důrazem na 

samotnou práci v terénu, tzn. bez administrativních povinností terénního (sociálního) 

 
9 MAREK, Jakub, Aleš STRNAD a Lucie HOTOVCOVÁ. Bezdomovectví: v kontextu ambulantních sociálních 

služeb. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0090-1, str. 116. 
10 ČERNÁ, Dominika. Úvod do terénní sociální práce. JANOUŠKOVÁ, Klára a Dana 

NEDĚLNÍKOVÁ. Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků: Sborník studijních textů pro terénní 

sociální pracovníky. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 10-23. ISBN 978-80-7368-504-1, s. 14. 
11 BEDNÁŘOVÁ, Zdena a Lubomír PELECH. Sociální práce na ulici: Streetwork. 1. Brno: Doplněk, 2000, 

ISBN 80-7239-048-1, s. 11. 
12 Tamtéž, s. 7. 
13 Tamtéž, s. 7. 
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pracovníka, pokud bych měla jít do důsledku. Jak jsem ale zmínila výše, tyto pojmy většinou 

v praxi ani v odborné literatuře nejsou rozlišovány, a proto kdykoli v textu uvedu pojem 

„terénní sociální práce“, budu si pod tím představovat všechny výše popsané charakteristiky.  

 

2.1.1 Historie streetworku v ČR 

Bednářová hledá počátky činnosti podobné streetworku v historických aktivitách 

některých kněží. Ti v rámci své pastýřské a pastorační činnosti navštěvovali chudinské čtvrti a 

hledali chudé lidi, kterým by mohli být nablízku jako duchovní a hmotná opora. Bednářová 

uvádí jako příklad Jana Milíče z Kroměříže, který se ve 14. století věnoval vychovatelské a 

osvětové práci směřující k mládeži a nevěstkám. Samotný termín streetwork však vznikl až na 

přelomu 19. a 20. století v USA. Bednářová při tomto určení vychází ze zahraničních autorů, 

kteří zejména do doby počátku 20. století zasazují první formy ambulantní nebo mobilní práce 

s gangy mladistvých lidí, které začaly vznikat v souvislosti s rychle se šířícím sociálním 

úpadkem celých čtvrtí velkých amerických měst14. Tento úpadek a růst sociálně patologických 

jevů způsobil rychlý nárůst populace, který byl zapříčiněn velkým přistěhovalectvím a 

rozvojem městského způsobu života průmyslové éry. Tzv. chicagská škola v té době prováděla 

sociálně-vědecký výzkum, v jehož centru stála analýza amerického městského sociálního 

prostředí15. Spolu se sociálními pracovníky snažícími se redukovat kriminalitu mládeže 

vytvořili chicagští výzkumníci projekt, v jehož rámci se ke členům gangů přistupovalo 

nerepresivně. Tento nový přístup spočíval v individuální práci s jednotlivci, která měla za cíl 

rozvíjet osobnosti jednotlivců a na základě preventivního působení zmírnit nedůvěřivý a 

nepřátelský postoj dětí a mládeže k institucím a okolnímu světu. Ve 40. letech se následně 

ukázalo, že je vhodné provádět sociální práci přímo „na ulici“. Začal se tedy formovat 

streetwork jako takový. V průběhu 60. a 70. let 20. století se pak rozšířil téměř do všech států 

západní Evropy. K nám se tato nová metoda sociální práce dostala až po pádu komunistického 

režimu v roce 1989. Na počátku 90. let 20. století došlo v českém prostředí k utvoření nového 

typu sociálního pracovníka, tzv. sociálního asistenta. Jeho hlavní pracovní metodou byl právě 

streetwork. Sociální asistent byl pracovníkem okresních, obvodních či městských úřadů16. 

 
14 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. 3. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0213-4, 

s. 190-191. 
15 ZIMMERMANNOVÁ, Martina. Historie terénní sociální práce. Česká asociace streetwork [online]. [cit. 

2021-01-04]. Dostupné z: https://archiv.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=702 
16 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. 3. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0213-4, 

s. 191-192. 
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V dnešní době ho ale povětšinou nahradil terénní pracovník neziskových organizací, které 

začaly úzce spolupracovat se státní správou na otázkách týkajících se cílových skupin původně 

sociálního asistenta. 

 

2.1.2 Terénní (sociální) pracovník  

 Terénní (sociální) pracovník neboli streetworker nabízí dle Bednářové a Pelecha sociálně 

vyloučeným osobám, tedy v tomto případě osobám bez domova, odborné sociální poradenství, 

socioterapeutickou pomoc a možnost podpory při samostatném řešení sociálních problémů, 

které by mohlo vést k životnímu stylu akceptovatelnému většinovou společností17. 

 Mezi terénním sociálním pracovníkem a terénním pracovníkem není v praxi v podstatě 

žádný rozdíl. Několik rozdílů uvádí Zákon o sociálních službách z roku 2006, ale výčet všech 

kompetencí obou typů pracovníků by byl v této bakalářské práci nadbytečný. Hlavním rozdílem 

mezi nimi je odborná způsobilost terénního sociálního pracovníka, která se určuje podle 

dosaženého vzdělání. Tím v tomto případě musí být vyšší odborné nebo vysokoškolské 

vzdělání v oboru sociální práce, sociální politiky, sociální péči a sociální nebo speciální 

pedagogiky. Pokud uchazeč o pozici terénního sociálního pracovníka vystudoval vysokou školu 

odlišného oboru, je možné doplnit si odbornost také absolvováním akreditovaného 

vzdělávacího kurzu v některém z těchto oborů v rozsahu 200 hodin za předpokladu, že má také 

pětiletou praxi při výkonu sociální práce. Terénnímu pracovníkovi oproti tomu stačí pouze 

absolvování jakéhokoli nižšího vzdělání doplněného o absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu. 

 Oba typy pracovníků by však měly mít určité osobnostní předpoklady. Jsou jimi určitá 

zralost, profesionalita, organizační schopnosti, všeobecný přehled, komunikativnost, respekt 

k druhým, empatie, vstřícnost, důvěryhodnost, odvaha, otevřenost, emoční stabilita, ochota, 

schopnost uvědomovat si vlastní hranice a v neposlední řadě zájem o klienta18.  

 Jak jsem zmínila výše, v rámci výkonu práce není mezi těmito dvěma typy 

profesionálních pracovníků rozdíl. Potvrdili mi to téměř všichni participanti mého výzkumu.  

 
17 BEDNÁŘOVÁ, Zdena a Lubomír PELECH. Sociální práce na ulici: Streetwork. 1. Brno: Doplněk, 2000, 

ISBN 80-7239-048-1, s. 7. 
18 ČERNÁ, Dominika. Úvod do terénní sociální práce. JANOUŠKOVÁ, Klára a Dana 

NEDĚLNÍKOVÁ. Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků: Sborník studijních textů pro terénní 

sociální pracovníky. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 10-23. ISBN 978-80-7368-504-1, s. 18-

21. 
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Jelikož jsou ale někteří z nich terénními sociálními pracovníky a jiní terénními pracovníky, 

budu je pokaždé ve své bakalářské práci označovat jako terénní (sociální) pracovníky, případně 

pouze pracovníky. 

 

2.1.3 Klient 

 Klientem, kterým se v mé bakalářské práci zabývám, je osoba bez domova, kterou jsem 

definovala výše v teoretickém rámci mé práce. Je to člověk, který využívá nabízených 

sociálních služeb neziskových organizací. V rámci sociální práce se termín klient užíval už před 

druhou světovou válkou. U nás se začal používat v 70. letech 20. století19. Označení vychází 

podle Hejnala z historie oboru sociální práce, kdy se upustilo od medicínského označení 

pacient20. Klient je spojen s profesním diskurzem, je ustáleným pojmem, jehož významu 

pracovníci sociálních služeb rozumí v jeho celistvosti a kontextu. Rozdílem mezi termíny 

pacient a klient je podle Matouška ten, že výraz klient otevírá prostor pro vyjednávání o 

zakázce, její zpřesňování a formulování21. Zakázkou v kontextu sociální pomoci se rozumí 

spolupráce s klientem na zlepšení jeho sociální situace. Může jí být například materiální pomoc 

nebo psychická podpora. 

 

2.1.4 Terén 

 Jak jsem již uvedla výše v definici terénní sociální práce, potažmo streetworku, rozumí 

se terénem v kontextu sociální práce s lidmi bez domova prostředí, ve kterém se tito lidé běžně 

pohybují a kde tráví volný čas. Je to místo, kde se terénní (sociální) pracovník setkává se svým 

klientem. Většinou je to veřejné prostranství typu ulice, lavička, prostor pod mostem, nějaké 

podloubí anebo třeba schovaný stan nebo přístřešek v odlehlejších částech města. Součástí 

práce v terénu je jeho mapování (tzv. monitoring) za účelem vyhledávání osob cílové skupiny 

a průběžného sledování situace v dané lokalitě. 

 Některé organizace poskytující sociální služby zajišťují navíc také v rámci terénní 

sociální služby mobilní terénní službu. Tou je speciálně upravená dodávka, která jezdí na 

 
19 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7, s. 

215. 
20 HEJNAL, Ondřej. Bezdomovec jako "klient represe": Diskurzivní reprodukce potřebných a nepotřebných 

chudých. LUPTÁK, Ľubomír a kol. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. 1. Brno, 

2013, s. 142. 
21 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7, s. 

215. 
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pravidelná stanoviště v určitých dnech a hodinách. Mobilní terénní služba poskytuje sociální 

poradenství, lehké zdravotní ošetření, materiální pomoc a výdej potravin. 

 

2.2 Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 a nákaza COVID-19 

 Nákaza COVID-19 je způsobena novým typem koronaviru SARS-CoV-2. Světová 

zdravotnická organizace se o tomto viru dozvěděla 31. prosince 2019 na základě prvních 

případů nákazy ve městě Wu-chan v Číně. Nejčastějšími symptomy onemocnění COVID-19 

jsou teplota nebo horečka, suchý kašel, únava, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů či nevolnost. 

Doprovázet ho mohou také ztráta čichu a chuti nebo nechutenství. Virus se přenáší kapénkami, 

které nakažená osoba vydechuje, kašle anebo kýchá. Nakazit se můžeme vdechnutím těchto 

kapének nebo jiným jejich přenosem do vlastních úst, očí či nosu. Kontaminované mohou být 

i povrchy, kterých se nakažená osoba dotkla, a to i po dobu několika hodin. První symptomy se 

mohou objevit v rozmezí 1-14 dnů, WHO udává, že průměrně je to 5-6 dnů. Osoby, které se 

nakazí anebo přijdou do rizikového kontaktu musí na 14 dní do domácí karantény. Kolem 80 

% lidí se z onemocnění vyléčí pomocí domácí samoléčby, v 15 % je vyžadována hospitalizace 

a připojení na kyslík a 5 % osob musí být pod dohledem na jednotce intenzivní péče. Těžší 

průběh nemoci se týká zejména starších lidí či lidí s dalšími zdravotními problémy jako je 

vysoký krevní tlak, problémy se srdcem nebo s plícemi, cukrovka, obezita či rakovina. Vážně 

onemocnět či zemřít na COVID-19 může ale i kdokoli jiný nezávisle na věku22. Proti nákaze je 

třeba dbát určitých pravidel jako je nošení roušky, respirátoru či jiné ochrany úst a dýchacích 

cest, dodržování hygienických pravidel ve zvýšené míře a omezení kontaktu s jinými osobami, 

zejména s těmi, které se necítí dobře anebo mají respirační potíže. 

 Onemocnění COVID-19 se ukázalo jako vysoce nakažlivé. Z Číny se rozšířilo do dalších 

států a WHO tak šíření nového typu koronaviru prohlásila 11. března 2019 za pandemii. Den 

na to, 12. března 2019, vyhlásila vláda České republiky nouzový stav a postupně zavedla 

krizová opatření23. 

 

 
22 Coronavirus disease (COVID-19). World Health Organization [online]. [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-

detail/coronavirus-disease-covid-19 
23 Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru. Vláda České republiky [online]. [cit. 2021-01-

05]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-

vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/ 
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3. Metodologie výzkumu 

3.1 Situovanost výzkumníka 

Vzhledem k tomu, že jsem před svým výzkumem k bakalářské práci neměla žádné 

praktické zkušenosti z oblasti sociální práce a k tématu mě přivedla pouze má omezená 

teoretická znalost a zájem více se v tomto směru vzdělat, označila bych se za outsidera. Nikdy 

jsem nepracovala jako sociální pracovník a ani jsem se této práce neúčastnila jako pouhý 

pozorovatel. Před výzkumem jsem si tedy udělala pomocí odborné literatury i oficiálních textů 

z webových stránek neziskových organizací základní přehled a až poté jsem se vrhla na utváření 

empirických dat. V průběhu výzkumu jsem zjišťovala, kde mám stále mezery a snažila se je 

doplňovat. Nyní se považuji za člověka, který má dobrý přehled o terénní sociální práci, a i přes 

to, že nemám z důvodu pandemických opatření žádné fyzické zkušenosti s danou profesí, mám 

ke svým teoretickým znalostem k dispozici i pohled zevnitř – tedy od samotných terénních 

(sociálních) pracovníků. 

 

3.2 Výzkumná strategie a výzkumné otázky 

Jak jsem již zmínila v úvodu, rozhodla jsem se původní téma mé bakalářské práce změnit 

a provést výzkum, který se zabývá velice aktuální a specifickou problematikou, kterou je 

pandemie nového typu koronaviru a taktéž oblastí sociální práce, konkrétněji tedy terénní 

sociální práce.  

Můj výzkum je kvalitativní povahy. Jan Hendl se ztotožňuje s definicí Creswella, když 

říká, že je tento typ výzkumu „procesem hledání porozumění založeným na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému“24. Dále 

poukazuje na to, že neexistuje žádný obecně uznávaný způsob, jak kvalitativní výzkum vymezit 

a jak ho provádět: „Kvalitativní výzkum je širokým označením pro rozdílné přístupy.“25 

Podobnou myšlenku vyjádřila i Hedvika Novotná. Podle ní nelze jeho povaha shrnout jednou 

větou. Definuje ho tedy takto: „Kvalitativní výzkum se snaží porozumět světu a toto 

porozumění zprostředkovat (…) Takové porozumění má řadu rovin: chceme rozumět jednání 

 
24 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. 4. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-

0982-9, s. 46. 
25 Tamtéž, s. 46. 
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aktérů i sociálním strukturám, v nichž se dané jednání uskutečňuje.“26 Novotná pokračuje tím, 

že v rámci kvalitativního výzkumu nás zajímá to, „co lidé dělají, jak o tom hovoří, jak tomu 

rozumějí a jak to prožívají“ v kontextu prostředí lidského (sociálního) i nelidského 

(materiálního), které tyto významy a praxe ovlivňuje a jež je stejně tak jimi zpětně ovlivňováno. 

Zajímá nás také, kdy a proč se to děje, přičemž „proč“ je naše vlastní interpretace zkoumaného 

fenoménu, která nelze zobecnit. Blíže se k ní vyjádřím v podkapitole Tvorba a analýza dat. 

V rámci povahy svého výzkumu jsem se rozhodla provést sadu polostrukturovaných 

rozhovorů s terénními (sociálními) pracovníky. Rozhovorů jsem provedla na přelomu podzimu 

a zimy celkem 6 a každý trval přibližně dvě hodiny. Mou původní představou bylo absolvovat 

nejméně 10 rozhovorů, ale shánění participantů mi zkomplikovala právě koronavirová 

pandemie, zejména v prvních dvou listopadových týdnech, kdy se začala ještě více zpřísňovat 

dosavadní opatření v rámci nouzového stavu a zároveň se terénní (sociální) pracovníci začali 

připravovat na zahájení „zimního opatření“27, takže měli spoustu práce a často se mi s odkazem 

na ni omlouvali. Rozhovory jsem chtěla vést z důvodu možné nákazy primárně online přes web 

kameru, ale se dvěma participanty jsem se sešla na základě jejich preference osobně. 

Polostrukturované rozhovory jsem si vybrala proto, abych měla jako výzkumník určitou 

kontrolu nad jejich průběhem, ale také aby měli participanti prostor pro svou vlastní iniciativu 

a případnou diskuzi nad problematikou. 

Má příprava rozhovorů spočívala v utvoření si základních okruhů otázek. Na začátku 

výzkumu jsem si zvolila okruh, ve kterém jsem se ptala na obecnější otázky terénní sociální 

práce v rámci běžného pracovního režimu mimo nouzový stav, to znamená empirickou i 

teoretickou zkušenost pracovníků z let či měsíců předcházejících tomuto stavu a okruh terénní 

sociální práce v rámci pandemie. Dvě participantky nakonec do prvního okruhu ve své podstatě 

nespadaly, protože začaly jako terénní (sociální) pracovnice pracovat až v květnu letošního 

roku, ale jak se ukázalo, tak to nebylo vůbec na škodu, protože se jejich každodenní pracovní 

zkušenost, prolíná s názory a dojmy pracovníků s delší zkušeností, zejména, co se týče letních 

měsíců, kdy všichni pracovali v normálním režimu. Jedna participantka měla navíc zkušenost 

s terénní sociální prací již předtím, než ji začala ona sama vykonávat, a to z toho důvodu, že 

 
26 NOVOTNÁ, Hedvika. Kvalitativní strategie výzkumu. NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna 

ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ a kol. Metody výzkumu ve společenských vědách. 1. Praha: Fakulta humanitních 

studií Univerzity Karlovy, 2019, s. 259-287. ISBN 978-80-7571-025-3, s. 260. 
27 Zimní opatření je každoroční projekt, na kterém se podílí jak Magistrát hlavního města Prahy, tak organizace 

poskytující sociální služby bezdomovcům. Jde o pomoc těm, kteří jsou v zimních měsících od 1.12. do 31.3. přes 

noc venku. Terénní (sociální) pracovníci je rozvážejí do připravených ubytovacích zařízení, kde se mohou 

vyspat. 
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spolupracovala s jednou z organizací na jejich společném projektu týkajícím se osob bez 

domova. To, že jsem se spojila s lidmi, kteří začali toto povolání vykonávat až letos, navíc 

vypovídá o přílivu lidí do sociálních služeb v důsledku pandemie. Toto tvrzení mám podložené 

i informacemi od mých participantů. 

Otázky v rámci těchto dvou základních okruhů jsem poté volila tak, abych na konci rozhovoru 

měla nastřádané obecné informace potřebné k utvoření širšího rámce a zlepšení mého přehledu 

k problematice a zároveň reflexe, příběhy a hodnoty participantů, které mohu dále interpretovat. 

Žádala jsem pracovníky také o to, aby celý rozhovor promýšleli v rámci srovnávání situace 

před pandemií (či v letním období roku 2020) – situace za jarní vlny – situace za podzimní vlny. 

Ze zkušenosti jsem později zjistila, že se již nemusím bokem dívat na předpřipravené otázky, 

ale díky mé zlepšené orientaci v problematice, se mohu plynule ptát na vše, co mně osobně 

přijde důležité. Dalším mým poznatkem bylo to, že někteří participanti mluvili sami od sebe a 

velice často zmínili témata, na která jsem se chtěla tak jako tak zeptat. Celkově bych tedy 

rozhovory charakterizovala jako vzájemnou diskuzi nad tématy. Nad touto diskuzí jsem ale 

stále měla kontrolu, protože jsem pokládala otázky a doptávala se na případné nejasnosti. 

Pomocí dat, která jsem na základě rozhovorů vytvořila a analyzovala, bych ve své bakalářské 

práci chtěla zodpovědět tyto výzkumné otázky: 

 

• Jakým způsobem uchopuje terénní (sociální) pracovník terénní sociální práci? Jak 

například konstruuje svůj přístup ke klientům?  

• Jak terénní (sociální) pracovník vnímá změny spojené s pandemií? 

 

3.3 Výběr vzorku 

Rozhovory jsem prováděla s terénními (sociálními) pracovníky celkem ze čtyř předních 

neziskových organizací zabývajících se mimo jiné sociální prací s lidmi bez domova. Kritéria, 

která museli pracovníci splňovat k tomu, abych s nimi mohla provést rozhovor, byla 

následující: 

1. Participant musel být terénním pracovníkem nebo terénním (sociálním) pracovníkem.  

2. Participant musel vykonávat svou pracovní činnost na území Prahy. 

3. Participant musel být zaměstnán jako terénní (sociální) pracovník minimálně od jara 

roku 2020. Tento bod je důležitý pro srovnávání v rámci změn, které nastaly během 

pandemie. Některé osoby, které se mi ozvaly ke spolupráci jsem musela odmítnout, 

protože toto kritérium nesplňovaly.  
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Participanty jsem zprvu získávala tak, že jsem si na ně buď našla kontakt na webových 

stránkách neziskových organizací a přímo je oslovila anebo jsem oslovila vedoucího terénního 

programu se žádostí o uvědomění jeho podřízených pracovníků ohledně mého výzkumného 

záměru. Část svých participantů jsem získala metodou sněhové koule, to znamená, že mi někteří 

lidé doporučili anebo rovnou kontaktovali další možné participanty, kteří se mi pak v případě 

zájmu sami ozvali28.  

Nyní krátce představím participanty mého výzkumu. Jejich pravá jména a organizace, ve 

kterých jsou zaměstnaní, jsem se rozhodla po vzájemné domluvě z etických důvodů 

nezveřejňovat.  

Veronika 

- terénní sociální pracovnice 

- vystudovala vysokou školu – sociologii a sociální politiku 

- zaměstnána v organizaci od května 2020 

František 

- terénní sociální pracovník 

- vystudoval vyšší odbornou školu – sociální pedagogiku a sociální práci a dále pokračuje ve 

studiu vysoké školy 

- zaměstnán v organizaci od roku 2017 

Zdeňka 

- terénní pracovnice, peer pracovnice 

- nemá vystudováno, ale má akreditovaný vzdělávací kurz pracovnice v sociálních službách 

- zaměstnána v organizaci od roku 2012 

Adam 

- vedoucí terénního programu 

- vystudoval vyšší odbornou školu – sociální práci 

- zaměstnán v organizaci od roku 2000 

Ludvík 

- terénní sociální pracovník 

- vystudoval vysokou školu – speciální pedagogiku 

- zaměstnán v organizaci od roku 2010 

 
28 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. 4. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-

9, s. 154. 
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Martina 

- terénní pracovnice 

- nemá vystudováno, má akreditovaný vzdělávací kurz pracovnice v sociálních službách 

- zaměstnána v organizaci od května 2020 

 

3.4 Tvorba a analýza dat 

 Kvalitativní výzkum je charakteristický tím, že je měnícím se procesem. Je flexibilní a 

otevřený. Jak výzkum postupuje, mění se v závislosti na nových zjištěních a na tom, jak se 

postupně výzkumník do problematiky ponořuje. Výzkumník je aktivním aktérem, který data 

nesbírá, ale vytváří. Rozhoduje o tom, jak bude výzkum provádět, s kým bude v jeho rámci 

uskutečňovat rozhovory, na co se v nich bude zaměřovat, jaký terén či vzorek bude zkoumat, 

jaké dokumenty bude procházet a tak podobně. To všechno se může v průběhu výzkumu 

měnit29.  

Já jsem se v rámci svého výzkumu rozhodla pro tvorbu dat pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s osobami mého zájmu, tedy terénními (sociálními) pracovníky, kteří splňovali výše 

uvedená kritéria. Rozhovory jsem si s jejich svolením nahrávala na diktafon a poté je 

přepisovala do počítače. S nahráváním souhlasili všichni participanti. Přepsané rozhovory jsem 

si následně vytiskla, abych mohla pokračovat v rámci jejich analýzy se segmentací.  

Zde je nutno poznamenat, že analýza a interpretace dat nejsou pouze určitými postupně 

za sebou jdoucími fázemi výzkumu, ale prochází celým jeho procesem, od začátku do konce. 

Na počátku výzkumu se výzkumník zaměřuje více na tvorbu dat, ale postupně data začíná i 

v průběhu jejich tvorby analyzovat a interpretovat tím, jak nabývá informací, zjištění a 

zkušeností v rámci zkoumaného problému30. 

Segmentace je pak jedním z typů analytických přístupů. V jejím rámci jsem přepsané 

rozhovory rozdělila tak, abych se v nich lépe orientovala. Zvýrazňovači jsem si zvýraznila části, 

které se týkají běžné praxe mých participantů v rámci terénní sociální práce a části 

pojednávající o problematikách v rámci pandemie koronaviru. Jednotlivé rozhovory jsem si 

také znovu pročítala a snažila se hledat a interpretovat významy výpovědí mých aktérů. Data 

 
29 NOVOTNÁ, Hedvika. Kvalitativní strategie výzkumu. NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna 

ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ a kol.. Metody výzkumu ve společenských vědách. 1. Praha: Fakulta humanitních 

studií Univerzity Karlovy, 2019, s. 259-287. ISBN 978-80-7571-025-3, s. 267-269. 
30 HEŘMANSKÝ, Martin. Analýza a interpretace dat v kvalitativním výzkumu. NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej 

ŠPAČEK a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ a kol.. Metody výzkumu ve společenských vědách. 1. 

Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, s. 417-443. ISBN 978-80-7571-025-3, s. 418. 
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jsem se snažila zredukovat tak, aby mi pomohla zodpovědět mé výzkumné otázky. Témata, do 

kterých jsem rozdělila svou empirickou část, beru za stěžejní a zajímavá. To, co já považuji za 

důležité, se však může lišit od toho, co by připadalo důležité jinému výzkumníkovi. Mou 

snahou tedy není předkládat nějakou „obecnou pravdu“, ale představit a interpretovat významy 

a perspektivy terénních (sociálních) pracovníků, které jsem zachytila v průběhu svého 

výzkumu. 

 

3.5 Etika výzkumu 

 V rámci výzkumu je vždy třeba brát ohledy na jeho participanty. Je totiž důležité 

uvědomit si, že nám lidský aktér poskytuje informace a nechává nás určitým způsobem 

nahlédnout do svého života, případně se zaobírat tématy, která v něm vyvolávají nějaké, ne 

vždy příjemné, emoce. Je tedy třeba přistupovat k němu citlivě a s úctou. V rámci svého 

výzkumu jsem komunikovala s lidmi, kteří se jakýmkoli způsobem snaží zlepšit životy sociálně 

vyloučeným osobám. Je tedy na místě brát toto v potaz a užívat při komunikaci s nimi 

terminologii, která není stigmatizujícího rázu. 

 Důležité je také participanty žádným způsobem nepoškodit, a to jak při provádění 

samotného výzkumu, tak po jeho skončení při publikaci výstupu. V případě, že se dostaneme 

do nějakého etického dilematu, kdy se například participant rozčílí, rozpláče, či nám sdělí velice 

citlivou informaci, musíme brát v první řadě ohled na něj a přizpůsobit tomu své chování i 

jednání31. 

 Na počátku svého výzkumu jsem všechny své participanty seznámila se svým záměrem 

a požádala je o souhlas s nahráváním a následným zpracováním provedených rozhovorů pro 

účely mé bakalářské práce. Také jsem se zavázala k tomu, že získané informace nebudu v 

průběhu výzkumu sdílet s nikým jiným než s vedoucí mé bakalářské práce. 

 Ve své bakalářské práci neuvádím žádná reálná jména ani názvy neziskových organizací. 

Dohodla jsem se na tom se svými participanty. Někteří z nich totiž chtěli být anonymizováni. 

Rozhodla jsem se proto ponechat vše v anonymitě i s přihlédnutím k povaze mého výzkumu, 

kde reálná jména a názvy nejsou stěžejními. Neuváděním názvů organizací navíc chráním své 

participanty dvojnásob, protože si je s nimi nikdo nemůže spojit. 

 
31ZANDLOVÁ, Markéta a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ. Etika výzkumu. NOVOTNÁ, Hedvika, 

Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ JANTULOVÁ a kol.. Metody výzkumu ve společenských vědách. 

1. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, s. 60-90. ISBN 978-80-7571-025-3, s. 62-67. 
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4. Terénní sociální práce aneb přímá pomoc nejchudším 

V této části bych ráda představila svou interpretaci výzkumných dat, tedy 

zanalyzovaných rozhovorů, abych čtenáře mé bakalářské práce seznámila s každodenností 

terénní sociální práce z pohledu jejího vykonavatele. Tuto podkapitolu jsem pro přehlednost 

rozdělila do několika částí, ale je nutno mít na mysli, že se tyto části a veškeré jejich aspekty 

navzájem prolínají, a proto může jejich čtení občas působit trochu zmatečně. 

 

4.1 Běžný pracovní den 

Jednou z prvních mnou položených otázek v provedených rozhovorech byl dotaz na 

participantovu pracovní náplň a případný popis jeho běžného pracovního dne. Veronika uvedla, 

že cílem její práce je pomoci lidem na ulici a dodala, že si nemyslí, že to znamená dostat 

všechny lidi z ulice, dát jim domov a začlenit je do společnosti. Zhodnotila to jako naivní 

představu, která se moc neslučuje se skutečností. Pomoc z její strany chápe jako jakoukoli 

pomoc konkrétnímu člověku: „Může to být doprovod do nemocnice nebo na úřad, sehnání 

práce, vysvětlení obsahu úředních dopisů anebo jen maličkost jako pouhé zvednutí nálady nebo 

zakoupení sušenky.“ (Veronika, 25.10.2020) 

Veroničin pracovní den začíná návštěvou kanceláře, kde se na něj připraví. Když má 

k dispozici potravinové balíčky nebo darované oblečení, jde na tu městskou část Prahy, kterou 

má ten den přiřazenou, a věci rozdává. V opačném případě jde do terénu za klienty, na úřady 

anebo řídí a následně obsluhuje dodávku mobilní terénní služby. Ta jezdí každý všední den na 

dvě stanoviště. Rozdává jídlo, případně i oblečení a nabízí a poskytuje podporu a pomoc: „Lidé, 

kteří přijdou si mohou půjčit také telefon nebo se zeptat na nějakou informaci z internetu. 

Důležité je hlavně to, že vědí, že tam ta služba pro ně je a že si kdykoli mohou přijít pro pomoc.“ 

(Veronika, 25.10.2020) 

Když Veronika nemá službu na mobilní terénní službě, skládá si svůj denní pracovní 

program podle toho, kde a kdy se zrovna mobilní terénní služba nebo veřejný výdej stravy 

nachází: „Když mám zrovna službu na Praze 12 a vím, že tam bude od dvanácti do dvou i 

mobilní terénní služba, tak pro mě v té době nemá smysl jít za klienty do stanů a podobně, 

protože vím, že tam nebudou. Většinou tedy bývám někde poblíž.“ (Veronika, 25.10.2020) Její 

pracovní den ovlivňuje i to, jestli má domluvený doprovod s klientem. Pokud ano, dostává pak 

přiřazenou některou z vnitřních částí města Prahy, které jsou podle jejích slov menší a projdou 

se rychleji. 
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V nasmlouvaných městských částech terénní (sociální) pracovníci sledují, kde lidé bez 

domova přespávají, kde se pohybují, jestli nejsou zranění anebo jestli něco nepotřebují. Sociální 

práce se tu zároveň prolíná s monitoringem dané oblasti. Pracovníci pak dávají zpětnou vazbu 

Magistrátu hlavního města Prahy, který se na základě jejich sledování snaží sociální služby 

vylepšovat.  

František popsal náplň své práce takto: „Moje práce na pozici streetworkera spočívá 

v obcházení lidí bez přístřeší. Navštěvuji squaty, stany, chatky, lavičky a místa pod mosty. Řeším 

jakoukoli zakázku klienta, kterou mi zadá, to znamená, že zařizuji záležitosti týkající se Úřadu 

práce, občanských průkazů, nemocnic, soudů, LDN anebo ubytování. K mé práci patří i 

motivační rozhovory a harm reduction32.“ (František, 29.10.2020) František se účastní i 

mobilní terénní služby, stejně jako Martina, protože oba pracují ve stejné organizaci, která ji 

zajišťuje na Praze 8, 9, 10 a 11. Mobilní terénní služba spočívá v jejich podání ve výdeji 

materiální pomoci, poradenství a základním ošetření. František mi pověděl něco více i o již 

zmíněném veřejném výdeji stravy: „Mobilní výdej stravy zajišťují kolegové, kteří jsou placení 

z magistrátních peněz a zároveň nejsou sociálními pracovníky, pouze vydávají polévku. Říkáme 

jim proto polívkáři. My na rozdíl od nich můžeme v rámci naší mobilní terénní služby vydávat 

polévku, kávu a čaj, zajišťovat materiální pomoc, hygienické pomůcky a darovat oblečení.“ 

(František, 29.10.2020) 

Martina mi pro srovnání popsala náplň své práce takto: „Já jsem terénní pracovník, který 

pracuje s lidmi přímo na ulici. Každý můj pracovní den je jiný. Naše organizace zajišťuje 

mobilní terénní službu a já tam musím jednou týdně být. Je to trochu jiný druh práce než 

monitoring terénu nebo práce s vlastním klientem. V pondělí máme v organizaci standardně 

porady, na kterých řešíme administrativu, v úterý se účastním té mobilní terénní služby, ve 

středu a čtvrtek mívám většinou schůzky s klienty a pátek si vyhrazuji pro vlastní administrativu 

a případně nějaké neodkladné záležitosti.“ (Martina, 26.11.2020) Neodkladnými záležitostmi 

myslí situace, kdy klient něco nutně potřebuje, a tak za ní během pátečního dopoledne přijde 

do kanceláře, protože ví, že tam v tu dobu obvykle bývá. Martina tuto pravidelnost považuje za 

důležitou právě proto, že klienti často nemívají mobilní telefon a nemohou jí jen tak zavolat. 

Trochu odlišnou zkušenost má však Zdeňka, a to z toho důvodu, že je peer pracovnice a 

organizace, ve které pracuje, se od ostatních v mnohém odlišuje. Například tím, že jsou její 

cílovou skupinou ženy bez domova. Zdeňka chodí v terénu i po místech, která zná z vlastní 

minulosti – strávila totiž na ulici přibližně 20 let. Svůj běžný pracovní den mi popsala takto: 

 
32 Harm reduction je ustálený výraz pro preventivní snižování zdravotních a sociálních rizik u lidí, kteří nechtějí 

měnit svůj způsob života. 
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„Odpoledne se většinou střídáme na službách v našem komunitním centru, doprovázíme ženy 

na úřady, navštěvujeme je v sociálním bydlení, řešíme s nimi individuální plány a posuny do 

sociálního bydlení, poskytujeme potravinovou pomoc a tak podobně. Děláme i běžný terén, ale 

v současné době pouze minimálně. Chodíme například po stanech a squatech a vyhledáváme 

ženy, kterým pak nabízíme možnosti našeho nízkoprahového denního centra, kde se mohou 

najíst, můžou si tam vyprat a tak dále.“ (Zdeňka, 30.10.2020) 

Ludvík naopak zdůrazňuje, že on se svými kolegy se věnuje především obcházení terénu: 

„My chodíme do práce přibližně na osmou. Připravíme se tam a kolem deváté vyrážíme do 

terénu. Okolo dvanácté hodiny si chodíme sednout někam na oběd, odpoledne ještě něco 

obejdeme a jdeme domů. Teď jsou bohužel restaurace zavřené, ale dřív si člověk zašel na čaj 

nebo si dal pivo a někdy už se do terénu ani nevrátil. (…) Když je potřeba, domlouváme se 

s klienty i na doprovodech, ale ty moc neděláme, protože je nás v týmu málo. Lidem bez domova 

poskytujeme zejména informace, poradenství, to znamená, že si s nimi povídáme a probíráme 

cokoli chtějí, a občas potraviny.“ (Ludvík, 24.11.2020) 

 Do terénu i na mobilní terénní službu chodí pracovníci kvůli bezpečnosti standardně ve 

dvojicích. Veronika mi sdělila, že mají zakázáno chodit sami do míst, kde lidé bez domova 

přespávají. Ona chodí sama jen tam, kde se cítí bezpečně. Ráda objevuje nová místa, což dělá 

také většinou ve dvojici, zejména, pokud se jedná o les nebo squat. Do některých squatů se ale 

ještě neodvážila podívat, ačkoli prý nemá žádný nepříjemný zážitek. Má strach z toho důvodu, 

že lidem neustále v určitém smyslu narušuje jejich soukromí a je opatrná zejména, pokud jde o 

uživatele drog, protože u nich prý člověk nikdy neví, jak se zachovají. Jinak ale obchází všechna 

místa, klienti se jí stále nabalují. I František mi potvrdil, že streetworku a mobilní terénní služby 

se pokaždé účastní minimálně dva lidé. Doprovody na úřady nebo k doktorům ale pracovník 

vykonává sám. 

Alespoň jeden z terénních (sociálních) pracovníků musí být vždy zdravotník, to znamená, 

že musí absolvovat minimálně zdravotnický kurz, aby mohl v terénu provádět základní 

ošetření. Pokud pracovníci potkají někoho, kdo potřebuje ošetřit více, odkážou ho na mobilní 

terénní službu, kde mají k dispozici více zdravotnického materiálu než v terénu33. Nejčastějšími 

úrazy jsou podle Veroniky odřeniny po pádech a bércové vředy. S akutnějšími problémy chodí 

klienti prý sami k doktorovi anebo se nechávají převézt do nemocnice. 

 
33 WHITHERS, Jim. Průvodce pouliční medicínou. 1. Praha: Armáda spásy v České Republice, 2015. ISBN 

978-80-905801, s. 13-14. 
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Veronika vyzdvihuje pozitivum chození do terénu po dvojicích mimo jiné z toho důvodu, 

že je každý pracovník dobrý na něco jiného. Na každého klienta totiž zabírá jiná osobnost: „Já 

spíše funguji s těmi mladšími, protože jsem taková rychlá a rázná a je u mě větší šance, že je 

motivuji k dalšímu kroku. Moje kolegyně je naopak klidnější a spíše věci vysvětluje, to je lepší 

pro starší lidi.“  (Veronika, 25.10.2020) Stejný názor zastává i Martina: „Výhodou je, že nám 

terénním pracovníkům nechávají nadřízení víceméně volnou ruku v našem přístupu k práci. Je 

nás aktuálně 6 a každý z nás má trochu jiný přístup.“ (Martina, 26.11.2020) 

Terénní (sociální) pracovníci mají také možnost rozvíjet své schopnosti v oblastech, které 

jim jdou nejlépe a nejvíce je baví. Veronika dává za příklad kolegyni, která řeší spíše cizinecké 

záležitosti anebo kolegyni, která se zase specializuje na starost o zvířata klientů. Ta například 

nakupuje psí granule nebo řeší veterináře. Samotná Veronika preferuje doprovázení klientů na 

úřady. Podobně se vyjádřila i Zdeňka: „My máme v organizaci 5 peer pracovnic a jak spolu 

pracujeme už dlouho, tak si každá z nás našla to svoje. Já dělám raději doprovody a kolegyni 

naopak vyhovuje spíše práce v komunitním centru než chození do terénu.“ (Zdeňka, 

30.10.2020) Všichni pracovníci mají ale obecně povinnost vykonávat všechny části svého 

zaměstnání. Zdeňka pokračuje: „Tím, že jsme peer pracovnice, tak máme na sociálních 

ubytovnách své kamarády, za kterými chodíme v rámci své práce na návštěvu. Chodíme se ptát, 

jak se jim daří a jestli něco nepotřebují. Je to spojení příjemného s užitečným a děláme to 

všechny, protože je to také terén. Střídáme se ve všem, ale každá preferuje něco jiného, takže 

se doplňujeme.“ (Zdeňka, 30.10.2020)  

Soudě dle vyjádření participantů lze říci, že terénní sociální práce je různorodá a do jisté 

míry i flexibilní, protože si ji terénní (sociální) pracovník může částečně uzpůsobit podle sebe. 

Ludvík v rozhovoru taktéž vyjádřil svou preferenci – v současné době nejraději tráví čas 

v kanceláři azylového domu, v jehož rámci je zaměstnán a terénní práci nechává z větší části 

na ostatních. Obhajuje se tím, že v organizaci pracuje již 10 let a díky tomu může v tomto směru 

tak trochu využít svého postavení, ačkoli je oficiálně na stejné pozici jako ostatní terénní 

(sociální) pracovníci. Je mu to umožněno i proto, že k němu do týmu v nedávné době nastoupila 

nová posila, která ho v terénu nahrazuje. Ludvík se mi svěřil, že už je unavený z každodenního 

kolotoče potkávání stejných lidí a chození na stejná místa. Projevuje se to na něm prý jak 

fyzicky, tak psychicky a já osobně k tomu mohu dodat pouze to, že na mě působil po celou 

dobu rozhovoru jakýmsi dojmem osobního vyhoření. To mi následně i sám potvrdil: „Je to 

hrůza, pořád to samé dokola, každý pracovní den, pořád slyším ty stejné řeči, a ještě když vím, 

že se nic nezmění, tak je to ubíjející. Když po práci přijdu domů, mám hlavu jak pátrací balón. 

O víkendu radši ani nevycházím z domu. Nejdůležitější je ale zůstat konzistentní a 
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nevybouchnout, nevyletět na ně. A to je občas sakra těžké. Občas si zanadávám, jak klientům, 

tak kolegům anebo takhle před vámi. Někdy řeknu i klientům, že nestojí za nic, ale pak se zase 

uklidním. Já si takhle udělám svou vlastní terapii a jsem pak zase v pohodě. Jenom je toho 

prostě někdy trochu moc. Přiznávám, že jsem možná už trochu vyhořelý, ale dělám s tím to, že 

s tím nic nedělám, protože to je nejlepší. Ono buď budete na všechny naštvaná a vyhoříte a pak 

se zase nadchnete anebo to budete dělat jako já, že budete zlá, naštvete se, ale pak si řeknete, 

že máte jenom jedno zdraví a že si nebudete cukat nervy a necháte to být. Navíc zrovna já 

nevymýšlím lék na rakovinu, jenom chodím mezi lidi a rozdávám jim sušenky a čínské polívky, 

takže je to v pohodě.“ (Ludvík, 24.11.2020) 

Matoušek říká, že syndrom vyhoření nevyhnutelně patří k pomáhajícím profesím. 

Prakticky každý pracovník má prý po nějaké době některé jeho projevy. Tento stav vysvětluje 

každodenním intenzivním kontaktem s lidmi využívajícími sociální služby. Vliv může mít 

nejen potýkání se s jejich nestabilní psychikou, ale i práce s lidmi psychicky postiženými, 

morálně a normativně nepřizpůsobivými nebo umírajícími. Matoušek dále uvádí projevy 

syndromu vyhoření34. Některé z nich jsem skrze rozhovor s Ludvíkem zaznamenala:  

1) preference administrativních činností a činností směřujících ven z vlastní instituce před 

činnostmi, jež vyžadují kontakt s klienty  

2) v úvahách o účinnosti služby, případně i o budoucnosti klientů převládá skepse  

3) omezování komunikace s kolegy, někdy i konflikty s nimi   

4) pocity depersonalizace, vyčerpání 

Nutno podotknout, že mi povaha ostatních projevů zůstala skrytá, protože jsem se na ně ve 

svém výzkumu přímo nezaměřovala. Bylo by ale zajímavé problematiku syndromu vyhoření u 

terénních (sociálních) pracovníků více rozvést v jiné odborné práci. 

 

4.2 Proč jsem terénním (sociálním) pracovníkem 

Terénních (sociálních) pracovníků jsem se během rozhovorů ptala na to, co je vedlo 

k výkonu terénní sociální práce. Veronika mi odpověděla, že ačkoli vystudovala sociologii a 

sociální politiku, nikdy nechtěla být sociálním pracovníkem. Po absolvování vysoké školy si 

s kamarádkou na půl roku otevřela kavárnu v Praze, ale vlastní podnikání ji tak stresovalo, že 

ji před koncem roku 2019 zase zavřela. Na počátku roku 2020 si několik měsíců hledala novou 

práci, což dle jejích slov nebylo jednoduché, protože začala první vlna pandemie koronaviru a 

 
34 MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. 3. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0213-4, 

s. 53-54. 
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pracovních nabídek bylo jen omezené množství. Několikrát na ni vyskočil inzerát s poptávkou 

po sociálním pracovníkovi, a tak na něj odpověděla. Nakonec je ale prý ráda, protože ji práce 

naplňuje.  

Podobně to měl i František, který se mi stejně jako Veronika svěřil, že ze začátku nechtěl 

pracovat v oblasti sociálních služeb. Na škole ale studoval speciální pedagogiku a sociální práci 

a začal se rozhodovat mezi třemi druhy sociální pomoci – dětem s kombinovaným postižením 

(například kvadruplegikům), seniorům anebo lidem bez domova. Lákala ho práce i s lidmi se 

závislostí, ale k té se prý během svého studia nedostal. Během něj byl však na praxi 

v organizaci, která mu po škole nabídla pracovní poměr, a tak začal dva měsíce po jejím 

absolvování vykonávat terénní sociální práci s lidmi bez domova. Stejně jako Veronika na 

konci dodal, že toho rozhodně nelituje, protože svou práci miluje a cítí, že mu dává smysl. 

Ludvík na můj dotaz odpověděl vcelku stroze. Prý po absolvování vysoké školy nebylo 

moc možností, kde by se mohl uchytit, protože neměl v ničem žádnou praxi, a proto se dostal 

k téhle práci a už u ní zůstal. Chtěl se věnovat spíše logopedii, vzhledem k tomu, že má 

vystudovanou speciální pedagogiku, ale řekl si, že práce s lidmi bez domova je také druh 

sociální práce, a tak to zkusil. Jeho názorem je, že je lepší setrvat v jedné práci než začínat 

někde neustále nanovo. 

Adam je vedoucím terénního programu organizace, ve které je zaměstnán. K sociální 

práci se dostal již před dvaceti lety, kdy dostudoval sociální práci na vyšší odborné škole a už 

u ní zůstal. Povýšil na pozici vedoucího terénního programu, což v jeho případě znamená, že 

již tolik nechodí do terénu, ale spíše koordinuje terénní (sociální) pracovníky, kteří jsou pod 

ním, má v rámci své pracovní pozice větší přehled a často také působí jako mluvčí organizace. 

Martina je původním povoláním fotografka. K sociální práci se na rozdíl od většiny 

ostatních participantů nedostala přes vzdělání, ale spíše skrze svou vlastní iniciativu a zájem. 

Začala totiž fotit sociální dokument týkající se skrytého bezdomovectví. Navázala spolupráci 

s jednou z organizací a spřátelila se s jejími zaměstnankyněmi. Shodou náhod jsem tak během 

našeho rozhovoru zjistila, že se osobně zná se Zdeňkou, která v dané organizaci pracuje. Když 

se Martina v roce 2020 rozhodovala, co by si mohla ke své práci fotografky přibrat, napadlo ji, 

že by mohla pracovat jako terénní pracovnice. Udělala si tedy kurz a nechala se zaměstnat u 

stejné organizace jako František. Ptala jsem se jí, proč se nenechala zaměstnat tam, kde Zdeňka, 

ale Martina mi dle mého očekávání odpověděla, že ačkoli je jí daná organizace svými 

hodnotami a odlišným přístupem bližší, pracuje raději jinde, protože nechce narušit přátelské 

vztahy, které si tam vybudovala. 
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Zdeňka se k terénní sociální práci taktéž nedostala přes vzdělání. Jak bylo již výše 

napsáno, strávila něco kolem dvaceti let svého života v bezdomovectví. Nezisková organizace, 

ve které pracuje, ji a její přítelkyni oslovila při pobytu v azylovém domě s tím, jestli nechtějí 

pracovat jako kuchařky ve veganském bistru, které poskytuje pracovní příležitost ženám bez 

domova. Obě dvě souhlasily. Postupem času si ale udělaly kurz pracovnic v sociálních 

službách, protože chtěly pomáhat ženám s podobnou životní zkušeností, a začaly s organizací 

spolupracovat i ve všech ostatních oblastech. 

 

4.3 Kdo je klient? 

V teoretické části své práce jsem charakterizovala, kdo je klientem podle odborníků na 

problematiku bezdomovectví a sociální práce. Na základě výpovědí participantů mého 

výzkumu jsem si udělala představu o tom, jak je to s jejich klienty v praxi. Pokusím se nyní 

přiblížit, jak klienty identifikují, s jakými nejčastěji pracují a které případně upřednostňují. 

Stěžejní roli v identifikaci člověka bez domova hraje jeho tělo. To, jak někdo vypadá nám 

o něm může něco vypovědět, působí na nás totiž určitým dojmem, dle kterého můžeme 

usuzovat například jeho sociální postavení. Šanderová říká, že každá společnost definuje normy 

týkající se vzhledu akceptovatelného těla a zároveň vhodné způsoby jeho používání. Lidské 

tělo totiž není pouze biologickou realitou. Je také protkáno mnoha sociálními, ekonomickými 

a politickými významy. Tělo plní nejrůznější sociální funkce. Pokud jedinec vystupuje svým 

zjevem z „normality“ dané společnosti, je jí vnímán a hodnocen negativně. Tělo je tak pod 

určitou sociální kontrolou. Porušení normy dané společnosti znamená jeho sankciování, 

případně vyloučení ze společnosti35. Vzhled bezdomovců je bezesporu důsledkem jejich 

situace, tedy toho, že trpí finančním nedostatkem a žijí na ulici, což se na nich podepisuje jak 

psychicky, tak fyzicky. Jsou zářným příkladem exkluze na základě vzhledu, ačkoli to není 

jediný atribut, který k vyloučení přispívá. Je ale jedním z nejviditelnějších a nejmocnějších, 

protože je čitelný pro každého z „normální“ společnosti. 

„Klienty většinou poznáme podle toho, že jsou v létě mnohem opálenější a také mají 

červené ruce nebo i celý zbytek těla z toho, že často konzumují hodně alkoholu. Jsou také 

špinavější než ostatní lidé, sedí na lavičkách a mají kolem sebe věci v taškách, případně láhev 

 
35 ŠANDEROVÁ, Petra. Tělesnost jako významný faktor procesu adopce: Kulturně antropologický problém. 1. 

Praha: SLON, 2011. ISBN 978-80-7419-046-9, s. 16-22. 
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levného alkoholu. Dříve to byla krabicová vína, nyní to je to víno ve dvoulitrové zelené plastové 

lahvi. Aktuálně je kvůli koronaviru poznám i podle špinavé roušky.“ (Veronika, 25.10.2020) 

„Na člověku prostě poznáte, že je chudý. Někteří jsou třeba i dobře oblečení, ale i tak to 

poznáte, protože jsou hubení a mají některé další znaky spojené s životem na ulici. Dost často 

je to vidět i na botách člověka. To je to první, na co se dívám, protože je má většinou ochozené, 

špinavé a tak podobně. Co se týče oblečení, tak sice ho může mít nové, vyprané a tak, ale nebude 

mu sedět, protože si ho nikde nekupoval, ale dostal ho. A pak jsou to takové drobnosti jako jestli 

je upravený nebo oholený. Poznám to také podle toho, co u sebe nosí, klasicky je to batoh nebo 

IKEA taška. Když vidíte chlapa, který jde po ulici, přes rameno má IKEA tašku a ušourané boty, 

tak je jasné, že je to nějaký sociální případ.“ (Ludvík, 24.11.2020) 

Veronika dále člověka bez přístřeší pozná také podle jeho reakce na to, když se mu 

představí jako sociální pracovnice. Pokud už na ulici někdy byl anebo je, tak ten pojem zná. 

Petr Vašát provedl v letech 2010-2013 etnografický terénní výzkum v Plzni, v jehož rámci užil 

metodu polostrukturovaných rozhovorů se sociálními pracovníky organizací zaměřujících se 

na sociální pomoc bezdomovcům. Díky výpovědím těchto pracovníků usoudil, že jsou tato 

obeznámenost a zkušenost dvěma provázanými aspekty hrajícími stěžejní roli v identifikaci 

potenciálního klienta36. Dle mého názoru tato oboustranná „známost“ svědčí o dvou faktech, 

kterými jsou 1) dobře zvládnuté pokrytí terénními sociálními službami jednotlivých městských 

částí hlavního města Prahy a 2) vzájemná komunikace v rámci komunity lidí bez přístřeší o 

situaci, ve které se nacházejí a o možnostech, které jako klienti mají. 

Veronika se mi svěřila s tím, že nerada chodí na Hlavní nádraží a podobně veřejná místa, která 

jsou proslulá velkou koncentrací bezdomovců, protože z jejího pohledu právě tito lidé nemají 

snahu se jakkoli „posunout dál“. Upřednostňuje tedy ty klienty, kteří podle ní mají šanci se svou 

situací něco udělat. Ty z Hlavního nádraží navštíví jen jednou za čas, většinou čtyřikrát do roka, 

aby je zkontrolovala a zeptala se jich, jestli něco nepotřebují. Tímto způsobem je stigmatizuje, 

a to zejména na základě prostoru, ve kterém tráví čas (v tomto případě Hlavní nádraží) a 

typickém zjevu, který byl již popsán výše. Svou argumentaci podkládám představou 

„klasického bezdomovce“, která se shoduje s Veroničiným popisem identifikace nového 

klienta. Vašát na základě svého výzkumu popsal „klasického bezdomovce“ takto: „V kontextu 

postsocialistické České republiky se jedná o postaršího, většinou vousatého muže s dlouhými 

 
36 VAŠÁT, Petr. Kdo je a není bezdomovec? Představy bezdomovce v praxi organizací poskytujících sociální 

služby. In: LUPTÁK, Ľubomír a kol. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. 1. Brno, 

2013, s. 128-129. 



27 

 

vlasy, který nosí staré, obnošené a špinavé oblečení. Zdržuje se kolem vlakových nádraží, 

různých konzumů či supermarketů, či případně rušných ulicích města. Posedává na lavičkách 

nebo jinde v rámci veřejných prostorů. Dle této obecné představy si takový člověk za svou 

situaci z části může sám a většinou nestojí o změnu a nechce svůj současný stav řešit. Jenom 

přežívá.“37  

Na ulici se ale nevyskytují pouze „klasičtí bezdomovci“. Často jsou tam i mladí lidé a 

v některých případech také ženy. Problematice ženského bezdomovectví se budu věnovat níže 

v této podkapitole. Předpokládám tedy, že Veronika, která popsala „klasického bezdomovce“ a 

následně téměř vyloučila ze svých služeb, se věnuje více právě těmto lidem. Ostatně v kapitole 

Běžný pracovní den to sama potvrdila, když řekla, že pracuje spíše s mladými lidmi, kteří mají 

podle ní šanci svou situaci zlepšit. Terénní (sociální) pracovníci si mohou do jisté míry vybírat, 

komu budou své služby nabízet. Ludvík ve spojitosti s touto problematikou také vyjádřil svou 

preferenci: „Někteří lidé na ulici jsou kriminálníci, kteří nějakou dobu seděli ve vězení anebo 

tam jsou také přistěhovalci. Už to ale nejsou ti staří vousatí dědci, kteří si slintají do klína, ale 

spíš holohlaví hubení chlapi, kteří se klepou a přemýšlejí, jak přežít. Oni vousatí dědci jsou spíš 

v centru, kde žebrají, ale mí klienti jsou spíš tihle zničení chlapi.“ (Ludvík, 24.11.2020) 

 

4.3.1. Bezdomovci, alkohol a nelegální drogy 

Se stereotypní představou „klasického bezdomovce“ je často spojován alkoholismus: 

„Přesto, že alkoholové závislosti podlehne jen asi 3-4 % celé naší populace, přisuzuje se právě 

bezdomovcům nadměrná konzumace alkoholu a obraz nádražního povaleče a tuláka s lahví 

rumu či piva, tak často představovaný ve filmech či na televizních obrazovkách jako prototyp 

bezdomovce, zůstává v očích veřejnosti stálým symbolem bezdomovců. Zapomíná se, že osoby 

s rozvinutou závislostí na alkoholu žijí nejen na nádražích.“38 

Během zpracovávání svého výzkumu jsem narazila na to, že mi ze všech mých 

participantů sdělila pouze Veronika, že jsou její cílovou skupinou alkoholici. Ostatní totiž 

pracují s alkoholiky i s narkomany, ačkoli nedělají harm reduction v podobě výměny použitých 

stříkaček. Na to se specializují jiné organizace než ty, se kterými jsem se spojila. Narkomanům 

se Veronika vyhýbá zejména proto, že má obavy z jejich nepředvídatelného chování, které by 

 
37 VAŠÁT, Petr. Kdo je a není bezdomovec? Představy bezdomovce v praxi organizací poskytujících sociální 

služby. In: LUPTÁK, Ľubomír a kol. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. 1. Brno, 

2013, s. 131. 
38 HRADECKÁ, Vlastimila a Ilja HRADECKÝ. Bezdomovství: Extrémní vyloučení. 1. Praha: Naděje, 1996, s. 

51. 
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mohlo být silně ovlivněné požitými drogami. Dodává, že není její povinností oslovit všechny 

lidi na ulici. Ludvík ale naopak upozorňuje na alkoholiky, kteří mají spíše tendenci k tomu být 

agresivní. 

Rozlišit alkoholika a narkomana ale v praxi není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. 

Z mého výzkumu a potažmo i z toho Vašátova vyplynulo, že naprostá většina bezdomovců 

konzumuje ve větší či menší míře alkohol39. Alkohol je také droga, jen je legální, a proto jsou 

tito bezdomovci-alkoholici jakýmisi „hraničními“ klienty. Těmi jsou ale i uživatelé nelegálních 

drog, protože když nemají na drogy, tak je pravděpodobné, že si dají alespoň alkohol. Existuje 

tu tedy určitá fluidita40. Pro představu toho, jak uživatele alkoholu a nelegálních drog vnímají 

terénní (sociální) pracovníci, dobře poslouží následující ukázky: 

„Naše cílovka jsou starší lidé a alkoholici. Bez domova jsou ale i mladí lidé, kteří ale 

spíše berou drogy, k tomu třeba kradou nebo pracují, ale nějakým způsobem se o sebe umí 

postarat. Můj osobní názor je ten, že ti starší lidé spíše potřebují naši pomoc, protože vyrůstali 

v režimu, kdy se o ně stát postaral v tom smyslu, že dostali práci nebo byt. Pak se dostali na 

ulici a sami si neumí pomoci, protože tomu nerozumí a neorientují se v tom systému tolik jako 

ti mladí, nevědí, o co koho mohou požádat a kde. Myslím si tedy, že je na ulici více starších lidí, 

protože mladí rovnou vyhledávají ty organizace, které se o ně postarají anebo, jelikož mají na 

drogy, umí si lépe zařídit i to bydlení.“ (Veronika, 25.10.2020)  

„Já to vnímám tak, že se různé skupiny lidí vymezují vůči ostatním, například narkomani 

vůči alkoholikům. Tyhle dvě skupiny mezi sebou ani moc nekomunikují. Prolínají se mezi sebou 

ale v tom smyslu, že si alkoholici občas nějakou tu drogu dají a narkomani se zase občas napijí. 

V rámci dynamiky bezdomovecké komunity bych řekl, že starší lidé spíš pijí alkohol a mladší 

berou drogy.“ (František, 29.10.2020) 

„Proměňuje se to s dobou. V roce 2012, kdy jsem v tomhle zaměstnání začínal, jsem 

potkával ty klasické starší alkoholiky, žebráky, orousané, špinavé a tak dále. Pak se to začalo 

měnit, začali vymírat a nahrazovali je podnikatelé z devadesátých let, kteří hodně pili, ale byl 

mezi nimi i nekvalitní kokain a podobné věci. U těch mladých lidí je to tak, že by se dalo 

předpokládat, že spíše budou brát drogy, ale oni na ně nemají, takže také pijí. Alkohol prochází 

vším, protože se dá koupit vždycky, to je nejdostupnější droga. Ono se to dá různě dělit – jestli 

 
39 VAŠÁT, Petr. Kdo je a není bezdomovec? Představy bezdomovce v praxi organizací poskytujících sociální 

služby. In: LUPTÁK, Ľubomír a kol. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. 1. Brno, 

2013, s. 131-132. 
40 HRADECKÁ, Vlastimila a Ilja HRADECKÝ. Bezdomovství: Extrémní vyloučení. 1. Praha: Naděje, 1996, s. 

51-52. 
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ten člověk pochází z rodiny nebo z dětského domova, jestli je z bohaté nebo chudé rodiny a 

podobně. To pak ovlivňuje, k čemu měli nebo mají přístup a co preferují. Je to opravdu 

různorodé a nedá se například říct, že všichni skončí na pervitinu nebo na heroinu. Jsou lidé, 

u kterých jsem si myslel, že si nikdy nic nedali, že jsou to klasičtí alkoholici a pak mi o nich 

někdo vyprávěl, že je viděl někde sjeté, což mě často překvapí, ale to s vámi asi prostě udělá ta 

ulice, že když je možnost si něco dát, dáte si to. Drogy jsou navíc mezi bezdomovci snadno 

k sehnání, protože jsou mezi nimi bývalí vařiči.  

My v naší organizaci pracujeme jak s lidmi, kteří užívají drogy tak s alkoholiky. Nerad bych to 

ale rozděloval, protože to je kombinace všeho – kriminálníci, alkoholici, feťáci. Jak jsem říkal, 

většinou je to alkohol, ale když je příležitost, tak si někteří dají i drogy. Někdo například čas od 

času přinese něco, oni mu za to dají dvě stovky a tím se sjedou. Pak zase někdo přinese benzín 

a sjedou se na piku (pervitin – pozn. autorky) anebo si doběhnou na makové pole, případně 

někdo uvaří špatný heroin a tak dále. Stále tu ale jsou i ti klasičtí staří alkoholici, kteří pijí 

levné víno nebo tvrdý alkohol, když na něj mají. Takže se to prolíná. Co se týče přímo našich 

klientů, tak tam je to tak, že si občas třeba zahulí každý, ale jinak je to převážně alkohol, čůčo 

(levné víno – pozn. autorky) za 30 nebo 40 korun a když je nafouklé, tak za 20. Tady poblíž 

jedna večerka prodávala dvě palety nafouklého vína za 20 korun a prodalo se to během 20 

minut. 

U těch feťáků je to tak, že neděláme klasickou harm reduction, neposkytujeme nové stříkačky a 

nevyměňujeme je, ale s těmi lidmi v kontaktu jsme. Nespolupracujeme ale úplně s těmi, kteří si 

sami na ty výměny pro stříkačky do jiných organizací chodí – myslím ty, kteří jsou víceméně 

samostatní. Ty poznáte na první pohled, jsou to klasičtí uživatelé ketaminu nebo opiátů. Jsou 

vyhublí, vcelku slušně oblečení a je prostě vidět, že se o sebe dokážou postarat. Umí dobře 

krást, kradou organizovaně, kšeftují s drogami a umí si na tom dost dobře vydělat. 

Jinak, kolikrát se stává, že přijdu k nějakému frajerovi v terénu, ten se se mnou normálně baví, 

kouká na mě, a ještě má v krku zapíchlou jehlu nebo si hledá žílu mezi prsty na nohou, do které 

by to mohl píchnout. To je běžná situace. Vídám ale i horší věci jako alkoholiky, kteří mají 

umělé nohy anebo bércové vředy úplně všude, že se ani nemůžou zvednout, protože jim odpadá 

noha. V mých krušných začátcích jsem takhle jednou vedl pána, který jednu nohu už neměl. Vezl 

jsem ho na zádech tramvají, držel jsem mu kalhoty, které mu sklouzávaly, a navíc mu z nich 

padaly i suché exkrementy. Přivezl jsem ho na barák (azylový dům – pozn. autorky), myslel 

jsem, že půjde do sprchy a že mu nějak pomůžeme, ale když si sundal obvaz z druhé nohy, tak 

už jsem jen zavolal sanitku. Jestliže ten pán přežil, tak už určitě nemá obě nohy, protože tu 
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jednu nohu měl zelenou, černou a úplně shnilou. Takových případů je ale hromada.“ (Ludvík, 

24.11.2020) 

 „U mladších klientů to bývají drogy. Starší lidé mají za sebou velice často nějakou 

drogovou minulost, ale spíš od toho dávají ruce pryč, jako kdyby se už vyblbli dost. Ti spíše pijí 

alkohol. Existuje ovšem i skupina, která má za sebou drogovou i alkoholickou minulost, ale 

aktuálně jsou bez závislosti, což je obdivuhodné. Já mám v současnosti za klienta muže, kterému 

je 36 let a je z něj velký alkoholik, ačkoli býval dříve v životě docela úspěšným. Řekl mi, že chce 

přestat pít, ale vzhledem k tomu, že žije na ulici, věřím, že je to neuvěřitelně náročné. Zaměřili 

jsme se tedy na to, aby se posunul nejdříve do nějakého bydlení a dostával dávky a v momentě, 

kdy bude už nějakým způsobem stabilnější, navrhla jsem, že bychom mohli vyzkoušet skupiny 

jako Anonymní alkoholiky a podobně. Aby se mohl posunout dál a přestat s tím. Myslím si ale, 

že na ulici je skoro nereálné přestat pít, pokud je člověk závislý a například ani neví, kde bude 

večer spát. Kdybych po těch lidech chtěla, aby přestali co nejdříve, už na ulici, tak by to bylo 

podle mě nefér, protože by jim to prostě nešlo a neustále by se sami v sobě zklamávali. Obdivuji 

všechny, kteří se dokázali závislosti zbavit, ale dost často jsou to právě starší lidé, které to už 

prostě unavilo.“ (Martina, 26.11.2020) 

Z těchto ukázek lze poměrně dobře vyčíst, že terénní (sociální) pracovníci často spojují 

požívání legálních a nelegálních návykových látek například s věkem. Mladší lidé se přiklánějí 

spíše k závislosti nebo alespoň experimentování s drogami a starší lidé spíše konzumují 

alkohol. Je zajímavé sledovat výpověď Ludvíka, který mi v souvislosti s tématem popsal ty 

nejhorší scénáře a Martinu, která naopak vyzdvihla to, že se i na ulici najdou případy, které se 

rozhodnou přestat pít a povede se jim to. Lidé jsou, jak jsem se přesvědčila již několikrát během 

mého výzkumu, opravdu různorodí, a navíc jejich jednání ovlivňuje nespočet různých 

psychických zábran, které motivaci ke zlepšení vlastní situace ztěžují či úplně znemožňují. 

 

4.3.2 Snaha a spolupráce 

V rámci mého výzkumu mě zajímalo, jaký je podle participantů poměr lidí, kteří na svou 

aktuální situaci rezignují a těch, kteří se s ní snaží něco dělat. Usoudila jsem ale, že se to nedá 

tak jednoduše rozdělit, protože je každý člověk jiný a nelze ho takto jednoznačně škatulkovat. 

Stejně to vnímá i František: „Lidé jsou rozdílní. Někteří udělají ten krok veliký, někomu stačí 

jen jeden jediný impulz k tomu, aby začal něco dělat a někdo naopak potřebuje spoustu času, 

aby začal důvěřovat někomu z normální společnosti. Já tedy nehodnotím, jakým způsobem nebo 

jak rychle se ti lidé posouvají.“ (František, 29.10.2020) 
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Někteří mí participanti ale mluvili o lidech, kteří se dlouho nikam neposouvají a jejichž 

situace se podle nich ještě dlouho, možná nikdy, nezmění. Mohou pro to mít hned několik 

důvodů: „Já rozděluji klienty na ty, kteří jsou se svou situací spokojení a nepotřebují nás. Těch 

je ale nejméně. Jako příklad udám pána, který bydlí pod mostem se svou přítelkyní a se psem a 

mají to tam opravdu krásně zařízené – vystavené hrnečky a tak podobně. Ten pán normálně 

pracuje, má všechny doklady, i řidičský průkaz, ale nechce bydlet. Přijde mu zbytečné platit za 

nájem a služby, když se může osprchovat v práci a všechno ostatní si také obstará. Pak jsou 

lidé, kteří jsou rezignovaní a ten náš systém pomoci jen využívají, to znamená, že po nás chtějí 

čas od času spacák nebo si dojdou pro polévku, ale nemají zájem se nikam posunout a potom 

jsou ti, kteří rezignují úplně na všechno a těch je asi nejvíc. Většinou se jim v životě stala nějaká 

tragédie. Znám například muže, který měl autonehodu, při které zabil svou ženu i dítě. 

V takových případech tu rezignaci na život naprosto chápu. Takového člověka je pak velice 

těžké k čemukoli namotivovat. Naším úkolem je těmto lidem pomáhat, ale ne vždy je to v našich 

silách.“ (Veronika, 25.10.2020)  

„Ti lidé jsou na ulici z nějakého důvodu a není to jenom proto, že by jim někdo ublížil 

nebo že by se jim něco stalo. Dost často prostě jenom nic dělat nechtějí a proč nechtějí, to je 

otázka. Někteří lidé jsou na ulici už dlouho, takže už ani nic jiného neznají. To jsou většinou 

alkoholici, kteří jsou tam 10, 15 let. Ti jsou rádi, že jsou rádi. Je naivní si myslet, že s tímhle 

člověkem, který sotva donese stolici, ještě něco uděláte – s tím už neuděláte skoro nic. Jediná 

možnost je umístit ho někam, kde se o něj budou dlouhodobě starat, protože takový člověk se 

bude z té své situace a závislosti dostávat velice dlouho, třeba 10 let. Problém ale je, že se o něj 

takhle dlouho a intenzivně nikdo starat nebude, protože je to náročné a člověka to vyšťavuje.  

Je důležité dbát na prevenci. Na ulici jsou například i lidé, kteří mají nižší intelekt, a to je pak 

problém, protože takový člověk je svéprávný, má občanský průkaz a pije. S takovým člověkem 

je těžké cokoli řešit, protože on nepochopí, že mu chcete pomoci. Navíc má ten alkohol strašně 

rád, je na něm závislý a nemůže bez něj být. Nedokáže se přizpůsobit žádné ubytovně, ani 

noclehárně, tak co s ním? Nic. Jediná šance je, že se k němu dostane nějaká sociální 

pracovnice, která zkusí kontaktovat organizaci, která s těmito lidmi pracuje, ale dost často se 

stává, že jim není pomoci, protože je to táhne zpátky za kamarády, za partnery apod. 

Na starosti máme nyní například také starší manželský pár. Pomalu je to na to, abychom je 

doprovázeli 4x týdně na sprchu, myli jim záda a tak, ale to není naše práce. U nás (v azylovém 

domě – pozn. autorky) jim dovolujeme jít do sprchy spolu, i když je to v pravidlech zakázané. 

Ale vzhledem k tomu, že je to manželský pár, tak si navzájem asistují. Jenže paní je teď 

v nemocnici a pán bez ní nechce nic dělat, ani jíst. Ideální by bylo, kdyby do té nemocnice vzali 
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i jeho, protože o paní se tam starají, takže by bylo postaráno i o něj. I tak by ale byl nespokojený, 

protože by zkrátka nebyli spolu. Tam je to prostě konečná, s tím nic neuděláte, můžete jen 

minimalizovat rizika a následky. Během terénní práce a praxe se musíte také naučit to, že vám 

hodně klientů na ulici zemře, hodně hodně moc.“ (Ludvík, 24.11.2020) 

 Martina na to má ale trochu jiný náhled. Na základě zkušenosti hodnotí, že většina lidí 

pomoc chce, i když se zdá, že na vše rezignují: „Pro mě je realita taková, že procento těch, 

kteří nechtějí, je relativně malé. Jsou to většinou lidé, kteří jsou na tom hodně špatně, např. 

jsou těžcí alkoholici nebo narkomani. I ti chtějí pomoci, ale ještě nenašli onu sílu si o to říct 

anebo nejsou v té fázi, kdy by to zvládli. Řekla bych, že 70 % lidí, se kterými se potkávám tu 

pomoc chce a žádá o ni. Když za mnou přijde nějaký člověk a řekne mi, že to, jak žije, podle něj 

není v pohodě a že s tím chce něco dělat, tak to pro mě znamená, že tu pomoc chce. Sice tedy 

pořád žije na ulici, ale už jenom fakt, že chce, abych mu pomohla vyřídit doklady nebo požádat 

o nějaké dávky, tak už v tom vidím to, že ten člověk prostě chce. A že mezi tím žije ve stanu a 

nechce to aktuálně měnit, je pro mě v pořádku.“ (Martina, 26.11.2020) 

 Délka pobytu na ulici a životní styl spojený s tímto pobytem, jak je vidět, dělají své. Lidé 

si na danou situaci rychle zvyknou, naučí se, jak v ní fungovat a není pak pro ně jednoduché 

snažit se ji změnit. Vše navíc komplikuje již zmíněná konzumace alkoholu nebo požívání drog, 

ze kterých může vzniknout závislost, která návrat do normálního života ještě mnohonásobně 

stíží. Je tedy žádoucí, aby osoba, která se ocitla na ulici, dostala pomoc co nejdříve.  

 „Podle mě je to o tom určitém adaptačním mechanismu na tu vzniklou situaci. Mám za 

to, že pokud se nepodaří dotyčnou osobu, která se dostane do bezdomovectví, v hodně krátké 

době – v horizontu několika dnů – oslovit a z té ulice vytáhnout zpátky, ať už pomocí systému 

služeb anebo poskytnutí okamžitého bydlení, je pro ni čím dál těžší vrátit se do normálního 

života. Když se člověk dostane na ulici, tak si musí vytvořit určitý mechanismus, aby tam 

dokázal přežít, protože to není žití, to je přežívání.“ (Adam, 30.10.2020) 

 „Čím dřív ho z té ulice dostaneme, tím lépe, protože jinak tam nastává velký posun v  jeho 

psychice, protože si na život na ulici zvykne a je pak těžší ho navrátit do běžného života tak, aby 

mohl fungovat normálně. Myslím si, že na tohle jsou i docela zajímavé studie, které to potvrzují. 

Teď jsem měla na starosti jednoho mladého kluka, který kvůli koroně ztratil práci a je na ulici 

necelý měsíc. Řekla jsem svému kolegovi, abychom mu teď začali věnovat víc energie, protože 

tenhle kluk se může velmi rychle dostat zase zpátky nahoru. Pokud ho necháme být, tak za dva 

měsíce už to může být velmi složité.“ (Martina, 26.11.2020) 

 Podobně důležité je ale také stále pracovat s lidmi, kteří sílu najdou a svou dosavadní 

situaci výrazně změní, například přesunem do bydlení. Práce terénního (sociálního) pracovníka 
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by v tomto bodě měla končit, ale s Martinou jsme se shodly na tom, že to v praxi není tak 

jednoduché: „Já bych se měla primárně věnovat lidem žijícím na ulici. To znamená, že 

v momentě, kdy onoho člověka dostanu do toho bydlení, to znamená i do azylového domu, tak 

tam by moje práce měla končit. To je ale obrovský nesmysl, protože ten člověk je na mě nějakým 

způsobem navázaný, věří mi a to, že začne bydlet je obrovský krok, při kterém potřebuje moji 

oporu. Pokud tam ta návaznost nebude, tak sice začne bydlet, bude to pro něj v určitém smyslu 

jednodušší, ale často tu změnu a zodpovědnost psychicky nezvládne a vrátí se na ulici. Já tedy 

s klientem udržuji kontakt a řeším s ním záležitosti, i když bydlí. A pokud je v azylovém domě, 

tak se snažím spolupracovat i s ním, abychom si mohli navzájem podávat informace a pomáhat 

mu tak. Snažím se tedy o vzájemnou spolupráci, protože klient je to nejdůležitější a zároveň si 

neumím představit, že bych mu řekla: ‚Promiň, už bydlíš, tady moje práce končí‘.  

Moje kolegyně například dlouhodobě pracovala se starším klientem a posunula ho do bydlení, 

ale další práci s ním potom už moc nerozvíjela a bohužel to skončilo tak, že se v tom bytě upil 

k smrti. Pro něj bylo to vykořenění tak šílené, že to psychicky prostě neunesl. Je tedy potřeba 

být opravdu citlivá a opatrná a navazovat ty služby s rozvahou tak, aby se klient pořád cítil tak, 

že se o něj pečuje a že je v bezpečí. Já mám například klienta, který žil asi 20 let na ulici a teď 

už bydlí, ale musel se také naučit v tom systému fungovat a smířit se s tím, že přišel o všechny 

své kamarády, protože i přestože se s nimi může dál protínat, tak vlastně nemůže, protože si 

s nimi už nerozumí, je jinde. Oni po něm buď chtějí cigarety nebo rovnou peníze a on už to 

prostě vnímá jinak. Takže to je i o té ztrátě těch lidí, které jsi do té doby považovala za blízké 

nebo kamarády, protože už jimi najednou nejsou. Je to dobře, protože zmizí riziko, že by ho 

mohli zase stáhnout zpátky. Zároveň jsou tam i pocity samoty nebo dokonce sebevražedné 

myšlenky. A ta samota je daleko horší než žití na ulici ve skupince, se kterou tu komunitní 

každodennost sdílí. Může se stát, že kvůli tomu začne i víc pít alkohol nebo brát drogy, není to 

jednoduché být najednou sám.“ (Martina, 26.11.2020)  

 Od člověka, který se už jednou dostal na ulici, nelze čekat, že jakmile se dostane do 

bydlení, začne zvládat vše sám a udrží si ho. V práci s lidmi bez domova je tedy důležité klást 

výjimečný důraz na perfektní návaznost služeb. Je to nutné z toho důvodu, aby celá dosavadní 

práce s osobou bez domova měla smysl, protože je již ze své povahy velice křehká.  
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4.3.3 Pár slov o ženách 

Terénní (sociální) pracovníci většinou pracují s lidmi, kteří jsou v takzvaném zjevném 

bezdomovectví. Těch je totiž většina, a navíc jsou pro pracovníky nejdostupnějšími. Zjevní 

bezdomovci jsou ti, které vídáme na veřejných místech, například na ulici nebo na nádraží a 

kteří využívají nejvíce azylové domy či noclehárny. Většinou jsou to muži. Ženy, které můžeme 

označit za bezdomovkyně, tendují spíše k tzv. skrytému bezdomovectví. Ilja Hradecký a 

Vlastimila Hradecká to vysvětlují tím, že mužské bezdomovectví zapříčiňují obvykle faktory 

materiální a osobní, to znamená například ztráta bytu či zaměstnání, nedostatečné příjmy, 

nemoc, osamělost, stáří či závislost na alkoholu nebo jiných látkách. Muži prý podle nich častěji 

demonstrují své bezdomovectví aktivním vyhledáváním nabízených služeb anebo předváděním 

se na veřejnosti, a proto jsou více vidět. Příčinou ženského bezdomovectví pak bývají podle 

Hradeckých obvykle vztahové faktory. Tím myslí problematické partnerské vztahy, které jsou 

ve většině případů násilného charakteru. Než aby ale ženy riskovaly pád do zjevného 

bezdomovectví, snaží se využívat svých sociálních vazeb a bydlet u přátel, rodičů anebo se po 

čase vrátit do nefungujícího vztahu41. Kolářová a Lindovská vysvětlují, proč je skryté 

bezdomovectví doménou žen na základě genderově stereotypního rozdělení naší společnosti. 

Ženskou sférou je typicky domácí oblast a mužskou naopak veřejná. Ženy, které jsou ohroženy 

ztrátou bydlení a chudobou svůj propad na ulici oddalují co nejvíce to jde. Důvodem bývá velice 

často těhotenství anebo péče o dítě, o které by mohly bez střechy nad hlavou přijít. Za zmínku 

stojí ale i stigmatizace, která se pojí s bezdomovectvím obecně a která doléhá na ženy ještě více 

než na muže anebo riziko násilí (fyzického, sexuálního, či verbálního) na ulici. Zůstávají proto 

raději v jiných nevyhovujících podmínkách nebo násilných vztazích42. 

Martina mi v rozhovoru řekla, že polovinu osob jejích klientů tvoří ženy. Ostatní 

participanti (až na Zdeňku) mi ale potvrdili mou domněnku, že většina jejich klientů jsou muži. 

Martiny výrok si vysvětluji tím, že má v určitém smyslu větší dosah než ostatní mí participanti, 

a navíc má k ženám bez domova snadnější přístup. Je to tím, že stále pracuje na svém vlastním 

projektu, v jehož rámci fotí osoby ve skrytém bezdomovectví (což jsou spíše ženy), ale i tím, 

že je v každotýdenním kontaktu s již výše zmíněnou organizací, která pracuje pouze se ženami 

 
41 HRADECKÁ, Vlastimila a Ilja HRADECKÝ. Bezdomovství: Extrémní vyloučení. 1. Praha: Naděje, 1996, s. 

34. 
42 BENEŠOVÁ, Monika. Úvod do tématu ženského bezdomovectví a násilí. KOLÁŘOVÁ, Jitka a Eliška 

LINDOVSKÁ. Stojíme na jejich straně!: ...protože dvě jsou více než jedna: závěrečná výzkumná zpráva o 

ženském bezdomovectví a násilí. 1. Praha: Jako doma - Homelike, 2016, s. 9-14. ISBN 978-80-905743-3-5, s. 9. 
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bez domova. Myslím si tedy, že většinu jejích klientů tvoří muži, ale je možné, že ze všech lidí 

bez domova, se kterými přijde do kontaktu, můžou až polovinu tvořit ženy. 

Jak jsem již zmiňovala, Zdeňka pracuje v organizaci, která poskytuje své sociální služby 

pouze ženám: „Pro muže je ten život na ulici ve všech směrech mnohem přijatelnější. My ženy 

jsme bohužel v určitém smyslu stále slabším pohlavím, a proto máme tendenci hledat si někoho, 

kdo nás ochrání, o to víc, když nemáme domov. Často se ale stává to, že si ženy bez domova 

najdou muže, který je ochrání, ale na úkor toho, že je mezi nimi nevyhovující, násilný nebo 

obchodní vztah.“ (Zdeňka, 30.10.2020) 

Organizace se pro ženy snaží vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se nemusí bát 

genderové diskriminace nebo násilí. Způsobem, kterým usiluje o to, aby ženy nabyly 

ztraceného sebevědomí je, že o všem v rámci organizace rozhodují společně. Tento poměrně 

inovativní přístup, který obdivuje i Martina, ve svém rámci zahrnuje i neexistenci pojmu 

„klient“. Dané označení prý poukazuje na přílišnou vykonstruovanost. Působí to takzvaně „na 

sílu“. Lepším přístupem je podle Zdeňky přístup rovný, tedy nedefinování toho druhého 

označením, které v sobě tak jako tak v kontextu, v jakém je používáno, nese význam uživatele 

služeb sociální pomoci. Organizace se zaměřuje také na transgender lidi, kteří se identifikují 

jako ženy. S muži nespolupracuje v zájmu zachování komunitního prostředí bez genderové 

stereotypizace. Specifikem sociální práce se ženami bez domova je, jak bylo napsáno výše, 

vyhledávání a prevence skrytého neboli neviditelného bezdomovectví. Není tedy tak snadné 

těmto potřebným ženám pomoci: „Pokud jsou alespoň nějakým způsobem ‚venku‘, tak je to 

jednodušší, protože se ta komunita bezdomovců přeci jen mezi sebou nějakým způsobem zná, 

takže není takový problém je kontaktovat. Problém nastává, když je v nějakém nevyhovujícím 

bydlení s mužem a my nevíme, jak se k ní dostat. Pokud ale ti dva bydlí někde na ubytovně, tak 

se občas stane, že se tam ta žena potká s jinou a ta jí dovede k nám anebo se nám ona sama 

ozve. Výhodou našeho komunitního centra je navíc to, že se muž nemusí bát ji sem pustit, 

protože ví, že bude mezi ženami a nemusí žárlit. Ta žárlivost tam bývá často. Stává se, že ji 

k nám pustí, aby si vyprala, umyla se, najedla, ale celou tu dobu postává dál a čeká na ni, aby 

mu neutekla.“ (Zdeňka, 30.10.2020) 
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4.4 Klíčem je důvěra 

Lidé bez domova často rezignují na hodnoty a způsob života většinové společnosti. 

Mívají problém jejím příslušníkům důvěřovat. Mezi terénním (sociálním) pracovníkem a 

klientem se tak musí postupně vybudovat důvěryhodný vztah, ve kterém se klient bude cítit 

bezpečně. Terénní sociální práce je o lidech, a proto musí být sociální pracovník určitým 

způsobem citlivým, empatickým a chápavým. Lidská psychika dokáže člověka například úplně 

zablokovat nebo zacyklit, což se stává často právě lidem bez domova. Velkou roli tu hrají pocity 

selhání, studu nebo zoufalství z nastalé, téměř bezvýchodné situace. Důvěryhodný vztah mezi 

pracovníkem a klientem je jedním z nejdůležitějších aspektů celé sociální práce: „V první řadě 

jde o nastavování bezpečného prostředí, tedy o to, aby se klient ničeho nebál, aby mi mohl 

důvěřovat a chovat se přede mnou přirozeně. Zrovna dnes jsem se otevřeně bavil s narkomany, 

kteří berou pervitin o tom, jak se v letošním roce proměnila drogová sféra. Ti lidé se dokonce 

nebojí nastřelit si přímo přede mnou dávku. To je pro mě pozitivním signálem, protože se přede 

mnou nestydí a ten náš vztah je nastavený správně.“ (František, 29.10.2020) 

Vytvořit si s někým takto otevřený vztah však s sebou nese jistá rizika. Účastníci 

takového vztahu musí mít na paměti, že je pak jednoduché druhou stranu zranit. Vzájemný 

vztah mezi klientem a terénním (sociálním) pracovníkem je třeba hýčkat podobně jako je to u 

všech ostatních mezilidských vztahů, které jsou choulostivé a mohou se lehce narušit. Martina 

říká, že aby si s klientem vybudovala důvěryhodný vztah, chová se k němu jako ke kamarádovi, 

se kterým si zajde na cigaretu nebo na kávu a ráda si s ním popovídá. Je ale stejně důležité 

nastavit si také určité hranice a najít balanc mezi tímto „kamarádským“ vztahem a 

profesionalitou: „Já mám takové pravidlo, že klientům pokaždé vykám a požaduji to i po nich. 

Když už je trochu znám a stane se, že mi nabídnou tykání, tak jim dovolím mi tykat, pokud se 

v tom tedy cítím dobře. Já jim ale i přesto stále vykám. Občas se stane, že si tykáme navzájem, 

ale to je jen málokdy. Co se týče sdílení nějakých svých osobních informací, tak ano, do jisté 

míry je sdílím, protože je to důležité pro budování toho vzájemného vztahu, ale určitě to není o 

tom zatěžovat toho člověka vlastními problémy, abych si tím něco kompenzovala a nedej bože, 

abych na něj byla nepříjemná. Je ale fajn, když s tím člověkem sdílíš nějakou podobnost, protože 

to pak tak příjemně zboří ty hranice a on se na tebe víc napojí, jelikož tě začne vnímat jako 

normálního člověka.“ (Martina, 26.11.2020) 

Zásadní je také, aby se člověk, kterému se má pomoci necítil jako méněcenný nebo 

podřízený. I proto terénní (sociální) pracovníci prosazují přístup, kdy nechají klienta, aby měl 

nad vším kontrolu a aby se sám rozhodoval o tom, co kdy udělá. „Já tam funguju spíše jako 
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taková podpora. Stává se, že i dlouhodobý klient najednou „zamrzne“, to znamená, že se 

neozývá, nespolupracuje, takže mu třeba jednou za 14 dní zavolám anebo se zastavím v terénu 

tam, kde se vždy zdržuje a zeptám se, jak se má, jestli je v pořádku a jestli něco nepotřebuje, 

rozhodně to pro mě ale neznamená konec spolupráce.“ (Martina, 26.11.2020) 

Participanti mého výzkumu několikrát zdůrazňovali, že v rámci jejich zaměstnání je 

důležité mít radost ze zdánlivých maličkostí: „Já mám radost například z toho, když si klient 

po dvou letech naší známosti konečně zařídí občanský průkaz. Zrovna dnes se k nám přišel 

poprvé osprchovat klient, kterého znám už tři roky. To je pro mě obrovský úspěch.“ (František, 

29.10.2020)  

 „Každý člověk je jiný, každý se posouvá jiným tempem a z toho důvodu je potřeba radovat 

se z maličkostí, například z toho, že si dotyčný zařídí doklady anebo najde zaměstnání.“ 

(Veronika, 25.10.2020) 

Zajímavým, ale zpětně ne zcela překvapujícím zjištěním pro mě bylo i Martinino sdělení 

o tom, že se před ní někteří klienti stydí. Jde konkrétně o mladé muže přibližně jejího věku: 

„Teď už to byl třetí nebo čtvrtý takový případ, kdy jsem si uvědomila, že má ten kluk problém 

si o tu pomoc mně říct. Jsou to konkrétněji muži ve věku mezi 25 a 35 lety. Asi tam hodně hraje 

roli to, že jsem v podobném věku a že jsem žena. Nedávno se mi například stalo, že si jeden z 

nich řekl o ponožky, ale pak mi začal vykládat, že žije v bytě a že je na tom docela dobře, ale 

lhal mi, protože jsem věděla, že žije ve squatu a je to narkoman. 

Takže já tyhle kluky nechávám, do ničeho je nenutím, ale snažím se tam postupně navázat tu 

důvěru, aby se přede mnou nestyděli. Když ale vidím, že s tím člověkem v tomto nehnu a je to 

pro něj prostě zábrana, tak ho přehodím na svého staršího kolegu. Vezmu ho například s sebou 

do terénu, vysvětlím mu situaci a ten kluk možná bude radši pracovat s ním, než se mnou, 

protože se mu možná bude svěřovat líp chlapovi než ženské.“ (Martina, 26.11.2020) 

Mám tedy za to, že gender terénního (sociálního) pracovníka hraje při výkonu práce 

určitou roli. Se ženskou stereotypní rolí v rámci genderového rozdělení naší společnosti se pojí 

emotivita a citlivost, a naopak není na místě agresivita či násilí. Obecně si tedy myslím, že mají 

lidé bez domova spíše tendenci svěřovat se ženám, minimálně tedy, co se týče intimních 

záležitostí. V tomto případě mají ale muži na základě své typické genderové role problém svěřit 

se Martině, protože se bojí, že by je mohla se sebou samotnou porovnávat. Roli v tom 

pravděpodobně hraje určitá „mužská hrdost“, která je také produktem genderového řádu. 

„Je pravda, že ženy se mi svěřují daleko více a snadněji než muži. Myslím si, že to hraje 

v práci terénních služeb velkou roli, a proto jsme i v rámci toho našeho programu namíchaní 

(ženy a muži), abychom se v tomhle vykryli.“ (Martina, 26.11.2020) 
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5. Terénní sociální práce v době pandemie koronaviru 

 Pandemie onemocnění COVID-19 zahýbala se životy nás všech. S mými participanty 

jsme narazili na několik zajímavých témat, která bych chtěla v rámci své bakalářské práce 

představit, protože mám pocit, že tím čtenáře při nejmenším obohatím o zajímavý náhled na 

bezdomovectví v praxi terénních (sociálních) pracovníků v rámci této nestandardní situace, 

jakou je právě pandemie koronaviru. 

 

5.1 Chaotické začátky 

Vláda České republiky vydala v průběhu roku 2020 řadu nařízení, která musí lidé 

dodržovat. Jakýmsi symbolem pandemie koronaviru se stala rouška. Právě tu totiž musíme 

všichni nosit takřka neustále, zejména ve veřejné dopravě nebo ve vnějších prostorách 

veřejných budov a podniků, jako jsou restaurace, kavárny nebo obchody. Roušky musíme mít 

nasazené mnohdy i při výkonu zaměstnání, pokud se střetáváme s ostatními lidmi. To platí 

například právě pro terénní (sociální) pracovníky. Ti musí být v rámci svého zaměstnání 

obzvlášť opatrní a zodpovědní, protože pracují s lidmi na každodenní bázi: „Musíme nosit 

respirátory, a to i v kanceláři, protože roušky prý nejsou dost dobré. Při té mobilní terénní 

službě musíme nosit i rukavice. Pro mě osobně je to nepříjemné, ale dodržujeme to.“ (Veronika, 

25.10.2020) 

Používání respirátorů doporučuje i ČAS – Česká asociace streetwork, která vydala na 

konci listopadu 2020 několik instruktážních videí pojednávajících o péči a ochraně sebe a 

druhých v rámci sociální práce43. V době mého výzkumu však většina mých participantů 

používala k ochraně úst a nosu pouze roušky. Důvodem pro to byla obtížnější dostupnost 

respirátorů a možná i všeobecné či většinové přesvědčení o tom, že pouhá rouška stačí. 

 Zajímalo mě, jak to bylo s rouškami a dalšími hygienickými pomůckami, jako jsou 

rukavice nebo dezinfekce. A to od nástupu koronavirové pandemie na jaře roku 2020 až do 

konce listopadu téhož roku. Jakým způsobem neziskové organizace tyto pomůcky nezbytné 

k výkonu práce zajišťovaly? Tato problematika je zajímavá zejména z toho důvodu, že byl celý 

dosavadní průběh pandemie a reakcí na ni poměrně chaotický. Jak jsem již poznamenala 

v úvodu práce, byla tato situace pro nás všechny fenoménem, se kterým jsme se ještě nesetkali, 

 
43 Jak na Covid-19 v sociálních službách. Česká asociace streetwork [online]. 27.11.2020 [cit. 2021-01-02]. 

Dostupné z: https://www.streetwork.cz/archiv/clanky/detail/3381/jak-na-covid-19-v-socialnich-sluzbach 
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a určitou dobu trvalo, než jsme se naučili na něj přiměřeně reagovat. Situace v sociálních 

službách je toho ukázkovým příkladem.  

 V průběhu výzkumu jsem zjistila, že jsou neziskové organizace v Praze financované 

mimo jiné Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivými městskými částmi. Ty platí 

organizacím za to, aby na území Prahy poskytovaly sociální pomoc. Touto pomocí je i 

distribuční terén, který jsem charakterizovala v teoretické části mé bakalářské práce. V rámci 

pandemie spočívala distribuční činnost zejména v rozdávání hygienických potřeb, které měly 

pomoci v ochraně proti onemocnění COVID-19.  

Předložím nyní úryvky z rozhovorů, které vypovídají o tom, jak pracovníci vnímali zvládnutí 

situace v průběhu roku v oblasti získávání a poskytování roušek či dezinfekcí: „Pracuje se na 

tom, komunikujeme to. Je pravda, že v té jarní části jsme poskytovali těch roušek více, protože 

jsme byli Magistrátem i více zásobeni. Zajišťovali jsme tzv. distribuční terén lidem bez domova 

přespávajícím ve veřejném prostoru. V současnosti s Magistrátem jednáme o tom, abychom to 

zavedli stejně jako v té jarní fázi a věřím, že se nám to podaří. Zatím se nám ozvaly i některé 

úřady nebo městské části, kde poskytujeme terénní sociální službu a víceméně ze svých zdrojů 

nám zajistily dezinfekce a roušky. Naše organizace má za povinnost primárně zabezpečit 

zaměstnance, takže samozřejmě nejdříve dáváme prostředky jim, aby mohli do té terénní služby 

vůbec vstoupit. Tohle je stejné teď jako na jaře. Jediný rozdíl je zatím v tom, že na jaře trvalo 

nějakých prvních 14 dní to, než jsme nějaké hygienické pomůcky vůbec dostali, kdežto nyní nám 

z té jarní části pro zaměstnance ještě alespoň nějaké zbyly.“ (Adam, 30.10.2020) 

 „V ideálním případě by měli klienti pravidelně dostávat čisté roušky, ale nyní jsme, oproti 

květnu, od Magistrátu žádné nedostali. Nevím, kde je chyba, zda je to v jednání, ale nemáme je. 

My z vlastních zdrojů raději pro klienty nakupujeme jídlo nebo oblečení než roušky, protože je 

mohou získat v jiných organizacích. Je to tedy i jejich starostí si tu roušku sehnat, protože jinak 

mohou dostat pokutu. Některé městské části nám ale na ty mobilní služby roušky a dezinfekci 

daly, například Praha 10, která je na klienty obecně hodná, ale mohli jsme je rozdávat jenom 

tam. My jsme městskými částmi částečně placeni a jsme s nimi jako organizace v neustálém 

dlouhodobém kontaktu. Plníme jejich požadavky v tom smyslu, že nám například radní volají a 

my pak chodíme do těch částí častěji a řešíme s nimi různé problémy, které je třeba řešit, takže 

si myslím, že nemají problém nám vyjít vstříc. Například v případě Prahy 12 přišel radní osobně 

k té naší mobilní terénní službě a řekl nám, ať si přijdeme vyzvednout dezinfekci, takže to byla 

jejich iniciativa. Úplně do toho nevidím a nechci mluvit za šéfa, ale myslím si, že je to spíše 

v rukou těch městských částí, protože některé nám něco daly a jiné ne. Ale nevím, jestli je o to 
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žádal nebo ne. V první vlně jsme každopádně dostali roušky od Magistrátu a nyní ne, tak nevím, 

jestli je to v řešení.“ (Veronika, 25.10.2020) 

 „Když začala první vlna v březnu, tak jsme nedostali vůbec nic. Já jsem jezdil ve svém 

volném čase do Plzně za kamarády a za rodinnými známými, kteří šili roušky a vozil jsem je 

k nám do organizace, od které jsme nedostali vůbec nic – ani klienti, ani my, sociální 

pracovníci. Pak začalo fungovat Centrum sociálních služeb, které nám ty věci začalo 

poskytovat. Dezinfekci jsme začali dostávat od městských částí. Další jsme měli od 

dobrovolníků. Nyní nám hygienické a dezinfekční prostředky pomalu docházejí, což řešíme, 

poptáváme je, ale ta situace je zatím dobrá, nic nám zásadně nechybí. Horší to bylo v té první 

vlně, to bylo šílené. V rámci ní jsme nedělali moc individuální práce, ale snažili jsme se spíše 

rozdistribuovat co nejvíc hygienických prostředků mezi co největší počet klientů. Když jdeme 

do terénu, tak máme plný batoh roušek a dezinfekcí.“ (František, 29.10.2020) 

 „Za první vlny to myslím chvíli trvalo, bylo nutné vše kupovat z peněz donorů, tedy na 

naše vlastní náklady. Aktuálně máme ale hygienických pomůcek dostatek, zejména roušek a 

respirátorů, které nám daroval Magistrát na konci první vlny. Dezinfekcí máme také dost, ale 

ty už nerozdáváme, protože se toho jedna paní napila, bylo jí zle a byla hodně opilá.“ (Zdeňka, 

30.10.2020) 

 „Na jaře tu byla taková ta vlna solidarity, všichni šili roušky, takže jsme je dostávali a 

následně rozdávali. S dezinfekcemi už to bylo horší. V poslední době tlačily ostatní organizace 

na Magistrát, aby nám všem dal roušky a dezinfekce. My roušky nepotřebujeme, ty jsme si 

zařídili sami a máme jich dost. Co se týče dezinfekcí, přijde mi jako nesmysl je rozdávat v rámci 

terénního programu, když stačí vejít například do metra a tam vždycky nějaká je. Dezinfekce je 

zkrátka na každém rohu. Někteří lidé to navíc dokonce pijí. Viděl jsem, jak k tomu přišel jeden 

muž, naklonil se a lil si to rovnou do pusy, to je neskutečné. Takže tohle postrádá smysl, ale 

roušky rozdáváme. Snažím se je zajišťovat z našich zdrojů, abychom nezatěžovali vedení.“ 

(Ludvík, 24.11.2020) 

 „Tohle jsou organizační věci, kterým se já nevěnuji, takže nemůžu dát úplně stoprocentní 

informace, ale začali jsme se na tu druhou vlnu připravovat už v srpnu, protože jsme měli nějaké 

informace od hygieničky, že to prostě přijde. Takže jsme už v srpnu plnili sklad dezinfekcemi a 

rouškami, které jsme nakupovali z vlastních zdrojů s tím, že náš ředitel apeloval na Magistrát 

a městské části, aby nám zásoby doplňovali, pokud po nás chtějí distribuční terén. Je tedy jejich 

povinností nám pomůcky zajistit. Stejně jako na začátku první vlny to byl i nyní v těch prvních 

třech týdnech obecně velký chaos. My jsme ale byli v pohodě, protože jsme to měli naskladněné 

předem. Teď už je situace klidnější v tom, že nám Magistrát i městské části věci dodali, ale ze 
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začátku tam bylo takové hluché místo, kdy se všichni hrozně divili, že je to tady zpátky. My jsme 

samozřejmě nevěděli, jaká budou vládní omezení a tak, ale věděli jsme, že to zase nastane a 

připravili jsme se tak na podobný režim, jako byl v tom březnu nebo dubnu.“ (Martina, 

26.11.2020) 

 Jak můžeme vidět, všichni participanti se shodují na tom, že první vlna pandemie byla 

chaotická, protože trvalo několik týdnů, než organizace dostaly potřebné hygienické pomůcky 

od Magistrátu a městských částí. Musely si je tedy zajišťovat samy. V létě nastalo rozvolnění 

většiny opatření, které ale předznamenalo další nejistotu spojenou s příchodem druhé vlny na 

podzim. Na tuto část už byly organizace připravené lépe. Magistrát a městské části ale, zdá se, 

opět ne. Rozhovory jsem prováděla na konci října a listopadu. Z těch říjnových vyplývá, že 

organizacím, se kterými jsem spolupracovala, nebyly poskytnuty žádné hygienické pomůcky, 

ačkoli byl druhý nouzový stav vyhlášen již 30. září 202044. Rozhovory provedené na konci 

listopadu však už vypovídají o tom, že byly roušky a dezinfekce dodány. Trvalo to tedy 

přibližně měsíc a půl, a to nepočítám dobu před vyhlášením nouzového stavu, kdy se k němu 

začalo schylovat a bylo jasné, že se situace zase zhorší. 

 

5.2 Nařízení, která nejsou pro všechny 

 Na následujících stránkách budu vycházet z informací uvedených přímo na webu Vlády 

ČR, který jsem citovala výše. V souvislosti s vládními opatřeními jsme spolu s terénními 

(sociálními) pracovníky narazili na další problém týkající se koronavirové pandemie.  

V polovině října, konkrétně 12. října 2020 bylo vydáno usnesení vlády o zákazu 

shromažďování osob na veřejných místech s účinností od 14. října. Shromažďování bylo 

povoleno pouze do počtu 6 osob s výjimkami. Žádná z nich ale nezahrnuje osoby bez domova. 

Později, konkrétně 21. října 2020, bylo vydáno usnesení o zákazu volného pohybu osob na 

území ČR s účinností od 22. října. Mimo jiné byla zakázána také konzumace alkoholu na 

veřejných místech. Následně, dne 26. října, byl již zavedený zákaz volného pohybu osob na 

území ČR rozšířen o zákaz volného pohybu osob na území ČR v době od 21:00 do 4:59 

s účinností od 28. října. 

 

 

 
44 Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru. Vláda České republiky [online]. [cit. 2021-01-

03]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-

od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/ 
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Výjimkou z tohoto krizového opatření byly pouze tyto důvody:  

1) cesty do a ze zaměstnání  

2) výkon povolání  

3) výkon činností sloužících k zajištění služeb  

a) vnitřního pořádku a řešení krizové situace  

b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče  

c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury  

d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby 

4) neodkladné cesty nezbytně nutné pro ochranu života, majetku, zdraví či jiných zákonem 

chráněných zájmů 

5) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště  

Následně byl nouzový stav 30. října 2020 prodloužen a s ním i výše zmíněný zákaz 

volného pohybu osob na území ČR v době od 21:00 do 4:59 i zákaz konzumace alkoholu na 

veřejných místech a zákaz shromažďování osob na veřejnosti, který se ještě zpřísnil na počet 2 

osob. 

 V těchto říjnových dnech jsem zrovna prováděla své rozhovory, a tak jsem měla možnost 

získat ty nejčerstvější reakce mých participantů. Uvedla jsem právě tato nařízení a omezení 

z toho důvodu, že se přímo dotýkají osob bez domova v tom smyslu, že tyto osoby nejsou již 

ze své podstaty schopny je dodržet, což si ale nemusí uvědomovat Policie ČR. Uvedu nyní 

ukázky ze čtyř rozhovorů, které proběhly koncem října: 

 „Myslím si, že životy a přesuny lidí bez domova ovlivní zákaz pití alkoholu na veřejnosti, 

který teď v souvislosti s nákazou zavedli. Sice se to ještě neprojevilo, ale myslím si, že tím klienti 

vymizí z veřejného prostranství, protože budou dostávat pokuty od policistů. Cílem policie není 

pomoci lidem, kteří jsou na ulici, ale vyhnat je z ní. Párkrát už jsem se do konfliktu s policií 

dostala, ale snažím se na to dívat i z té jejich perspektivy, protože je to prostě jejich práce a 

někteří klienti opravdu dělají nepořádek. Na druhou stranu jsou ale někteří policisté zbytečně 

agresivní. Je to ale trochu pochopitelné, pokud řeší stále ty samé lidi dokola a nic se nemění. 

Bojím se však toho, že pro ně mohou být vládní zákazy – jako je konzumace alkoholu na 

veřejnosti a srocování – velkou pákou, které mohou v rámci své práce využívat. Lidem na ulici 

narůstají nejčastěji dluhy právě kvůli pokutám od policie nebo revizorů. Stát by se podle mě o 

ty lidi na ulici chtěl starat, ale policie je problém, protože, jak jsem říkala na začátku, jejím 

úkolem je lidi bez domova z ulice dostat, aby neobtěžovali většinovou společnost. Policie nemá 

zájem je chránit. Je to ale člověk od člověka jak mezi policisty, tak mezi klienty.“ (Veronika, 

25.10.2020) 
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 „Ta dvě nařízení, která vyšla minulý týden, tedy že se nesmí pít alkohol na veřejnosti a 

nesmí se vycházet po deváté večer, to jsou dvě věci, které bezdomovci určitě nedodrží. 

Apelujeme tedy na policii, aby na ně brala ohled a nepokutovala je v takové míře, protože jsou 

ty sazby za přestupky v rámci nouzového stavu vyšší, což lidem na ulici v jejich situaci určitě 

nijak nepomůže, spíše naopak. My se snažíme naše klienty o nařízeních edukovat, ale co se týče 

toho zákazu vycházení, tak to samozřejmě nemají možnost splnit. Stejně tak nemohou nepít 

alkohol, když jsou na něm závislí. Je vidět, že tato nařízení nejsou platná pro všechny a že se 

na tyto lidi zapomíná.“ (František, 29.10.2020) 

 „Aktuálním problémem jsou ta nová nařízení jako zákaz vycházení v noci od devíti do 

pěti nebo zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Spousta žen má strach z toho, že budou 

dostávat pokuty. Noclehárny využívat nechtějí, protože je v nich třeba 10 lidí najednou a mohly 

by se tam mimo jiné i nakazit. Obecně mají lidé bez domova strach z nákazy a z těch všech 

nařízení.“ (Zdeňka, 30.10.2020) 

 „Věřím, že Městská policie nebude v takovém množství pokutovat nebo jinak sankciovat 

lidi bez domova na základě zákazu vycházení po deváté hodině večer, protože to ti lidé určitě 

nedodrží, když nemají kam jít. Nicméně určitá skupina lidí bez domova, která zůstala v minulých 

letech ve veřejném prostoru v chladných měsících, využívala dopravní prostředky MHD jako 

takovou pojízdnou noclehárnu. Někteří lidé tyto noční spoje využívali k tomu, aby se tam ohřáli, 

případně se tam mohli rovnou vyspat. Nevím, jak na to budou řidiči reagovat letos. Problémem 

je to, že dříve využívala tyto spoje spousta lidí a lidé bez domova se v tom množství víceméně 

ztratili, kdežto nyní budou daleko víc vidět. Otázkou je, jestli do toho dopravního prostředku 

budou vůbec vpuštěni a jestli toho vůbec budou chtít využívat. 

Navázal bych ještě tím zákazem konzumace alkoholu na veřejnosti, ale z toho bych tak velkou 

obavu neměl, protože už v minulosti tu byly různé vyhlášky a městská opatření, která zakazovala 

pití alkoholu na určitých místech či v určitých oblastech a nemyslím si, že by se toto opatření 

lidí bez domova nějak razantně dotklo. 

Co se týče té policie, tak je to v současnosti tak, že my, vedoucí terénních programů pro cílovou 

skupinu lidí bez domova a programů pro drogově závislé, se setkáváme online. Na platformě 

vedené Magistrátem jsme se setkali i se zástupcem Policie ČR a zástupcem Městské policie 

Praha, kdy jsme se je snažili informovat o činnostech, které v rámci terénních programů 

poskytujeme, případně o těch, které děláme navíc v době nouzového stavu. Toto setkání 

proběhlo jak na jaře, tak nyní na podzim v době, kdy ta omezení vešla znovu v platnost. Setkali 

jsme se v online formě i minulý týden a plánujeme to i v tom příštím. V kontaktu tedy jsme a 

snažíme se oboustranně informovat. Snažili jsme se jim vysvětlit, že výkon sociálních služeb za 
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nouzového stavu je obtížnější, ale že zároveň nechceme vyvolávat zbytečné vášně, co se týče 

majoritní společnosti ani orgánů, které musejí vykonávat tu kontrolní nebo represivní činnost. 

Vysvětlovali jsme, že lidé na ulici, kteří v důsledku nouzových opatření přišli o práci, si 

obtížnější obstarávají základní životní potřeby a je tedy naším úkolem tyto osoby obcházet a 

pomáhat jim. Toto jsme komunikovali v době, kdy už bylo omezeno setkávání osob ve veřejném 

prostoru na 6 lidí a později pouze na 2. V návaznosti na to jsme jim vysvětlovali, jak funguje 

mobilní sociální služba, kam dochází desítky potřebných lidí bez domova. Upozorňovali jsme 

je dopředu na to, že tam může docházet k porušování toho nařízení a kumulaci většího počtu 

osob. Ujistili jsme je ale, že zaměstnanci terénních služeb se budou snažit tyto osoby edukovat 

o tom, jaká jsou opatření, protože ne každý člověk bez domova má možnost dostat se 

k aktuálním informacím. Slíbili jsme, že klienty budeme upozorňovat na to, aby se nezdržovali 

ve skupinách a aby udržovali odstupy nejméně dva metry. Informovali jsme policii i o tom, 

v jakých časech a na jakých místech se naše mobilní soc. služby běžně vyskytují, a to i proto, 

aby věděli, o co jde, když by si na větší výskyt lidí bez domova, shlukujících se ve skupinkách, 

stěžovali běžní lidé. Samozřejmě ale bereme v potaz to, že musí i sama policie sledovat 

dodržování zákonů. Věřím tedy ve smysluplnost udělování případných sankcí v nezbytných 

případech, ale zároveň o ohleduplnost v případech, kde se to dá vyřešit domluvou a 

upozorněním.“ (Adam, 30.10.2020) 

 Z těchto částí vyplývá, že měli jak terénní (sociální) pracovníci, tak lidé bez domova 

z nastalé situace jisté obavy. Uvědomuji si ale, že tento můj výrok nelze zobecnit na všechny 

pracovníky a všechny bezdomovce. Jak správně poznamenala Veronika, je to člověk od 

člověka. Určitě bylo ale důležité na zavedená opatření co nejrychleji zareagovat, což se podle 

Adama i stalo. V následujících dvou rozhovorech, které proběhly ke konci listopadu, jsem se 

zajímala o to, jak se tato situace vyvinula: 

 „Vím, že na začátku jeden bezdomovec dostal pokutu za to, že se shromažďoval 

s ostatními, to bylo tisíc korun. Ty pokuty jsou ale většinou za alkohol na veřejných místech, 

kde je to zakázané celoročně i mimo pandemii. Policejní prezident vydal minulý týden 

prohlášení, že policie bude brát ohled na lidi bez domova, co se týče vládních nařízení v době 

pandemie, protože chápe, že ti lidé nemají kam jít a tak podobně. Je to tedy už oficiální věc. 

Jinak v rámci pokut mimo pandemii to je tak, že je to člověk od člověka, někteří policisté mají 

menší trpělivost a jiní větší. Také musí vykazovat nějakou aktivitu v době té své práce, takže 

občas nějakou pokutu asi musí dát. Když ale bezdomovec dostane pokutu, tak mu to zas tak 

neublíží, protože už jich má tolik, že je mu to jedno. Rozdělil bych to na státní a městskou policii. 

Státní je v pohodě, za tu jsem i často rád, když se někde něco seběhne. K městské policii vezmou 
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snad každého, takže tam je často někdo, kdo má potřebu si něco kompenzovat a dokazovat a 

tak. Jsou policisté, kteří jsou schopní být na ty lidi zlí nebo jim ubližovat, ale jsou tam i ti, kteří 

jsou v pohodě. Zejména tedy ženské, ty se snaží spíš ty lidi edukovat a opravdu jim pomáhat.“ 

(Ludvík, 24.11.2020) 

 „My jsme na začátku listopadu, kdy to začalo, vytvořili speciální leták, abychom naše 

klienty informovali, co se může a nemůže, i když je to nesmysl, protože oni to stejně nedodrží. 

Na základě toho jsme upozornili policii a snažili se jim vysvětlit situaci. Po nějakém řešení 

přišel mail přímo od policejního prezidenta, který byl vyjádřením k tomu, že vyzval policisty, 

aby byli za současné situace k lidem bez domova shovívavější. Což se asi i děje, protože nevím 

o tom, že by někdo dostal pokutu za to, že je venku po deváté nebo za pití alkoholu na veřejnosti 

ani za shromažďování. Většinou jsem zatím potkala vstřícné policisty. Je totiž nesmysl chtít po 

bezdomovcích tato nařízení dodržovat, když to očividně není možné. Prvních 14 dní, kdy přišla 

nouzová opatření, byly obrovskou nejistotou, protože nic nebylo, nic nefungovalo a vypadalo 

to, že na to město není vůbec připravené. My jsme ale velmi rychle začali poukazovat na střety, 

do kterých se dostáváme a myslím si, že pak už je to zejména na ředitelích neziskových 

organizací, aby tyhle věci komunikovali s policií a Magistrátem a podobně, což si myslím, že 

se i v těch dalších čtrnácti dnech povedlo, když se vyřešila ta policie a tak podobně. Čili nějaká 

reakce tam byla, protože ty neziskovky to velice rychle řeší na základě každodenní zkušenosti, 

kterou s klienty mají. Rychle to řeší ale i ta druhá strana, protože v momentě, kdy by se veřejnost 

dozvěděla, že v rámci těch restrikcí vlastně nejsou zaopatřeni lidé na ulici, kteří tak mohou být 

roznašeči nákazy, by to byl velký politický problém. Je tedy potřeba to občas takhle otočit a říct 

jim, že měli něco zajistit a že když to nezajistili, tak ti lidé mohou být ohrožením pro ostatní lidi, 

i když to třeba nemusí být taková pravda. Alespoň s tím pak ale dokážou rychle něco udělat, 

protože se jim to prostě přičítá k dobru. Já si myslím, že lidé z ulice nejsou většinou šiřiteli té 

nákazy, ale zároveň si myslím, že v tomhle člověk prostě musí reagovat drsně a striktně, protože 

za normálních okolností by tahle jednání byla na týdny a měsíce.“ (Martina, 26.11.2020) 

 Zjistila jsem tedy, že se situace s policií na oficiální úrovni vyřešila. Našla jsem i veřejně 

přístupné oficiální stanovisko Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České 

republiky ze 2. listopadu 2020, které se vyjadřuje k omezení volného pohybu a zákazu 

vycházení a nabádá policii, aby nebyla uplatňována sankční opatření vůči lidem bez domova, 

kteří „poruší“ krizová nařízení, která vydala vláda ČR. Doporučuje místo toho informování 

těchto osob o dostupných možnostech bydlení a jejich nasměrování na patřičné poskytovatele 
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sociálních služeb nebo přímo na sociální pracovníky. Je třeba v tomto případě, více než kdy 

jindy, uplatňovat sociální a nikoli represivní přístup45. 

 Problematikou těchto přístupů k lidem bez domova se zabýval Ondřej Hejnal. Vycházel 

z rozlišení pravé a levé ruky státu Pierra Bourdieu: „Levá ruka (ochranná) zahrnuje sociální a 

preventivní odbor a neziskový sektor, zatímco pravá (represivní) ruka vládnoucí politiky 

(převážně z pravého politického spektra) a městskou policii.“46  

Bourdieu dále také charakterizuje levou ruku jako femininní a pravou jako maskulinní. 

To je ale dle mého nevhodné přirovnání založené na stereotypním rozlišování genderů v rámci 

genderového řádu. Proti tomuto rozlišování se já sama vymezuji, a proto mi nepřijde relevantní. 

Dále však obě ruce státu Bourdieu definuje takto:  

„Levou ruku reprezentuje soubor aktérů, kteří široce spadají pod tzv. výdajová 

ministerstva (zejména práce a sociálních věcí) anebo plní obdobné funkce (zejména neziskové 

organizace), patří sem sociální pracovníci, streetworkeři, zaměstnanci úřadu práce atd. Levá 

ruka jakožto pozůstatek minulých sociálních bojů ochraňuje (či by měla ochraňovat) zájmy 

jedinců s nízkým sociálním a kulturním kapitálem a redistribuuje zdroje ve jménu sociální 

spravedlnosti. Zmírňuje tím sociální dopady tržní logiky a z ní plynoucí nerovnosti. Pravou 

ruku v obecné rovině reprezentují proponenti fiskální zodpovědnosti a tržního fetišismu, 

technokraté a (nejen) pravicové politické elity. Pravá ruka zpravidla neví anebo nechce vědět, 

co dělá levá ruka – každopádně ji nechce finančně dotovat. Levá ruka se dostává do 

marginalizované pozice a nemůže reálně řešit problémy, které vyplývají z tržně orientovaných 

reforem.“47 

 Ačkoli mi přijde rozlišení levé a pravé ruky státu v Bourdieu pojetí zajímavé a více méně 

trefné, není podle mě pravdou, že pravá ruka neví anebo nechce vědět, co dělá ruka levá a 

nechce ji finančně dotovat. Myslím si, že v rámci České republiky to tak dříve, dejme tomu 

před deseti nebo spíše dvaceti lety, mohlo být, ale aktuálně tomu tak není. Podkladem pro můj 

argument může být i již výše zmíněná svižná a alespoň na oficiální úrovni úspěšná spolupráce 

mezi Policií ČR a neziskovými organizacemi pomáhajícími lidem bez domova. 

 

 
45 Stanovisko odboru bezpečnostní politiky k aplikaci omezení volného pohybu a zákazu vycházení u osob bez 

domova. Česká asociace streetwork [online]. [cit. 2021-01-03]. Dostupné z: 

https://streetwork.cz/uploads/images/gallery/5fa23fc1ad39e_vyjadreni-odboru-bezpecnostni-politiky-k-aplikaci-

zakazu-vychazeni-u-osob-bez-domova.pdf 
46 HEJNAL, Ondřej. Bezdomovec jako "klient represe": Diskurzivní reprodukce potřebných a nepotřebných 

chudých. LUPTÁK, Ľubomír a kol. Neoliberalismus a marginalita: studie z českého reálkapitalismu. 1. Brno, 

2013, s. 138. 
47 Tamtéž, s. 139. 
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5.3 Zkušenosti s nákazou u lidí bez domova 

 Ve spojitosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 mě v rámci mé bakalářské práce 

zajímalo, zdali se mí participanti setkali s nákazou mezi svými klienty. Odpovědi mě 

překvapily. Všichni kromě Martiny mi totiž sdělili, že slyšeli maximálně o jednom nebo dvou 

případech, a to ještě většinou „z druhé ruky“ a nikoli z osobní zkušenosti. Dostala jsem se tak 

díky vzájemné diskuzi nad tímto tématem k postojům terénních (sociálních) pracovníků 

k nákaze, polemizování s tím, jakou mají asi lidé bez domova imunitu či k názorům na to, proč 

to vypadá tak, že se zatím téměř nikdo z nich nenakazil. V mém výzkumu podnítil můj zájem 

o toto téma hned první rozhovor, ve kterém se mi Veronika svěřila se svými obavami: „Nerada 

bych nějak ohrozila klienty, protože tam by ta nákaza mohla být fatální. Sice jsem od nich zatím 

neslyšela, že by někdo z nich byl nakažený, ale bojím se toho, až to přijde. Často jsou ve 

skupinkách, takže pokud to chytne jeden, tak to půjde rychle. Netuším, proč se to mezi nimi 

nešíří, možná je to tím, že se moc nestýkají s ‚normálními‘ lidmi, takže to nemají, jak chytit.“ 

(Veronika, 25.10.2020) 

 Veronika tedy na základě toho, že o žádném nakaženém klientovi neví, předpokládá, že 

se to mezi nimi nešíří. František má trochu odlišný názor: „Lidí s koronavirem je podle mě 

mnohem víc než na začátku (na jaře – poznámka autorky). Klienti žijí komunitně, pijí ze stejné 

flašky, bydlí ve stejné chatce nebo stanu, nemají takové hygienické možnosti a už není taková 

možnost je izolovat. Vím ale asi jen o jednom nebo dvou klientech, které řešila na jaře jiná 

organizace, ale není to nic oficiálního. Nemyslím si, že by to mezi nimi nebylo vůbec. Tady je 

spíš ten problém, že nejsou statistiky, což je obecně problémem, co se týče lidí bez přístřeší. Oni 

nechodí na testování, nechodí kvůli koronaviru do nemocnic, takže ty informace o nakaženosti 

a úmrtnosti prostě nemáme. Myslím si ale, že je to mezi nimi míň, to ano. Neřekl bych ale, že 

mají například lepší imunitu, spíš naopak, že ta jejich imunita je v horším stavu, protože nemají 

takové prostředky jako my – kvalitní stravu, pravidelnou hygienu, častější návštěvy doktorů a 

podobně.“ (František, 29.10.2020) 

 František dává do souvislosti s neinformovaností o nakažených osobách bez domova 

chybějící statistiky. To je podle něj „kamenem úrazu“. Nemyslí si totiž, že by bezdomovci byli 

vůči koronaviru více imunní díky lepší imunitě.  

„Za celou dobu jsem nezaregistroval jediný pozitivní případ, paradoxně odpadávají více 

naši zaměstnanci než klienti. Slyšel jsem pouze o těch třinácti nakažených bezdomovcích 

z Uherského Hradiště, ale tady nic. Jestli bylo něco v Praze, tak maximálně do desíti lidí, ale 

opravdu jsem o nikom ještě neslyšel. Já si myslím, že to má co do činění s imunitou, protože tu 
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mám kolegy, kteří jsou pořád v kanceláři v teple a bývají tak čtyřikrát do roka nemocní. My 

v terénu jsme na vzduchu. Já jsem chronický bronchitik, mám problémy s průduškami a od té 

doby, co je tu koronavirus jsem ještě nebyl nemocný. Asi je to tím, že lidi nejsou venku, neprskají 

na mě, v autobusu jedu skoro sám, nic se tam nešíří, jsem na vzduchu a jsem v pohodě – 

zdravější než za posledních pět let. Takže lidé si to dělají sami. Nevětrají, jsou v přehřátých 

místnostech, prskají na sebe a podobně. Imunita je individuální, a tak je to i u bezdomovců – 

někteří ji mají tak špatnou, že chytí kde co, a tím pádem ten COVID ani nepoznají anebo už ji 

mají tak vycvičenou, že si s tím dokážou poradit. Mně osobně i za ty roky přijde, že bezdomovci 

byli dříve vždy více nemocní, než tomu je letos a myslím si, že je to tím, že to nechytí od 

normálních lidí, kteří na ně neprskají, protože jsou zalezlí doma. Tohle všechno jsou ale jenom 

spekulace. Faktem je, že si z toho ti klienti spíš dělají srandu. Spousta lidí té nákaze buď nevěří 

anebo si myslí, že je to všechno přehnané, stejně jako já.“ (Ludvík, 24.11.2020) 

 Ludvík tedy předpokládá, že v tom hraje imunita určitou roli, ale spíše se přiklání 

k tomu, že se na veřejných místech v době pandemie nepohybuje obecně tolik lidí jako dříve. 

Následující dva úryvky nám předkládají zase trochu jinou perspektivu. 

„Pokud mluvím za naši organizaci, i co se týče našich klientů, tak jsme zaznamenali jeden 

jediný případ, kdy byl náš klient COVID pozitivní. Z jarní části mám jinak zkušenost takovou, 

že byl zařízen kemp pro lidi bez domova pozitivní na koronavirus v Tróji a za celou dobu 

provozu tam byly umístěny pouze tři osoby. Takovou jsem dostal informaci. Nejsem 

zdravotnický personál a nepracoval jsem tam přímo já – mám to z druhé ruky, ale bylo mi 

řečeno, že opravdu za celou tu dobu tam byli jen tři lidé. Od klientů, se kterými jsme v kontaktu, 

jsme informaci o tom, že by byl někdo covid pozitivní vůbec nezaznamenali. Moje hypotéza je 

taková, že vzhledem k tomu, že člověk může to onemocnění prodělat zcela bez příznaků nebo 

s minimálními příznaky, tak to řada z nich mohla mít, ale jednoduše to nezaznamenala, protože 

lidé na ulici jsou často nastydlí nebo mají zvýšenou teplotu.“ (Adam, 30.10.2020) 

„Já si myslím, že to ti lidé prodělají a ani o tom neví. Může to být tím, že mají často i jiné 

zdravotní problémy anebo tím, že se některé příznaky podobají abstinenčním příznakům – 

bolest hlavy, svalů, nevolnost, nedostatek spánku, pocení, horečka a tak podobně. Možná si pak 

bezdomovci myslí, že to ten absťák je, a tak se pořádně opijí, aby se jim udělalo lépe a pak už 

jsou tak opilí, že je jim jedno, jestli mají příznaky toho onemocnění nebo ne. Já osobně nikoho 

nakaženého neznám, ale umím si představit, že pokud se to začne šířit, půjde to rychle například 

v ubytovacích zařízeních. Sice si myslím, že lidé bez domova mají obecně dobrou imunitu, 

protože jsou zvyklí na horší životní podmínky, ale zároveň je to jejich tělo vyčerpané, protože 

nemá kvalitní výživu a často je na něčem závislé. Tito lidé navíc mají problém dodržovat 



49 

 

hygienická pravidla. My se snažíme ženy nabádat, aby používaly dezinfekci a nosily roušky, ale 

stejně s tím mají na ulici určitě problém, protože se mezi sebou baví bez roušek, případně pokud 

provozují nějakou prostituci, tak také pochybuji, že jsou jakkoli chráněné. Z vlastní zkušenosti 

vím, že když má někdo vodu v láhvi, tak se o ni rozdělí s někým dalším. Anebo když je někomu 

blbě po heroinu a vidí někde vyhozenou láhev s vodou, kde je jí zbytek, tak si vezme a napije se 

anebo si ji dá přímo do žíly.“ (Zdeňka, 30.10.2020) 

Téměř se všemi participanty jsme se zaobírali tím, zdali si myslí, že mají bezdomovci 

lepší imunitu a ačkoli se k tomu někteří nestavěli vyloženě odmítavě, shodli se spíše na tom, že 

tento aspekt pravděpodobně nebude tím stěžejním. Zajímavé je Františkovo tvrzení, že lidé bez 

domova nechodí v takové míře na testy, a proto nemáme o jejich nakaženosti patřičný přehled. 

To, že nechodí na testy pak dále může souviset s tím, že nerozeznají příznaky nákazy z toho 

důvodu, že zejména v zimním období mívají častěji teplotu anebo bývají nachlazení anebo 

proto, že snadno zamění příznaky onemocnění s příznaky abstinenčními, jak si myslí Adam a 

Zdeňka. Pokud se mezi nimi opravdu nákaza moc nešíří, může to být i díky tomu, že se tolik 

nestýkají s většinovou společností, jak poznamenala Veronika a Ludvík. Za pozornost stojí fakt, 

že má každý z participantů na problematiku odlišný názor. Martina mi však podala trochu 

odlišné informace o nakaženosti než ostatní: „Z mých klientů zatím není a nebyl nikdo nakažený 

anebo o tom nikdo z nich nevěděl. Jinak ale od ostatních kolegů, kteří pracují s lidmi bez 

domova, vím, že se to mezi nimi normálně šíří a že se to mezi ně dostalo. Ta moje informovanost 

je možná lepší v tom, že jak fotím ten dokument, tak jsem každý týden v kontaktu s několika 

různými neziskovkami, a navíc s těmi lidmi opravdu hodně komunikuji, takže nejsem omezená 

jenom na jednu organizaci, ale mám větší záběr, větší přístup k informacím. Můžu říct, že je to 

v desítkách lidí, mezi kterými se to šíří a týká se to zejména aktuální situace, protože na jaře při 

první vlně bylo nakažených jen pár lidí a bylo to podle mě i proto, protože o ty bezdomovce 

bylo postaráno lépe a s daleko větším předstihem.“ (Martina, 26.11.2020) 

 Martina má větší přehled o lidech bez domova a říká, že se mezi nimi nákaza rozšířila. 

Nezbývá tedy, než se přiklonit k některému (anebo ke všem) z výše zmíněných stanovisek, 

která se snaží vysvětlit, proč se mezi bezdomovci nákaza nešíří anebo proč je relativně nízká. 
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5.4 Zachraňující hostely  

 V rámci mých rozhovorů jsme se s mými participanty dostali k projektu, který vznikl na 

jaře v rámci první vlny nákazy koronavirem. V důsledku pandemie se uzavřely státní hranice, 

což vedlo k uzavření hotelů a hostelů. Pět hostelů však nabídlo svou pomoc lidem bez domova 

ve formě dočasného ubytování, jehož platnost se postupně prodlužovala. Tento projekt 

financoval zejména Magistrát hlavního města Prahy a neziskové organizace48. 

„Co se týče těch hostelů, tak je tam ta výhoda, že se s těmi lidmi dá systematičtěji 

pracovat, protože mají možnost si pořádně odpočinout. Pro některé z nich je ale těžké najednou 

někde bydlet, když strávili třeba 20 let na ulici. Ty hostely jsou ale super. Jen je škoda, že se 

přes léto začaly zavírat a nové se teď, myslím, na podzim neotevírají. Na Magistrátu jsme ale 

měli nedávno diskuzi a shodli jsme se na tom, že je cílem ty lidi z hostelů pomalu vystěhovat, to 

znamená navázat dalším bydlením, aby neskončili zase na ulici.“ (Zdeňka, 30.10.2020) 

 „Skvělé bylo to, že se tam řada lidí mohla ubytovat a využívá toho dodnes. Mám za to, že 

se podaří spoustu těchto lidí udržet v systému ubytování přesunutím do dalšího bydlení, kde 

s nimi bude probíhat sociální práce. Myslím si, že se přesunou do nějakých městských ubytoven, 

kde budou moci bydlet za podpory Magistrátu nebo jednotlivých městských částí. V jarní fázi 

se možná pod střechu dostala řada lidí, která ani nepřemýšlela o tom, že by se z ulice někdy 

dostala a nyní jsou ti lidé ubytovaní již šestým měsícem. Sami sobě tak dokázali, že dokážou 

bydlet. Dostali tu možnost si to vyzkoušet, a to je skvělé. Ubytovací kapacitu ale využívali nebo 

stále využívají pouze lidé z první vlny. Hostely nové nepřijímají. Doufám, že tam ti stávající lidé 

ale ještě budou mít možnost zůstat, protože čím déle budou bydlet, tím menší bude 

pravděpodobnost, že se znovu vrátí na ulici.“ (Adam, 30.10.2020) 

 „Já na to mám názor takový, že ta zařízení, kterých bylo celkově 5 a zůstala 3, na tom 

slušně vydělala, protože jim to Magistrát dobře zaplatil. Já bych v tom neviděl úplně takovou 

tu čistou lidskou duši, ale buďme za to rádi. Zajímalo by mě, kolik do toho Magistrát dal peněz 

a jestli by se to nedalo udělat nějak efektivněji a s větší kapacitou. Jinak se dosud nic nového 

neotevíralo. Bylo to myšleno tak, že se tam ti lidé nastěhují, Magistrát to zaplatí, oni budou 

dodržovat pravidla jako žádný alkohol a tak podobně. Vím ale, že některé lidi pak kvůli alkoholu 

vyhazovali. Měla tam probíhat nějaká sociální práce, snaha nastartovat ty lidi do dalšího 

života, ale ono je asi těžké je nějak motivovat, když mají teď střechu nad hlavou a konec je 

 
48 Praha zprostředkuje lidem bez domova ubytování, podpoří tak vládní opatření proti šíření nákazy. Portál 

hlavního města Prahy [online]. [cit. 2021-01-06]. Dostupné z: 

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_zprostredkuje_lidem_bez_

domova.html 
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v nedohlednu. Mělo by to trvat nějak do března, podle toho, co zatím vím, ale otázka je, jak to 

domluví Magistrát. Co jsem tak slyšel, tak se tam ta sociální práce moc neudělala, ale ono je 

to asi těžké, když se tam ti lidé stále mění, takže se to nedá dotáhnout do konce. Navíc pro to 

asi nejsou ideální podmínky ani čas. Jak říkám, ti lidé jsou teď víceméně spokojení, že mají 

střechu nad hlavou a pochybuji, že by je to motivovalo do nějaké změny.“ (Ludvík, 24.11.2020) 

 „V první vlně se otevřelo 5 hostelů. Problém byl v tom, že ze začátku nebyly napojeny na 

sociální služby, takže se po dvou měsících zjistilo, že na to zaměstnanci sociálních služeb 

nestačí, protože jich kapacitně prostě nebyl dostatek, aby se mohli těm lidem pořádně věnovat. 

V červnu se řešilo, že se hostely zase zavřou s odkazem na to, že se s těmi lidmi pořádně 

nepracovalo a vlastně kdyby se dostali zpátky na ulici, tak budou zase tam, kde byli předtím. 

Zavřely se tedy dva hostely a tři zůstaly. Těm se začala věnovat velká energie. My jsme 

například nabrali speciální tým pracovníků věnující se pouze těmto lidem, takže se s nimi v 

červnu začalo v rámci sociálních služeb pracovat více a ti lidé začali dělat obrovské posuny, 

protože v momentě, kdy mají jídlo a mají, kde spát, tak se s nimi mnohem lépe pracuje. V rámci 

druhé vlny žádný hostel nevznikl, zůstaly jen dosavadní hostely, které ale nepřijímají nové lidi.“ 

(Martina, 26.11.2020) 

 Hostely, které se vydaly vstříc záchraně lidí bez domova před nákazou koronavirem, 

vyvolávají v participantech rozporuplné dojmy a pocity. Pochvalují si, že díky nim mají klienti 

možnost pořádně si odpočinout a posunout se do dalšího bydlení. Ludvík a Martina však 

upozorňují na to, že v hostelech zpočátku neprobíhala sociální práce tak, jak by měla. Vzhledem 

k tomu, že není jasné, kdy tento projekt skončí, vyjádřil Ludvík obavy ohledně motivace 

ubytovaných osob dále pracovat na své situaci, protože jsou prý rádi za to, že mají aktuálně 

střechu nad hlavou, a to jim stačí. Adam vidí toto několikaměsíční ubytování a jeho důsledky 

naopak pozitivněji, když říká, že čím déle ti lidé bydlí, tím menší je pravděpodobnost, že se 

budou chtít vrátit zase zpět na ulici. Nezbývá než doufat, že má Adam pravdu. 
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6. Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala významy a perspektivami, které terénní 

(sociální) pracovníci přikládají každodenní praxi v rámci svého zaměstnání v sociálních 

službách neziskových organizací. Tuto praxi v roce 2020 poznamenala světová pandemie 

nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19, které tento koronavirus 

způsobuje. V rámci svého kvalitativního výzkumu jsem provedla šest polostrukturovaných 

rozhovorů s terénními (sociálními) pracovníky. V jejich průběhu jsme s mými participanty 

otevřeli řadu zajímavých témat. Mým cílem bylo zodpovědět výzkumné otázky, které jsem si 

stanovila v metodologické části, a přiblížit terénní sociální práci jako takovou.  

Terénní (sociální) pracovník je jakýmsi mostem mezi normalitou většinové společnosti a 

oblastí sociálně vyloučených osob. Je aktérem, který usiluje o začlenění osob bez domova do 

této normality. Jeho přístup ke klientům, tedy cílovým osobám, je založen na ideji rovného a 

důvěryhodného vztahu mezi klientem a pracovníkem. Volí tedy pozvolné navazování kontaktů 

a jejich utužování. Důležitá je zde zejména určitá citlivost a empatie. Pracovník si totiž 

uvědomuje, že komunikuje s osobou, která může být v důsledku života mimo domov ve 

špatném psychickém stavu a může jí trvat dlouho, než se někomu z „normální společnosti“ 

otevře a začne dotyčnému důvěřovat. Práce s osobou bez domova není jednorázovou záležitostí, 

ale spíše během na dlouhou trať, ačkoli se podle slov mých participantů každý člověk posouvá 

jinou rychlostí i jiným způsobem. Spolupráce s osobou bez domova je koncipovaná tak, aby 

klient nabyl dojmu, že svůj posun řídí zcela sám. To je důležité právě proto, aby měl pocit 

kontroly, která by ho ideálně motivovala k práci na sobě samém. Terénní (sociální) pracovník 

však na celou zakázku dohlíží, to znamená, že dané osobě pomáhá kdykoli, když to potřebuje, 

a to jak materiálně, tak psychicky. Také ji informuje o možnostech, které má, a pokud klient 

z nějakého důvodu déle stagnuje, snaží se ho opět citlivě navést na správnou cestu. Má 

participantka Martina zdůraznila důležitost nepřerušení spolupráce jak v období, kdy se klient 

neozývá a nevidí z jeho strany žádný projev snahy, tak v období, kdy naopak udělá veliký krok 

a nastěhuje se do nějakého bydlení. 

Ve své práci jsem se mimo jiné dotkla také toho, kdo je vlastně pro terénního (sociálního) 

pracovníka klientem. Představila jsem koncept tzv. klasického bezdomovce a poukázala na to, 

že osobami bez domova nejsou pouze ty, které vídáme běžně v pražských ulicích.  

Ve spojitosti s pandemií koronaviru jsem u participantů zaznamenala strach o klienty, ale 

v případě Ludvíka i zlehčování nastalé situace. Zajímavé je, že většina z nich vypověděla, že 

se mezi lidmi bez domova obecně nákaza pravděpodobně nešíří. Martina byla jediná, kdo tuto 
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domněnku nepotvrdil, a to z toho důvodu, že má na rozdíl od ostatních lepší přístup 

k informacím. Uvedla však, že se nakaženost pohybuje pouze v desítkách osob, což je 

vzhledem k tomu, že lidé bez domova žijí nejčastěji ve skupinkách, překvapivě nízkým 

odhadem. Všichni ostatní participanti mi také sdělili své názory na to, proč si myslí, že se mezi 

lidmi bez domova COVID-19 pravděpodobně moc nešíří. Jejich domněnky se lišily. 

V průběhu svého výzkumu jsem měla možnost sledovat vývoj výjimečné situace, a to 

spolupráci sociálních služeb starajících se o lidi bez domova a Policie ČR. Sociální služby se 

aktivně projevily ve věci řešení nedostatečně specifikovaných vládních opatření, která nemohli 

bezdomovci již ze své podstaty dodržet. Participanti mi sdělili, že na toto konto probíhala 

jednání, která vyústila ve vyjádření Policie ČR, jehož obsahem bylo ujištění o tom, že se policie 

snaží své zaměstnance o problematice edukovat tak, aby brali na cílovou skupinu v tomto ohled. 

Zajímavá mi přišla také problematika hostelů, které lidem bez domova na jaře nabídly 

svou pomoc a ubytovaly je. Pracovníci tuto zkušenost opět hodnotili odlišně. Víceméně všichni 

se shodli na tom, že je daný projekt správným krokem k navázání dalšího bydlení. Lišili se ale 

ve vnímání praxe, která v hostelech probíhá a jejím dopadu na ubytované. 

Z mého výzkumu vyplývá, že je při terénní sociální práci jedním z jejích pilířů zejména 

individuální angažovanost a aktivita, která může v určitém smyslu pasivním či rezignujícím 

klientům dopomoci ke změně své aktuální situace. 

Zjistila jsem, že je oblast terénní sociální práce pozoruhodně rozmanitá a dle mého hodna 

dalšího zkoumání. Za zmínku stojí například náhledy terénních (sociálních) pracovníků na 

palčivou problematiku bydlení anebo zkušenosti s fungováním návazných služeb v praxi. 
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